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Inleiding 
Lokale aanpak voor veiligheid van vrouwen in publieke ruimtes 

 
Het afgelopen jaar is er veel discussie geweest over het onderwerp seksuele 
intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen. In Nederland hebben veel vrouwen te 
maken met seksuele intimidatie of geweld. Soms gebeurt dit achter de voordeur of op 
de werkvloer. Vrouwen geven echter ook aan dat zij veel last ondervinden van seksuele 
intimidatie op straat, seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaan, of 
erger nog, dat zij slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.  

 
Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, schreef in haar 

emancipatiebrief eind maart aan de Kamer, dat zij een impuls wil geven aan de lokale 

aanpak voor veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte. Naar aanleiding van deze 

kamerbrief schreef minister Ingrid van Engelshoven de gemeente Arnhem aan dat er 

gebruikgemaakt kan worden van financiële ondersteuning voor lokale initiatieven op dit 

terrein, die problemen als seksuele intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven, op 

straat, of op andere plekken in de publieke ruimte aanpakken.  

De gemeente Arnhem heeft gebruikgemaakt van deze subsidie. Deze subsidie is gebruikt 

om te onderzoeken hoe vrouwen de seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag 

ervaren in de publieke ruimtes in de gemeente Arnhem.  
 
Upgrade 4 You heeft dit onderzoek uitgevoerd. Het bedrijf heeft haar jaren van ervaring, 

expertise en netwerk meegenomen tijdens het onderzoek. Dit heeft Upgrade 4 You 

opgebouwd als uitvoerder van WECANYoung (nu Ik Ben Van Mij). Een campagne met een 

simpel doel: seksueel grensoverschrijdend gedrag een halt toe roepen. De ervaring en 

successen van deze campagne zijn bruikbaar voor het onderzoek en zullen op deze wijze 

niet verloren gaan.  

In dit verslag vindt u naast de opzet en uitvoering van het onderzoek, de resultaten en een 

advies.  
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Scope onderzoek 
Wat het onderzoek behelsde 

 
Doelgroep  

Vrouwen van 14 jaar en ouder. Woonachtig in de gemeente Arnhem. Binnen de doelgroep 

vallen ook inwoners uit omliggende gemeenten die frequent Arnhem bezoeken.  

Kaders  
Het onderzoek is uitgevoerd onder vrouwen vanaf 14 jaar, in Arnhem. Het onderzoek richtte 

zich op de ervaren veiligheid met betrekking tot seksuele intimidatie en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. In het theoretisch kader wordt meer duidelijkheid geschetst 

over de verschillende definities. Zware gevallen als aanranding en verkrachting vallen 

buiten het kader. Het nafluiten, te lang aangekeken worden, nageroepen of bijvoorbeeld 

ongewenst aangeraakt worden vallen hier wel onder. De geografische kaders zijn vrouwen 

woonachtig in de gemeente Arnhem en vrouwen die wonen in omliggende gemeentes die 

frequent Arnhem bezoeken.  

Onderzoeksdoel 
“Meer inzicht verkrijgen in de situatie rondom seksuele intimidatie en grensoverschrijdend 

gedrag in de publieke ruimte aangaande vrouwen in Arnhem.”  

Hoofdvraag 

Hoe is het gesteld met de ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in 

de publieke ruimte ten opzichte van vrouwen vanaf 14 jaar in Arnhem?  

Deelvragen 

• Wat zijn de daadwerkelijke cijfers met betrekking tot seksuele intimidatie en 

grensoverschrijdend gedrag in Arnhem?

• Hoe ervaren vrouwen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in publieke 

ruimtes in Arnhem?
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• Welke externe en interne factoren hebben invloed op de discrepantie tussen de 

daadwerkelijke cijfers omtrent seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag en 

hetgeen wat vrouwen ervaren?

• Welke externe of interne factoren hebben de grootste invloed op de weerbaarheid en de 

ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag van vrouwen in de publieke 

ruimtes en binnen de gemeente Arnhem?

• Welke succesvolle oplossingen worden genoemd in de literatuur met betrekking tot 

ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. 
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Theoretisch kader 
Dit theoretisch kader  schetst meer duidelijkeid over de verschillende definities. Binnen 1

de scope van het onderzoek vallen zowel seksueel grensoverschrijdend gedrag als 
seksuele intimidatie.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Bij een positieve seksuele interactie is sprake van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en 
gelijkwaardigheid. De partners laten elkaar blijken en zijn ook in staat om de ander te laten 
weten dat ze het seksuele contact willen, er wordt geen (lichamelijke, psychische of andere 
vormen van) druk of manipulatie uitgeoefend en geen van de partners heeft een groot 
overwicht door macht of leeftijd. Voor kinderen en jongeren komt daar bij dat het seksuele 
gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling past en dat er een niet al te groot leeftijdsverschil is. 
Meestal wordt een maximaal verschil van 5 jaar aangehouden. Respect voor jezelf en de 
ander en geen seks hebben op een plek of in een situatie die een ander kan storen. Bij 
seksuele grensoverschrijding wordt aan een of meerdere van deze voorwaarden niet 
voldaan.  

Seksueel geweld  
Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en verkrachting is gedefinieerd, dat wil 
zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij 
geweld is gebruikt, dreiging met geweld of gebruik is gemaakt van een situatie of toestand 
waardoor iemand niet in staat was te weigeren (bijvoorbeeld door middelengebruik).  

Seksueel misbruik 
Seksueel misbruik is elke vorm van seksuele grensoverschrijding waarbij sprake is van seks 
tussen een volwassene met een kind omdat hier per definitie sprake is van 
ongelijkwaardigheid, of andere situaties waarbij misbruik wordt gemaakt van een leeftijds- 
of machtsverschil, bijvoorbeeld wanneer een leerkracht seks heeft met een leerling of een 
hulpverlener met een cliënt. Seksueel misbruik van kinderen wordt ook wel seksuele 
kindermishandeling genoemd.  

Seksuele intimidatie  
  
Seksuele intimidatie is verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele betekenis 
dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast, in het 
bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
situatie wordt gecreëerd (Wet Gelijke behandeling, art. 1a). De term seksuele intimidatie 
wordt meestal gebruikt in werksituaties, maar het kan overal voorkomen waar mensen 
samen zijn.  

 Alle definities zijn afkomstig van Stichting Rutgers1
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Onderzoeksmethoden 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende methodieken gehanteerd:  

• Deskresearch/literatuuronderzoek 

• Fieldresearch 

• Kwalitatief onderzoek  

• Kwantitatief onderzoek 

• Verklarend onderzoek  

Deskresearch/literatuuronderzoek 

 
Tijdens de deskresearch is er gezocht naar bestaande, secundaire gegevens met betrekking 

tot seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag van jongere vrouwen in publieke 

ruimtes. Te denken valt aan cijfers van de politie en meldingen bij organisaties in Arnhem 

die dagelijks te maken hebben met deze problematiek.  

