
De gemeente Amsterdam wil dat iedereen in de stad in vrijheid kan leven en 
verblijven en dus ook uitgaan. De Amsterdamse aanpak straatintimidatie, ook 
wel aanpak Veilige Steden genoemd bestaat uit meer dan alleen een verbod van 
straatintimidatie. De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties 
om dit probleem ook preventief aan te pakken. Zij richtten zich hierbij op (poten-
tiële) plegers, slachtoffers én omstanders. Jongens en mannen worden bijvoor-
beeld door de organisatie Emancipator getraind om onderdeel van de oplossing 
i.p.v. het probleem te worden. Het COC organiseert weerbaarheidstrainingen 
voor lesbische, biseksuele en transgender vrouwen. Hollaback! Nederland gaat 
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Een rommelige flirtpoging
of ongewenst 
seksueel gedrag?

Flirten is leuk, maar soms is flirten ingewikkeld. Zelf was 
ik tijdens mijn versierpogingen namelijk vooral bezig 
met cool overkomen. Zei ik de goede dingen? Nam ik 
initiatief maar was ik niet te pushy? Iedereen is anders, dus 
ik wist nooit of mijn geflirt goed aankwam, maar ik checkte het 
eigenlijk ook niet. Als het op flirten aankomt, rommelen we vaak wat aan. 
Helaas gaat een rommelige flirtpoging soms over in ongewenst seksueel gedrag. 
Op Milkshake Festival danste ik met vrienden, toen ik ineens twee handen op mijn 
billen voelde. Daar stond een man die dit blijkbaar wel een goede versiertruc vond. 
Voor mij was zijn actie niet geslaagd. Ik schrok en wilde zo snel mogelijk naar een 
andere plek op het festival. De rest van de dag had ik eigenlijk geen zin meer om te 
dansen.

Ben je oké?
De Ben je oké-campagne roept mensen op om iemand die dit overkomt niet aan 
zijn of haar lot over te laten. Het doel is om festivals (en concerten en andere plek-
ken in het nachtleven) voor iedereen leuker en veiliger te maken. De campagne 
doet dat door duidelijk te maken dat je seksueel ongewenst gedrag kunt bespreken 
én hoe je dat kunt doen als je het ziet. 
Voor mij was het heel fijn geweest als iemand ‘Ben je oké?’ had gevraagd toen de 
man achter me met zijn onhandige versierpoging mijn dag verpestte. Ik had dan 
geweten dat ik mijn verhaal kwijt kon en dat de dag ook voor mij een feest kon 
blijven. 
Jongeren kunnen goed uit de voeten met de simpele vraag ‘Ben je oké?’. Uit 
onderzoek door Rutgers en Party Panel (juli 2018) weten we namelijk dat jonge 
mensen seksuele grenzen eerder bespreken en benoemen als ze ervan overtuigd 
zijn dat ze hiermee de sfeer niet verpesten en als ze weten wat ze op zo’n moment 
moeten zeggen. 

Leuker flirten
Vaak denken we dat ongewenst gedrag erbij hoort, maar het is niet normaal. 
Festivals, concerten en uitgaan zijn voor iedereen leuker als we wat beter op 
elkaar letten. Zou ik het erg vinden als mijn flirtpoging onderbroken werd door 
een omstander die ‘Ben je oké?’ vroeg aan degene op wie ik mijn geflirt richtte? 
Misschien een beetje pijnlijk, maar ik zou het nog pijnlijker vinden als ik met mijn 
geflirt iemands avond verpest. Daarnaast is de vraag niet beschuldigend. En hoe 
mooi zou het zijn als iemand volmondig ‘Ja, helemaal oké!’ zou antwoorden? Dat 
maakt flirten alleen maar nog leuker!
Ben je oké is een samenwerking van Rutgers, met de Vereniging Nederlandse 
Poppodia en Festivals (VNPF), Celebrate Safe en stichting NO THANKS!

praten’. Ze onderzoekt hoe we over seksueel 

misbruik denken, wat we erover zeggen, wat 

we er níét over zeggen en wat we volgende 

generaties willen meegeven. ‘Verkrachting 

trekt niet alleen het licht weg uit het leven 

van de slachtoffers, maar ook uit elk zinnig 

gesprek over dit thema. Ik wil weer wat licht 

binnenlaten’, schrijft Sohaila. Onbevreesd 

en bedachtzaam geeft ze de aanzet tot een 

gesprek dat we met elkaar moeten voeren.