Hierin heeft de gemeente Arnhem zelf ook een rol gespeeld. De resultaten hiervan zijn te 

lezen in het hoofdstuk Resultaten Onderzoek.  
  

Fieldresearch 

 
Het fieldresearch bestond uit zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Tijdens het 

fieldresearch is eigenhandig data verzameld. Dit deel van het onderzoek was gericht op 

zowel de cijfers omtrent seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in Arnhem als 

de ervaren veiligheid van vrouwen rondom dit thema.  
 
Er is ook gesproken met instanties en organisaties die in aanraking komen met de 

onderzoeksdoelgroep. Tijdens deze gesprekken lag de focus, naast het ophalen van 

gegevens, op hun inzichten/mening over de ervaren seksuele intimidatie en 

grensoverschrijdend gedrag in Arnhem, in de publieke ruimtes van de gemeente Arnhem. 

De resultaten hiervan zijn verwerkt in het hoofdstuk Resultaten Onderzoek.  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Kwantitatief onderzoek 
Door middel van kwantitatief onderzoek zijn er numerieke data verzameld, die een 

cijfermatig inzicht bieden met betrekking tot de ervaren seksuele intimidatie en 

grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimtes in Arnhem. Het kwantitatief onderzoek 

is uitgevoerd in de vorm van enquêtes. Deze enquête is deels uitgevoerd in de 

geselecteerde publieke ruimtes en deels digitaal. De nadruk van dit onderzoek lag niet op 

het digitaal ophalen van resultaten. Wel is de enquête op de Facebookpagina van Upgrade 

4 You gedeeld en gebruik gemaakt van het netwerk rondom het project “We can Young”.  

Kwalitatief onderzoek  
Tijdens het kwalitatieve onderzoek, door middel van vooraf gestructureerde, ‘in depth’ 

interviews zijn instanties die te maken hebben de thematiek van dit onderzoek 

geïnterviewd.  

Focus-vraag instanties: 
De instanties worden geïnterviewd, om enerzijds een breder beeld te kunnen schetsen van 

het mogelijke probleem, en anderzijds om op deze wijze een interpretatie van het verschil 

in cijfers te kunnen onderzoeken vanuit professionals in het werkveld.  

 
Verklarend onderzoek 

 
Het verklarend onderzoek verklaart de oorzaak van een eventueel verschil tussen de 

daadwerkelijke cijfers en de ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in 

de publieke ruimte onder vrouwen in Arnhem. Dit is niet alleen gebaseerd op eigen 

ervaring of inzicht maar is ook met verschillende organisaties besproken.  
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Resultaten onderzoek 
Resultaten deskresearch, enquete en interviews 

Resultaten Deskresearch/literatuuronderzoek 
Één van de conclusies die gesteld kan worden is dat er weinig cijfers beschikbaar zijn die 

inzicht geven in het aantal slachtoffers van seksuele intimidatie een seksueel 

grensoverschrijdend gedrag wat plaats heeft gevonden in publieke ruimten. De NS en de 

politie hebben cijfers die deels binnen de scope van het onderzoek vallen. Deze cijfers 

worden in dit hoofdstuk beschreven. Bij de volgende partijen is getracht cijfers te 

verzamelen aangaande het onderzoek:  

•  LOFT Arnhem  

• Jeugd Bescherming Gelderland (JBGLD) 

• NS 

• VGGM 

• Connection  

• Meldpunt discriminatie  

• Moviera  

• Movisie  

• Wijkagent Korenmarkt  

• Politie midden Gelderland 

• Hoofd zedenafdeling, wijkagent Korenmarkt en hoofd zedenafdeling  

• Karakter Arnhem, GZ-psycholoog 

• OM  

 
Als je kijkt naar organisaties zoals Karakter, VGGM, Moviera dan zie je dat zij wel meldingen 

hebben van incidenten, maar geen onderscheid maken in waar het plaats heeft gevonden. 

Dat wil zeggen dat de incidenten zowel in huiselijke kringen, in publieke ruimtes of ergens 

anders plaatsgevonden kunnen hebben. Ook worden vaak meldingen, die gaan om 

seksuele intimidatie, onder één noemer genoemd. Dit kan bijvoorbeeld zijn zedendelicten. 

Echter kunnen deze resultaten niet mee genomen worden in het onderzoek, omdat 

hieronder ook bijvoorbeeld verkrachting valt en ernstige vormen van seksueel 

grensoverschrijdend geweld, wat buiten de scope van dit onderzoek valt.  

 
Daarnaast is er met alle partijen gesproken over, waarom zij denken dat er zo weinig over 
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dit onderwerp bekend is. Wat hieruit naar voren kwam is de problematiek zich onder de 

radar afspeelt. Vele vrouwen/meiden die slachtoffer worden 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 wordt normvervaging genoemd. 

Vrouwen/meiden zijn soms overtuigd van het feit dat dit nou eenmaal bij onze huidige 

maatschappij hoort. De norm aangaande hoe wij met elkaar omgaan vervaagt. De drempel 

om een melding te maken van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag wordt 

daardoor nog hoger, of melden komt daardoor niet eens in vrouwen op. Daarnaast is er 

geen eenduidig beleid omtrent het verwerken van melding door slachtoffers of een 

passend aanpak hierop. 

Politiecijfers 2018/2019 
Met de politie is samen bekeken of er cijfers bij de politie bekend zijn die binnen de scope 

van het onderzoek passen. Om een beeld te krijgen op de seksuele intimidatie in de 

openbare / publieke ruimte is gekeken naar de cijfers over het jaar 2018 en het eerste 

kwartaal van 2019 op de feiten. De politie heeft daarin meegenomen:  

F 520 Openbare schennis der eerbaarheid 

F 521  Verkrachting 

F 522  Aanranding.  

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de cijfers in Blue-Spot incidenten betreffen, 

hetgeen anders is dan de cijfers zoals deze in de officiële cijfers (Cognos) zijn opgenomen. 

Blue-spot is een registratiesysteem waarin medewerkers van de politie niet officieel 

opgenomen meldingen worden gedaan. In de tabel hieronder de cijfers afkomstig uit Blue-

spot. Hierbij te melden dat verkrachting buiten de scope van het onderzoek valt.  

De politie heeft een nadere splitsing gemaakt bij het soort incidenten, als het gaat om 

schennis en aanranding. Onderstaand de pleegvorm met betrekking tot openbare schennis. 

In 2018:  
- 14x potloodventen. 

Feit jaar  

Schennis

2018 38

Q1-2019 7

Verkrachting

2018 11

Q1-2019 0

Aanranding

2018 41

Q1-2019 8
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- 15x keer masturberen. 

- 9x overig.  

In het eerste kwartaal van 2019: 
- 1x potloodventen. 

- 4x masturberen. 

- 2x overig.  

Uit bovenstaande informatie blijkt dat de schennis-incidenten voor het merendeel 

plaatsvinden door potloodventen dan wel het masturberen ten overstaan van het 

slachtoffer. Bij de overige feiten moet men denken aan ongewenst kussen/zoenen, een 

massage die verder gaat dan gewild en met de kleren aan tegen iemand op staan rijden. 

Onderstaande cijfers verduidelijken de aanranding incidenten.  

2018:  
- 13x betasten van borsten, billen en kruis. 

- 22x billen tikken, kont knijpen en pakken 

- 6x overig  

Eerste kwartaal 2019: 
- 4x betasten van borsten, billen en kruis. 

- 2x billen tikken, kont knijpen en pakken 

- 3x overig 

Het betreft bij de aanrandingen hoofdzakelijk op enigerlei wijze aanraking met borsten, 

billen en of kruis. Andere / minder directe vormen van seksuele intimidatie, zoals het 

naroepen, nafluiten, sissen van vrouwen in de openbare publieke ruimte zijn niet 

rechtstreeks uit de systemen te halen. Hiervoor zijn diepe en intensieve zoekslagen vereist. 

Derhalve is hiertoe onderzoek gedaan door sfeerbeelden op te vragen bij diverse 

medewerkers in de organisatie, werkzaam op de afdeling Intake en Service (publieksbalie), 

bij medewerkers van het Regionaal Servicecenter (0900-8844), Wijkagent Horeca 

concentratiegebied en enkele medewerkers in de basispolitiezorg. Er zijn zowel 

medewerkers van de teams Arnhem Noord en Arnhem Zuid bevraagd.  

Het algemene sfeerbeeld wat hieruit naar voren komt is dat er over het algemeen geen 

meldingen worden gedaan met betrekking op bovengenoemde wijze benaderen van 

vrouwen in de openbare en/of publieke ruimte. Wel vinden (seksueel) intimiderende 

opmerkingen plaats. De oorzaak daarvan is dan vaak in een conflict, zoals een burenruzie of 

andere onenigheid,  gelegen. Het komt dan wel voor dat men wordt nageroepen of 
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toegeroepen wordt met woorden als “kutwijf”, “kankerhoer”, “tyfushoer” etc. De 

ondervraagden typeren dit meer als ordinair schelden / beledigen.  

Afwijkend van dit beeld is het gedrag in het uitgaansgebied. De wijkagent en andere 

medewerkers krijgen daar regelmatig meldingen van zowel vrouwen, portiers en/of 

eigenaren van uitgaansgelegenheden dat groepjes jongeren zich misdragen doordat zij 

meisjes en vrouwen onheus bejegenen door: 

• Naar ze te sissen, 

• Ze mee te vragen,  

• Ongevraagd aan ze zitten. 

Meisjes en vrouwen melden het vaak aan de politie, maar hebben niet de behoefte er een 

formele melding (meer een kennisgeving) dan wel aangifte van te doen. Er zijn dan ook 

geen cijfers over deze voorvallen voorhanden.  

Opgemerkt wordt dat de medewerkers van de politie aangeven dat degenen die zich 

hieraan schuldig maken in deze kwesties vaak (jonge)mannen met een niet-westerse 

afkomst zijn.  

Als je kijkt naar de cijfers met betrekking tot aangiftes en meldingen bij de politie is er 

weinig tot geen cijfermatige onderbouwing als het gaat om de omvang van de 

problematiek. Het sfeerbeeld van de politie geeft aan dat er wel degelijk seksuele 

intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, maar dat dit zich vooral 

afspeelt bij het uitgaan.  

NS Cijfers veiligheidsgevoel 2018 
In het interview met de NS kwam naar voren dat de NS ieder jaar een veiligheidsmonitor 

uitvoert. Uit onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel van reizigers op stations en in de 

trein in 2018 is gestegen. 90% geeft een 7 of hoger, tegenover 88% in 2017. Afgelopen jaar 

heeft de NS verschillende maatregelen genomen om de sociale veiligheid verder te 

verbeteren, zoals de inzet van camera’s, Veiligheid & Service-personeel en particuliere 

beveiligers op stations waar reizigers zich onveilig voelen en waar feitelijk sprake is van 

criminaliteit of overlast. De NS werkt hierin nauw samen met politie, gemeenten en overige 

vervoerders. Met deze partners heeft de NS in het zogeheten veiligheidsarrangementen 

afspraken gemaakt om gezamenlijk acties uit te voeren om het veiligheidsniveau te 

verhogen. Zo zijn er bijvoorbeeld sinds 2017 op uitgaansavonden na 22.00 uur twee 

conducteurs op de trein en zet de NS op overige avonden zogeheten flexibele service- en 
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veiligheidsteams gericht in.  

De resultaten van deze veiligheidsmonitor zijn in onderstaande tabel te zien. Echter zijn 

deze resultaten niet specifiek voor Arnhem, maar voor heel Nederland.  

 
In gesprekken met geënquêteerden kwam naar voren dat zij zich veilig voelen na het 

inchecken via de OV poortjes. Voordat zij de poortjes hebben gepasseerd of buiten 

rondom het station voelen zij zich onveilig. Dit is wel een belangrijk punt om in het 

achterhoofd te houden als er gekeken wordt naar de veiligheidsmonitor en de resultaten 

hiervan.  

Wetsvoorstel strafbaar stellen seksuele intimidatie  
Naast onderzoek naar de cijfers, is er gekeken naar beschikbare literatuur over het seksuele 

intimidatie. Daarom is gekeken naar wetsvoorstellen. Hier naar is gekeken met de vraag in 

het achterhoofd: “Wat is op dit moment strafbaar en hoe kan dit invloed hebben op de 

incidenten of op de veiligheidsbeleving van vrouwen?”  Er is gesproken met het Openbaar 

Ministerie over wetsvoorstel. van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het 

Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie. 

Daarbij is de primaire invalshoek de bescherming van de openbare orde. De 

desbetreffende seksuele uitingen brengen iemand in een intimiderende, onvrije situatie en 

beperken daarmee iemand om zichzelf vrij te bewegen in het openbaar. De gewraakte 

uitingen kunnen daarnaast ook overlast veroorzaken voor anderen. De aanpak van 

straatintimidatie wordt in Rotterdam en Amsterdam op lokaal niveau geregeld, maar de 

partijen willen een landelijke aanpak van straatintimidatie. 