Met zorg naar de politie: Over 
besluitvorming rond aangifte van 
strafbaar gedrag binnen de LVB-zorg
Hendrien Kaal. ISBN 9789402192025.
Uitgever: Brave New Books, € 20,00.
Medewerkers in de zorg voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking (LVB) 

worden met enige regelmaat geconfronteerd 

met delinquent gedrag door hun cliënten. 

De vraag hoe hier mee om te gaan, en 

met name de vraag wanneer het strafrecht 

hierbij te betrekken, leidt niet zelden tot 

moeilijke dilemma’s. Het lectoraat LVB en 

Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden heeft 

samen met diverse woonlocaties onderzoek 

gedaan naar hoe er in de praktijk wordt 

omgegaan met deze dilemma’s en welke 

kennis en afwegingen nodig zijn om dit in de 

toekomst zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het 

project heeft geleid tot een drietal producten: 

een checklist, een praatplaat en dit boek.

Het is niet stoer. De gevolgen 
van kindermishandeling voor 
jongens en mannen
Fiet van Beek. ISBN 9789088508691. 
Uitgeverij SWP, € 29,00.
Mannen die als kind mishandeld zijn praten 

daar zelden over. Schaamte en de angst 

niet geloofd te worden spelen daarbij een 

rol. Eén luisterend oor, één iemand die 

te vertrouwen is, kan voldoende zijn om 

het zwijgen te doorbreken. Hoe eerder 

dat gebeurt, hoe beter, zo blijkt uit de 

authentieke levensverhalen van mannen 

in allerlei levensfasen ( van vier weken tot 

82 jaar oud) die de auteur in het eerste 

deel van dit boek heeft opgetekend.

Het tweede deel van dit boek geeft 

achtergrondinformatie bij de gevolgen 

van kindermishandeling en seksueel 

misbruik van jongens. Onderwerpen die 

daarbij aan bod komen zijn: seksuele 

opvoeding, weerbaarheid, stressreacties en 

traumaverwerking bij mannen, PTSS, EMDR, 

de inzet van ervaringsdeskundigheid en de 

participatie van slachtoffers bij de aanpak van 

kindermishandeling. Verschillende deskundigen 

leverden hun bijdrage aan dit boek, maar 

centraal staan toch echt de mannen zelf. Ook in 

dat opzicht is het een taboedoorbrekend boek.

Websites
kindermishandelingonder-
wijskinderopvang.nl 
Deze website over kindermishandeling is 

voor iedereen die werkt in het onderwijs of 

kinderopvang. Overzichtelijk onderverdeeld 

in thema’s wordt allerhande kennis over 

verschillende vormen van kindermishandeling 

toegankelijk gemaakt. Over veilig thuis, 

feiten en cijfers, aandachtsfunctionarissen 

en trainingen over het onderwerp. 

Kindermishandeling is voor de meeste 

leerkrachten gelukkig geen dagelijkse kost, 

maar het is wel iets waarmee ze te maken zullen 

krijgen en waar ze alert op moeten zijn. De 

website kan hierbij een steuntje in de rug zijn.

pubergids.nl
Pubergids.nl is een website van Rutgers voor 

kinderen vanaf 10 jaar. De site die is gebaseerd 

op de gelijknamige brochure staat boordevol 

informatie over lijf, liefde en relaties. Het 

is een bron van informatie voor tieners die 

meer willen weten over hun normale seksuele 

ontwikkeling. Het kopen van je eerste BH, de 

eerste zaadlozing of ontdekken van je seksu-

ele voorkeur worden op toegankelijke wijze 

besproken met leuke illustraties en filmpjes. 

Maar ook weten wat je wel en niet wilt (op 

seksgebied) en de voor en nadelen van online 

zijn, komen aanbod. De brochure was wellicht 

al bekend, maar ook de website kan een 

mooie aanleiding vormen om samen met een 

pupil al dit soort onderwerpen te bespreken.

Agenda
Zevende CELEVT congres 2019
10 oktober, De Eenhoorn in Amersfoort

CELEVT, het Centrum Late Effecten 

Vroegkinderlijke chronische Traumatisering 

organiseert elk najaar een congres. Dit jaar 

is het congresthema: ‘Als het gezin een 

destructief traumatiserend systeem is; nieuwe 

inzichten en multidisciplinaire interventies 

voor traumabehandeling in de volwassenheid.’ 

Sprekers zijn o.a. Abram de Swaam, Frans 

Schalwijk en Nelleke Nicolai. Het is een 

propvol programma met plenaire sprekers en 

11 verschillende workshops om uit te kiezen. 