Dit voorstel is op het moment in voorbereiding. Dit houdt in dat op dit moment het 

Openbaar Ministerie een advies aan het voorbereiden is met betrekking tot het wel of niet 

aannemen van dit wetsvoorstel. Na dit advies dient het nog door de Eerste en Tweede 

kamer goed gekeurd te worden alvorens het wetsvoorstel in werking zou kunnen treden. 
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Het is van belang om de ontwikkelingen omtrent dit wetsvoorstel te volgen. Het is van 

belang, want mocht dit wetsvoorstel in werking treden dan is het zaak om professionals te 

trainen in hoe om te gaan met dit nieuwe voorstel. Denk bijvoorbeeld aan aan boa’s, politie 

maar ook jongerenwerk en beveiligers van kroegen en clubs.  

Resultaten Interviews  
Zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven hebben er interviews plaatsgevonden tijdens het 

onderzoek met organisaties over het thema seksuele intimidatie en grensoverschrijdend 

gedrag in de publieke ruimten. Enerzijds voor cijfers en onderzoeken om antwoord te 

kunnen geven op de deelvraag: “Wat zijn de daadwerkelijke cijfers met betrekking tot 

seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in Arnhem (in publieke ruimtes)?” 

Verder diende het onderzoek om inzicht te krijgen in hoe professionals denken over de 

ervaren veiligheid van vrouwen.  

Daarnaast ging het gesprek om de vragen: In welke hoedanigheid heeft uw organisatie te 

maken met de thematiek en/of de doelgroep? Hoe denkt u dat het in het algemeen 

gesteld is met de ervaren veiligheid van vrouwen waar het gaat over intimiderend en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag in openbare ruimtes? Ziet u een trend in de 

afgelopen jaren? En tot slot: heeft u nog tips, aandachtspunten die u mee wilt geven 

aangaande het onderwerp van het onderzoek? 

Er zijn een aantal topics bij ieder interview naar voren gekomen. De doelgroep wordt 

steeds jonger, de komst van AZC’s speelt een rol in de beleving van veiligheid en aantal 

incidenten, normvervaging vindt plaats, er zijn weinig cijfers bekend, er is geen eenduidige 

aanpak en als laatste komt het advies voor een meldpunt voor slachtoffers vaak terug. 

Doelgroep wordt jongeren   
De doelgroep wordt steeds jonger. Dat is een statement die terugkomt in de gesprekken 

met de politie, maar ook bijvoorbeeld door Moviera. De politie geeft aan dat de thematiek 

zich tegenwoordig al afspeelt op de basisschool. Vanaf groep 6 komen jongeren in 

aanraking met seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie, zo geeft de 

politie aan. Al dan niet door de komst van smartphones. Meer dan 90% van de jongeren 

die in groep 6 zitten zijn in het bezit van een smartphone. Een wereld die voorheen nog 

voor deze jongeren verborgen was, of minder goed toegankelijk, is met de komst van 
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smartphone bereikbaar. Dit speelt ook mee als het gaat om veiligheidsbeleving van 

jongeren.  

Ook de eigenaresse van Loft gaf aan dat zij het opvallend vindt hoe jongeren met elkaar 

om gaan. Zij heeft het dan over ongewenst aan elkaar zitten, grensoverschrijdende 

opmerkingen over en weer. Dat valt het laatste jaar meer op. Zij geeft aan dat het 

personeel van de Loft daar wel over geïnstrueerd is om scherp op te zijn. Sancties lopen 

uiteen van waarschuwingen tot aan een kroegverbod. 

Komst van AZC’s 

Ook wordt vaak de multiculturele samenleving en daarin de verschillen tussen normen en 

waarden genoemd als reden van onveiligheidsgevoelens of grensoverschrijdend gedrag. 

De komst van ACZ’s wordt ook genoemd door verschillende partijen en met de komst 

hiervan nieuwe problematiek rondom veiligheid. Problematiek met betrekking tot AZC’s en 

grensoverschrijdend gedrag is een thema wat terug komt bij de organisaties zoals, de 

politie, VGGM en Moviera. 

Normvervaging 

Zowel de politie, Moviera als Karakter geven aan dat er sprake is van normvervaging. Veel 

vrouwen denken dat het grensoverschrijdende gedrag er nou eenmaal bij hoort in deze tijd. 

Onder andere daarom is de meldingsbereidheid laag. 

Laagdrempelig meldpunt 
De wijkagent Korenmarkt en de politie geven aan dat een laagdrempelig meldpunt voor 

grensoverschrijdend gedrag een grote meerwaarde zou zijn. Bijvoorbeeld een meldpunt 

waar slachtoffers online een melding kunnen maken. De drempel is voor vooral jongeren op 

dit moment nog hoog om een melding te maken of aangifte te doen. Tevens kunnen 

slachtoffers door middel van een meldpunt met elkaar in contact komen. Deze vorm van 

contact met elkaar kan al genoeg zijn als slachtofferhulp.  

Geen tot weinig cijfers bekend 
Er zijn weinig tot geen cijfers bekend die de omvang van het probleem duiden. Dit is ook 

wat terug komt bij alle organisaties die geïnterviewd zijn. Of organisaties hebben cijfers die 

niet binnen de scope vallen, bijvoorbeeld dat zij niet weten of het in publieke ruimtes heeft 

plaatsgevonden. Ook komt vaak voor dat alleen de heftige zedendelicten worden gemeld. 

Het is een probleem wat dus veel onder de radar afspeelt en waar meer inzicht in het 

probleem gewenst is, omdat er daarmee kan worden geacteerd op de problematiek.  
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Geen eenduidige aanpak 
Wat ook op te maken is uit de gesprekken die gevoerd zijn met de organisaties is dat er 

geen eenduidige aanpak is met betrekking tot seksuele intimidatie en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Organisaties hebben geen aanpak geformuleerd rond deze 

problematiek. Als er wel een aanpak is, dan is deze per organisatie verschillend. Ook is er 

geen meldpunt waar intimidatie gemeld kan worden. Een eenduidige aanpak is wenselijk 

om duidelijkheid te kunnen bieden aan slachtoffers als daders in de zin van slachtoffer hulp 

en straffen.   

Jeugdbescherming Gelderland (JBGLD) 
JBGLD geeft aan dat de incidenten en meldingen rondom seksuele intimidatie en 

grensoverschrijdend gedrag de afgelopen jaren zijn toegenomen. Het vlaggensysteem 

noemt JBGLD als een mooie methode om de methodiek bespreekbaar te maken.  

Connexxion 
Connexxion ziet vooral dat hun eigen personeel te maken krijgt met grensoverschrijdend 

gedag gedurende hun diensttijd. Het personeel van Connexxion voelt zich het afgelopen 

jaar onveiliger dan voorgaande jaren. Voor de reizigers is dit niet het geval. Die voelen zich 

veilig tijdens het vervoer.  

Meldpunt discriminatie 
Meldpunt voor discriminatie geeft vooral aan dat de groep transgenders en LHBTI 

slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Ten aanzien van vorige jaren was 

discriminatie van transgenders nog geen specifiek thema.  