Kijk voor meer informatie op: celevt.nl 

Gendersensitief werken 
met jongvolwassenen (18+): 
voorkomen van geweld
6 november, Atria Vijzelgracht in 

Amsterdam (en op aanvraag)

Deze gratis training voor professionals die 

met jongeren of jongvolwassenen te maken 

hebben en met gender- en cultuursensitief 

werken willen bijdragen aan de preventie 

van geweld. De training gaat uit van het 

idee dat strikte ideeën over hoe mannen 

en vrouwen zich zouden moeten gedragen 

de oorzaak zijn van veel geweld naar en 

tussen jongvolwassenen. De training biedt 

praktische handvatten om gender- en 

cultuursensitief te werken en in gesprek te 

gaan bij signalen van grensoverschrijdend 

gedrag. Er zijn twee varianten Deze training 

voor de 18-30 doelgroep en een gericht op 

18-. Aanmelden kan op: act4respect.nl 

Wetenswaardigheden
Tips voor traumahulpverleners
Werken met cliënten die heftige gebeurtenissen 

hebben meegemaakt is waardevol. Als 

professional maak je verschil in het leven van 

de mensen die jij helpt. Als mens kan dit echter 

soms zwaar zijn. Je hoort verschrikkelijke ver-

halen en bent soms machteloos om iemand te 

helpen. Het Steunpunt Seksueel Geweld is van 

mening dat jij op je best bent wanneer je jouw 

werk met plezier en compassie kan uitvoeren. 

De zwaarte van de problematiek, werkdruk of 

onvoldoende steun maken dit soms lastig. 

Daarom brachten wij dit jaar de brochure uit: 

‘Ik zorg voor anderen, maar zorg ik ook voor 

mijzelf?’ In de brochure staan 7 tips voor meer 

compassietevredenheid als traumahulpverlener. 

Eén van de tips is het invullen van een zelftest, 

die meet hoe jij op dit moment op het werk in 

je vel zit. Deze test kun je individueel invullen, 

maar ook als afdeling of organisatie. Om zo 

het gesprek te starten hoe je er samen voor 

kan zorgen dat jullie dit waardevolle werk 

ook tevreden kunnen blijven uitvoeren. Om 

exemplaren van het boekje te bestellen, 

of de test digitaal in te vullen ga naar 

ggd.amsterdam.nl/compassietevredenheid

Publicaties
Waar we over praten als we 
over verkrachting praten 
Sohaila Abdulali. ISBN 9789045039190. 

Uitgeverij Atlas Contact, € 21,99.

Als tiener werd Sohaila Abdulali slachtoffer 

van een groepsverkrachting in Mumbai. 

Verontwaardigd over de oorverdovende stilte 

rondom seksueel geweld schreef ze een 

artikel voor een Indiaas vrouwenblad over haar 

ervaring. Dertig jaar later dook dit artikel ineens 

op in de sociale media en ging het wereldwijd 

viraal. Sohaila houdt zich al decennialang profes-

sioneel bezig met het onderwerp. Verhalen 

van overlevers, internationaal onderzoek en 

haar eigen ervaring vormen de basis van 

‘Waar we over praten als we over verkrachting 

Safer Clubbing:
uitgaan zonder lastig gevallen 
te worden

InZicht
augustus 2019
verschijnt 2 maal per jaar 
oplage: 1000

uitgave
Steunpunt Seksueel Geweld
Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam 
E: ssga@ggd.amsterdam.nl

redactie
Marianne van Staa, Anouk Devens, 
Marjolein Leguijt, Pascalle Vittali, 
Vera Schüller

grafisch ontwerp DTP
Yusuf Kho vormgever IA BNO

verspreiding
gratis onder hulpverleners in 
Amsterdam e.o.. Gebruik van teksten 
en artikelen uit de nieuwsbrief met 
bronvermelding is toegestaan.

Bel voor extra nummers
Steunpunt Seksueel Geweld
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E: ssga@ggd.amsterdam.nl
W: ggd.amsterdam.nl

Interview met Eva Berghaus, antropoloog, Stichting Sexmatters

Steven de Grauw, Interventiemedewerker/onderzoeker Rutgers 
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gedrag in de club meemaken. En wij 
kennen ook de nieuwsberichten van 
LHBT-ers die na een nacht uitgaan niet 
altijd veilig over straat durven.
Wij zijn nu bezig met een project 
waarin we met Amsterdamse clubs 
samenwerken om de dansvloeren veiliger 
te maken en die dieper ingaat op safe-
space-regels, deurbeleid en (online)
communicatie. Daarnaast worden er safer 
clubbing workshops gegeven, waarin 
nachtpersoneel met praktijkoefeningen 
en theorie geleerd wordt hoe je een 
veilige omgeving maakt van je club.