 
 

Resultaten doelgroep enquete 

De enquête is uitgevoerd op straat en in openbare ruimtes in Arnhem zelf. Dit is gedaan via 

een papieren enquête die later in het data verwerkingsprogramma handmatig is ingevoerd. 

Daarnaast is de enquête digitaal verspreid via het netwerk van Upgrade 4 You.  

In totaal zijn er 398 respondenten via deze enquête binnengekomen.  

 
Woonplaats respondenten 
261 respondenten zijn woonachtig in Arnhem. De overige 137 respondenten zijn niet 

woonachtig in Arnhem maar wel in de Regio Arnhem. Dit wil zeggen in: Doesburg, Duiven, 

Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort of Zevenaar. De 
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respondenten zijn bevraagd in Arnhem, maar zijn regelmatig in publieke ruimten in 

Arnhem.  

Leeftijd van de respondenten 
De leeftijd van de respondenten varieert tussen de 14 en 65+ jaar oud. 51% van de 

respondenten valt in de leeftijdscategorie van 14 tot en met 35 jaar. 49% is ouder dan 35 

jaar.   

De ervaren last in eigen buurt  
De score is 28 op een schaal van 50. 

Een score van 0 betekend dat er nooit last wordt ervaren in eigen buurt.  Een score van 50 

geeft aan dat men dagelijks last ervaart in eigen buurt.   
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Veiligheidsgevoel Arnhem (algemeen)  
Deze vraag gaat over hoe veilig vrouwen zich in het algemeen voelen in Arnhem. 

0 is helemaal niet veilig 100 is heel erg veilig. De score is 59 op schaal van 100.  

 

Veiligheidsgevoel Centraal stations en andere perrons  
Deze vraag heeft betrekking op het veiligheidsgevoel op stations en bushaltes.  

De score is 53 van de 100.  

VEILIGE STEDEN ARNHEM	 ONDERZOEKSRAPPORTAGE	 "18



Veiligheidsgevoel Korenmarkt  
Deze vraag heeft betrekking op het veiligheidsgevoel op de korenmarkt. 

De score is 54 van de 100.  

 

Slachtoffers van intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag in Arnhem in 
publieke ruimtes  

7,8% geeft aan vaak slachtoffer te zijn geweest. 55% geeft aan hier een paar keer 

slachtoffer van te zijn geweest. 37,1% geeft aan hier nooit slachtoffer van te zijn geweest.  
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Openbare of publieke plekken die respondenten mijden 
Er wordt een aantal plekken genoemd die gemeden worden door respondenten. Alleen de 

plekken die door respondenten 10 keer of vaker worden genoemd vindt u hieronder:  

•  Station ’s avond  

•  Rijnkade ’s avond   

•  Donkere steegjes  

•  Plekken met hangjeugd 

•  Arnhem Presikhaaf 

•  Klarendal 

•  Station Velperpoort 

•  Centrum ’s avond   

•  Korenmarkt  

•  Arnhem Zuid  

•  Hommelstraat/weg 

•  Steenstraat  

•  Malburgen 

•  Musispark 

•  Parken in de ’s avond  

Openbare plekken die als onveilig ervaren worden zoals winkelcentra, buurtcentra, 
schoolpleinen, parken of pleinen.  
Er wordt een aantal plekken genoemd die als onveilig worden ervaren door respondenten. 

Alleen de plekken die door respondenten 10 keer of vaker worden genoemd vindt u 

hieronder:  

•  Parken  

•  Centraal Station  

• Sonsbeek park  

•  Presikhaaf winkelcentrum 

•  Presikhaaf park 

•  Musispark 

•  Velperpoort station 

•  Drieslag 

•  Binnenstad Arnhem 

•  Kronenburg Winkelcentrum 
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•  Rijnkade  

Op de vraag of de respondenten nog ideeën of tips hebben kwam de volgende zaken 
vaak naar voren toe:  

•  Meer politie en handhaving op straat (49 keer) 

•  Meer verlichting en cameratoezicht (49 keer) 

•  Voorlichting, cursussen voor vrouwen over zelfverdediging en bewustwording (27 

keer) 

•  Voorlichting en dialogen met allochtonen (24 keer) 

•  Harder straffen (20 keer) 

•  Aangiftes serieuzer nemen (9 keer) 

• Meldpunt en buurt initiatieven (8 keer) 

Verdere analyse 
Het is interessant om te kijken naar de resultaten op basis van een aantal filters. De 

resultaten zijn bekeken op basis van zowel leeftijd als woonplaats.  

Woonplaats Arnhem vs overige woonplaatsen in Regio Arnhem 
Er is gekeken naar het verschil in resultaten van respondenten die in Arnhem wonen of in 

Regio Arnhem. De verschillen waren niet groter dan 2,4 %.  

• Ervaren last van seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de 

buurt scoorde in de Regio Arnhem 30 waar het gemiddelde 28 is.  

• Algemeen veiligheidsgevoel Arnhem scoorde het zelfde als het gemiddelde: 59 

• Veiligheidsgevoel station, perrons en bushaltes scoorde 55 waar het gemiddelde 53 is  

• Veiligheidsgevoel Korenmarkt scoorde 56 waar het gemiddelde 54 is  

• Slachtoffer van intimidatie en grensoverschrijdend gedrag scoorde 34,8% 56,7% en 

8,4% waar het gemiddelde 37,2% 55% en 7,8% is.  
 

Filter op basis van leeftijd categorieën  
Het veiligheidsgevoel gaat omhoog naar gelang de leeftijd ook omhoog gaat. Als je kijk 

naar de leeftijd vanaf 55+ zie je dat het gemiddelde stijgt met meer dan 5%, behalve het 
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veiligheidsgevoel op de Korenmarkt. Daar scoort de categorie 55+ 51% op waar het 

gemiddelde 54% is.  

De leeftijdscategorie van 35-45 scoort gemiddeld. De leeftijdscategorieën daaronder, 

14-15 en 25-35 jaar, scoort lager dan het gemiddelde. Kortom: de vrouwen tussen de 14 en 

35 jaar voelen zich het meest onveilig in Arnhem. Het advies luidt daarom ook om de 

aanpak te richten op deze leeftijdscategorie. Meer hier over is te lezen in het hoofdstuk 

Advies en aanbevelingen. 

De politie geeft aan dat de Korenmarkt een zogenoemde ‘hotspot’ is waar relatief veel 

incidenten plaatsvinden. Het is daarom niet verassend dat vrouwen van alle leeftijden 

aangeven zich onveilig te voelen op de Korenmarkt. Als je kijkt naar vrouwen onder de 35 

jaar zijn die vaker dan gemiddeld slachtoffer van seksuele intimidatie en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Dit kan een reden zijn dat deze leeftijdscategorie vrouwen 

zich ook onveiliger voelt dan gemiddeld. Daarnaast heeft veiligheidsbeleving ook te maken 

met je veilig in jezelf voelen. Jongere vrouwen en meiden hebben minder levenservaring, 

zijn vaker slachtoffer en wellicht is deze groep ook minder weerbaar. Dit zou een reden 

kunnen zijn dat de vrouwen onder de 35 jaar zich onveiliger voelen dan bijvoorbeeld 

vrouwen boven de 55 jaar. Meer onderzoek naar deze jongere doelgroep is gewenst.  
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Analyse Resultaten 
Analyse aan de hand van de hoofdvraag  

Hoofdvraag onderzoek   
De analyse van de resultaten heb ik uitgevoerd aan de hand van de hoofdvraag.  

“Hoe is het gesteld met de ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend 

gedrag in de publieke ruimte ten opzichte van vrouwen vanaf 14 jaar in Arnhem?” 

Ik geef eerst antwoord op de deelvragen om vervolgens de hoofdvraag te kunnen 

beantwoorden. Het hoofdstuk conclusie geeft een antwoord op de hoofdvraag.  

• Wat zijn de daadwerkelijke cijfers met betrekking tot seksuele intimidatie en   
grensoverschrijdend gedrag in Arnhem? 

Buiten de cijfers die dit onderzoek heeft opgeleverd zijn er geen specifieke cijfers bekend 

als het gaat om intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag wat plaats heeft 

gevonden in publieke ruimtes. Wel zijn er cijfers bekend bij de politie ten aanzien van 

zedendelicten, echter gaan deze cijfers niet om seksuele intimidatie. Het zijn strafbare 

feiten geweest en mijn inschatting is dat de meeste gevallen daarmee buiten de scope van 

het onderzoek vallen.  

Om een goede aanpak te kunnen ontwikkelen met betrekking tot seksuele intimidatie en 

grensoverschrijdend gedrag is het noodzakelijk om meer inzicht te verkrijgen in de 

problematiek. Dit kan gedaan worden door een meldpunt waar slachtoffers op een 

laagdrempelige manier een melding kunnen maken, met andere slachtoffers in contact 

kunnen komen en aan de andere kant kan er data uit gegenereerd worden die meer inzicht 

gaat bieden in de problematiek. Data die informatie geeft over “hotspots”, over de 

omvang van het probleem en over de slachtoffers en daders zelf.  

Als je kijkt naar de cijfers die voortkomen uit de enquête die wij nu tot onze beschikking 

hebben dan is 63% slachtoffer van seksuele intimidatie en/of seksueel grensoverschrijdend 

gedrag wat plaats heeft gevonden in publieke of openbare ruimtes.  

VEILIGE STEDEN ARNHEM	 ONDERZOEKSRAPPORTAGE	 "23



• Hoe ervaren vrouwen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in 
publieke ruimtes in Arnhem? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er gekeken naar de veiligheidsbeleving van 

vrouwen in een aantal publieke ruimtes. Dit is gedaan door middel van de enquête die 

uitgezet is onder de doelgroep. Hierbij is er ingespeeld op de ervaren veiligheid, en 

veiligheid aangaande intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

Kort de ervaren veiligheid op een rij:  

- Eigen buurt: 28 op schaal van 50 (0 nooit last 50 iedere dag last) 

- Arnhem in het algemeen: 59 op schaal van 100 (0 is zeer onveilig 100 is heel veilig) 

- Stations, perrons en bushalten: 53 op schaal van 100 (0 is zeer onveilig 100 is heel veilig) 

- Korenmarkt: 54 op schaal van 100 (0 is zeer onveilig 100 is heel veilig) 

• Welke externe en interne factoren hebben invloed op de discrepantie tussen de 
daadwerkelijke cijfers omtrent seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag 
en hetgeen wat vrouwen ervaren? 

Op deze vraag is lastig antwoord te geven op basis van dit onderzoek. Er zijn nog geen 

cijfers bekend puur en alleen aangaande seksuele intimidatie en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Er is dus geen duidelijk beeld als het gaat om het aantal 

slachtoffers. Dit onderzoek geeft een indruk van het aantal slachtoffers. Als je kijkt naar de 

cijfers die dit onderzoek heeft opgeleverd en hoe de veiligheid wordt ervaren lijkt hier geen 

discrepantie in te zitten. Arnhem scoort tussen de 5 en de 6 op schaal van 10 als het gaat 
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om de ervaren veiligheid. Het aantal slachtoffers zit ook ruim over de helft. Als je het op 

deze manier bekijkt is daar geen discrepantie.  

Waarom er weinig cijfers bekend zijn, is omdat de meldingsbereidheid laag is. Hier is met 

verscheidende partijen over gesproken. Zoals bijvoorbeeld de zedenpolitie, wijkagent van 

de Korenmarkt, de politie maar ook bijvoorbeeld met VGGM.  

Normvervaging speelt hierbij ook een rol. Dit brachten ook verschillende partijen naar 

voren zoals bijvoorbeeld Connexxion en Karakter. De slachtoffers denken dat het “erbij 

hoort” en melden dit dus niet bij bijvoorbeeld politie. Ook gaf bijvoorbeeld de wijkagent 

aan dat de drempel überhaupt hoogt ligt als het gaat om het melden van een incident. Een 

laagdrempelig meldpunt dat past bij deze tijd zou hier een uitvinding zijn. Dit meldpunt 

wordt uitgebreid beschreven in het hoofdstuk aanbevelingen.  

• Welke externe of interne factoren hebben de grootste invloed op de weerbaarheid 
en de ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag van vrouwen in 
de publieke ruimtes en binnen de gemeente Arnhem? 

Tijdens het onderzoek is besloten om niet diep in te gaan op deze vraag. Dit kan een 

geheel nieuw onderzoek zijn. Als we het hebben over de ervaren veiligheid aangaande 

intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben respondenten aangegeven dat 

een aantal factoren mee spelen in deze beleving. De meest voorkomende factoren op een 

rij: 

Externe factoren:  

- Meer cameratoezicht 

- Betere / meer verlichting 

- Meer handhaving op straat 

- Minder hangjeugd of groepsvorming op straat 

 
Interne factoren:  

- Fysiek en emotioneel gevoel van weerloosheid 

- Gevoel van onmacht 

- Gevoel van verschil in normen en waarden 
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• Welke succesvolle oplossingen worden genoemd in de literatuur met betrekking tot 
ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.  

Aanpak Rotterdam  
Voortrekker met betrekking tot straatintimidatie is de aanpak van de gemeente Rotterdam. 

Met deze onlangs gestarte driejarige aanpak pakken zij straatintimidatie aan. Zowel aan de 

slachtoffer- als aan de dader-kant. Een uitgebreide uitleg van deze aanpak staat beschreven 

in hoofdstuk resultaten. 

De gemeente Rotterdam loopt voor op het gebied van de aanpak van seksuele 

straatintimidatie. De gemeente Rotterdam heeft een Aanpak Seksuele Straatintimidatie 

opgesteld en is op dit moment bezig met de uitvoering hiervan.  

Het doel van deze aanpak is de overlast van seksuele straatintimidatie tegen vrouwen  te 

verlagen en het verhogen van bewustwording bij zowel slachtoffers, plegers als omstanders 

rondom deze thematiek.  

Om ervoor te zorgen dat bovenstaande doelstelling bereikt wordt, is er een mix aan 

maatregelen en activiteiten nodig. Hiervoor heeft Rotterdam een onderverdeling in 4 pijlers 

gemaakt: 

• Strafbaarstelling 

• Handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders  

• Plegers, aanpak op straat 

• Campagne 
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Ben je Oké 
Een succesvolle campagne die tijdens het deskresearch naar voren kwam en door Moviera 

genoemd werd tijdens het interview is de Ben je Oké campagne. Deze campagne heeft als 

doel het bespreekbaar maken van intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag wat 

plaats vindt in uitgaansplekken. De uitleg van deze campagne staat beschreven in 

hoofdstuk resultaten. 

Tijdens het desktopresearch ben ik gaan zoeken naar campagnes die zich richten op de 

openbare of publieke ruimtes. Zelf kwam ik al snel op deze campagne maar ook Moviera en 

een paar respondenten van de interviews gaven aan dat deze campagne wellicht ook 

wenselijk is in Arnhem.  

Ben je oké? Is een campagne van Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit en maakt ongewenst 

seksueel gedrag tijdens concerten, op festivals en op de dansvloer bespreekbaar. De 

campagne roept bezoekers op om uitgaan nog leuker te maken met de boodschap: ‘Zie je 

ongewenst seksueel gedrag? Vraag dan aan degene die het overkomt: ‘Ben je oké?’. Een 

open en neutrale vraag. 

Al 80 podia, clubs en festivals doen mee met de Ben je oké-campagne. Onder het motto: 

alleen samen kunnen we ongewenst seksueel gedrag terugdringen. Steeds meer 

festivalorganisatoren nemen ongewenst seksueel gedrag serieus en doen mee met Ben je 

oke?. De campagne maakt ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar en draagt zo bij aan 

een leuk, los, vrij en veilig festivalbezoek. Festivals als Best Kept Secret Festival, Pinkpop, 

Awakenings en Welcome to the Village hebben zich inmiddels aangesloten. 
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Advies op basis van resultaten 
 
In dit hoofdstuk vindt u een weergave van een mogelijke aanpak seksuele straatintimidatie 

met het doel om de Arnhemse vrouw zich veiliger te laten voelen in hun eigen stad. Deze 

aanpak is gericht op het aanpakken van seksuele straatintimidatie en het verhogen van 

bewustwording bij zowel slachtoffers als daders. Het algemene doel van deze aanpak is om 

de Arnhemse vrouw zich veiliger te laten voelen in hun eigen stad. Deze aanpak is gericht 

op het aanpakken van seksuele straatintimidatie en het verhogen van bewustwording bij 

zowel slachtoffers als daders. Deze aanpak vraagt een langdurige inzet, over meerdere 

jaren voor de gemeente in samenwerking met andere organisaties.  

Vier pijlers 
Nadere uitwerking zou kunnen plaatsvinden op basis van vier pijlers. 

Handhaven straatintimidatie 

Op dit moment is het voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele 

intimidatie in voorbereiding.  

Als je kijkt naar de resultaten van de doelgroep enquête, dan zie je dat handhaving en het 

niet serieus genomen worden na een melding bij de politie vaak terug komt. In diezelfde 

categorie wordt ook harder aanpakken/straffen genoemd. Het in werking treden van dit 

wetsvoorstel zal een bijdrage leveren in het serieus genomen voelen na het doen van een 

melding. Het probleem wordt daarmee erkend.  

Mijn advies is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot 

handhaving vooruitlopend op landelijke ontwikkeling. Het wel of niet strafbaar worden van 

straatintimidatie speelt daarin een rol. Het trainen van handhavers in hoe te acteren op 

straat intimidatie is het advies, hetzij op voorhand of na het intreden van het wetsvoorstel.  

Slachtoffers  

In deze pijler gaat het om de slachtoffers van straatintimidatie. Met als doel de drempel te 

verlagen, makkelijker meldingen te maken, slachtoffers te ondersteunen en vrouwen 

weerbaarder te maken. 

- Meldpunt voor slachtoffers en omstanders.  Zowel in de resultaten van de doelgroep 

enquête, het interview met de wijkagent van de Korenmarkt als in de aanpak van 

Rotterdam komt naar voren dat een meldpunt van grote meerwaarde kan zijn. Een 
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laagdrempelig meldpunt waar slachtoffers en omstanders hun incidenten of ervaringen 

kunnen delen. Dit meldpunt kan ook gebruikt worden om inzicht te verkrijgen in de 

hotspots. Dit meldpunt zal aansluiten bij de media die tegenwoordig gebruikt wordt of 

kan ontwikkeld worden in de vorm van een app.   

- Slachtoffer ondersteuning. Onderzoek naar impact bij slachtoffers. Bij wat voor soort hulp 

hebben zij baat? In de resultaten van de doelgroep enquête kwam naar voren dat een 

aantal respondenten behoefte hebben aan het delen van hun verhaal. Aan de ene kant 

om gehoord te worden en aan de andere kant om mensen te ontmoeten die hetzelfde 

hebben ervaren of meegemaakt. Dit is ook de kracht van #MeToo geweest. Een 

beweging waarvan de politie zegt dat het impact heeft gehad op het doorbreken van 

taboe. Meer onderzoek is nodig om een goed plan te maken hoe slachtoffers beter 

ondersteund kunnen worden in de trant van nazorg. Ook de psycholoog van Karakter gaf 

aan dat er weinig nazorg is voor slachtoffers na de eerste gesprekken en contact met 

professionals.  

- Weerbaarheidstrainingen. Uit de resultaten van de doelgroep enquête kwam naar voren 

dat veel vrouwen baat hebben bij weerbaarheidstrainingen. Het gaat enerzijds om fysieke 

weerbaarheidstrainingen aan de andere kant trainingen waarin vrouwen leren om in hun 

eigen kracht te staan. 

Aanpak op straat  

Deze pijler gaat over de aanpak op straat. Het gaat enerzijds over de plegers, maar ook 

over de trainingen van straatwerkers.  

- Nader onderzoek naar plegers van straatintimidatie. Zowel in de interviews als door de 

respondenten van de enquête werd genoemd dat normvervaging en de komst van AZC’s 

en cultuurverschillen wel genoemd. Echter zou hier meer onderzoek naar gedaan moeten 

worden. In kaart brengen wie de plegers zijn, waar zij zich bevinden en wanneer de 

incidenten plaatsvinden. Komen die bijvoorbeeld veelal uit AZC’s of is dit (meestal) een 

andere bepaalde doelgroep? Dit onderzoek is nodig om een goede passende aanpak te 

ontwikkelen om gedragsverandering teweeg te brengen. 

- Integrale training voor straatwerkers en handhavers. Een training speciaal voor 

professionals die te maken hebben met de doelgroep. Een training voor het 

jongerenwerk en handhaving om hen te helpen om correctief te kunnen handelen.Op dit 

moment is daar geen training voor. Daarom is het trainen van professionals een belangrijk 

onderdeel. In deze training komt ook de inzet van de meldpunt aan bod.  
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- Focus op bepaalde hotspots. Mede door de meldpunt en nader onderzoek naar plegers 

worden er zogeheten hotspots gekenmerkt. Dit zijn plekken waar het probleem veel 

voorkomt.  

Campagne 

- Bewustwordingscampagne over straatintimidatie. Voor de campagne kan de Ben je Oké 

campagne worden ingezet. Dit is een campagne om het bespreekbaar te maken maar 

ook om over te gaan tot actie. Echter moet deze campagne wel aangepast worden. Op 

dit moment richt de campagne zich alleen op uitgaansgebieden/plekken. Dat moet breed 

getrokken worden naar alle vormen van straatintimidatie. Tevens kan deze campagne 

ingezet worden om inzicht te bieden in de omvang van het probleem, de gevolgen 

hiervan en verhalen van slachtoffers. Deze verhalen worden verspreiden in openbare 

ruimtes en in app en social media. Dit zorgt voor bewustwording en zal het gevoel 

creëren dat vrouwen hier niet alleen in staan. Dit was ook een belangrijk punt wat terug 

kwam in de doelgroep resultaten.  

- Trainingen aan leerlingen en scholieren over het thema en meldpunt. In deze trainingen 

worden leerlingen bewust gemaakt van straatintimidatie en de gevolgen hiervan. Met 

deze trainingen gaan we het ook hebben over normen en waarden. Een derde onderdeel 

is wat te doen als je slachtoffer bent geworden of dat je ziet dat iemand anders hier 

slachtoffer van wordt. Met iedere school wordt gekeken hoe deze training het beste kan 

aansluiten op de behoefte van de school en zijn leerlingen.  

- Aanzetten tot actie! Aanzetten tot actie is een belangrijk element van de campagne. Als je 

kijkt naar een succesvolle beweging als #MeToo ligt de kracht in het delen van verhalen 

door de doelgroep zelf. Vrouwen die hun eigen verhalen delen. Hiermee inspireren ze 

andere vrouwen om ook over tot actie. Hier kan ook de campagne Ben je oké voor 

ingezet worden.  
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Conclusie en Samenvatting 
Onderzoek Veilige Steden Arnhem 

In deze conclusie wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag van dit onderzoek, 

namelijk:  

“Hoe is het gesteld met de ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend 

gedrag in de publieke ruimte ten opzichte van vrouwen vanaf 14 jaar in 

Arnhem?” 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zijn er interviews geweest met 

organisaties, is er een doelgroeponderzoek gedaan in de vorm van enquête en is er 

deskresearch gedaan naar cijfers die het probleem duiden en is er gezocht naar 

voorbeelden van succesvolle aanpakken of campagnes.  

De resultaten van de doelgroep enquête geven een beeld met betrekking tot de 

ervaren seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in Arnhem.  

• Overlast in eigen buurt: 28 op schaal van 50 (0 nooit last 50 iedere dag last); 

• Arnhem in het algemeen: 59 op schaal van 100 (0 is zeer onveilig 100 is heel veilig); 

• Stations, perrons en bushalten: 53 op schaal van 100 (0 is zeer onveilig 100 is heel 

veilig); 

• Korenmarkt: 54 op schaal van 100 (0 is zeer onveilig 100 is heel veilig); 

• 63% is slachtoffer van intimidatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

In het kader van de hoofdvraag zijn er ook gesprekken geweest met verschillende 

instanties. Dit zijn: LOFT Arnhem, Jeugd Bescherming Gelderland (JBGLD), NS, 

VGGM, Connection, Meldpunt discriminatie, Moviera, Movisie, Wijkagent 

Korenmarkt, Politie Midden Gelderland, Push Arnhem, OM, Empowering NISA, 

Karakter Arnhem, GZ-psycholoog.   

Er is een aantal topics dat terugkerend naar voren kwam. De doelgroep wordt steeds 

jonger, de komst van AZC’s speelt een rol in het de beleving van veiligheid en aantal 

incidenten, normvervaging vindt plaats, er zijn weinig cijfers bekend, er is geen 

eenduidige aanpak en als laatste komt het advies voor een meldpunt vaak terug. 
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Op basis van dit onderzoek kan er gesteld worden dat er weinig tot geen cijfers 

bekend zijn die het probleem rondom seksuele intimidatie en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag, wat plaatsvindt in openbare en publieke ruimten in 

Arnhem, kunnen duiden. Meer onderzoek naar zowel de daders als slachtoffers is 

nodig om de opvang van het probleem in kaart te brengen. Tevens is er meer inzicht 

in de problematiek zelf nodig, bijvoorbeeld wat zijn de hotspots in Arnhem en wat 

kan je precies zeggen over de slachtoffers en de daders. Dit is nodig om een nog 

passendere aanpak te schrijven.  

Rotterdam is voorloper die een langdurige aanpak heeft ontwikkeld om 

straatintimidatie tegen te gaan. Het is raadzaam om te onderzoeken welke 

onderdelen en methoden van deze Rotterdamse aanpak toepasbaar zijn in Arnhem.  

Aanbevelingen op een rij:  
• Een langdurige aanpak die opgebouwd is uit vier pijlers: handhaven 

straatintimidatie, aanpak op straat, slachtoffers en campagne. 

• Onderzoek welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot handhaving 

vooruitlopend op landelijke ontwikkeling. Train handhavers in hoe te acteren op 

straat intimidatie, hetzij op voorhand of na het intreden van het wetsvoorstel. 

• Doe meer onderzoek naar zowel daders als slachtoffers om de omvang van het 

probleem in kaart te brengen. 

• Ontwikkel een nieuwe aanpak slachtoffer ondersteuning 

• Ontwikkel een bewustwordings campagne straatintimidatie 

• Zet aan tot actie!  

Deze aanpak kan er toe bijdragen dat in Arnhem geen plek meer is voor seksuele 

intimidatie en grensoverschrijdend gedrag en waar vrouwen zich weerbaarder voelen. 
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