Het is niet vreemd dat grensover-
schrijdend gedrag juist in de nacht een 
issue is. De nacht prikkelt, zoekt de 
grenzen op en heeft een andere functie 
en waarde dan de dag. Grenzen vervagen 
op de dansvloer. Wat is flirten en wat is 
grensoverschrijdend gedrag? Dit verschilt 
per club en per doelgroep. Naar de ene 
club gaat men om te scoren, in de andere 
willen mensen vooral zichzelf kunnen zijn. 
Iedereen moet leren wat de regels zijn 
van die specifieke groep. Meestal gaat 
dat vanzelf. Maar het is altijd goed om 
elkaar hierop aan te spreken. Bezoekers 

‘We hebben in 
Amsterdam een 
Nachtburgemeester 
sinds 2003. Dat was 

destijds een idee 
vanuit de politiek, maar 

we zijn een onafhankelijke 
stichting. De Nachtburgemeester is 
een actieve gesprekspartner voor alle 
deelnemers aan de nacht, waaronder 
de gemeente, maar ook ondernemers, 
bewoners en het uitgaanspubliek. Wij 
proberen mensen en organisaties aan 
elkaar te verbinden en geven gevraagd 
en ongevraagd advies. 

De huidige Nachtburgemeester Shamiro 
van der Geld is gekozen in 2018. Zijn 
speerpunt is inclusiviteit. Hoe toegankelijk 
is het nachtleven voor mensen met 
verschillende achtergronden? Kan 
iedereen zich vinden in het aanbod en 
hoe kunnen allerlei verschillende mensen 
bijdragen aan de nacht? Een veilige 
dansvloer hoort ook bij een inclusieve 
nacht: dat je je veilig en vrij voelt om je te 
kunnen uiten hoe je wilt. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat voornamelijk 
vrouwen vaak grensoverschrijdend 

“ helaas zijn bepaalde groepen mensen veel vaker 
slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.”

“ respect voor elkaar en dat je niks doet zonder de 
toestemming van de ander, is daarbij echt de kern”

juist omstanders leren hoe ze kunnen helpen. En jongeren op verschillende 
MBO-scholen krijgen lessen over straatintimidatie en gendernormen. Ook in het 
uitgaansleven komt grensoverschrijdend gedrag helaas nog veel te veel voor. 
Hier wil de gemeente publiekscampagnes voeren en samenwerken met stich-
ting N8BM A’DAM en stichting Sexmatters om een gedragscode te ontwikkelen 
en horecapersoneel te trainen. Wij gingen in gesprek met Eva Berghaus van 
Sexmatters en Ramon de Lima van stichting N8BM A’DAM. Hoe zien de trainin-
gen van horecapersoneel er uit? Wat moet er anders, om intimidatie en seksueel 
geweld te voorkomen? 

Zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben Eva Berghaus. Tijdens mijn studie 
antropologie heb ik mij beziggehouden 
met de onderwerpen gender, seksualiteit 
en sekswerk. Na het doen van onderzoek 
in Brazilië ontstond de wens om deze 
thema’s meer op de kaart te zetten en 
dan vooral onder jongeren. Samen met 
studiegenoot Maaike Huising heb ik 
Stichting Sexmatters opgericht. 

Wat is Sexmatters precies?
We zijn begonnen als een 
vrijwilligersinitiatief, maar gaandeweg 
zijn we een maatschappelijke organisatie 
geworden. Wij zetten ons in voor meer 
gelijkwaardigheid tussen mensen met 
verschillende gender- en seksuele 
identiteiten. We doen dit door positief 
en taboedoorbrekend over seks en 
gender te praten en schrijven. Wij vinden 
het belangrijk om bestaande normen 
onder de loep te nemen en geen nieuwe 
normen op te leggen.
We geven workshops op scholen en zijn 
ook in het jeugd- en jongerenwerk actief. 
Daar bespreken we de sociale, culturele 
en emotionele kanten van gender, 
seksualiteit en consent. 

En jullie geven Safer Clubbing training 
in het nachtleven?
Het toeval is dat een aantal mensen uit 
ons team ook in het nachtleven werkt 
of daar vaak te vinden is. Een club in 
Amsterdam heeft ons benaderd toen zij 
naar hun bezoekers wilden communiceren 
dat wanneer die zich onveilig voelen, zij 

bij het personeel terecht kunnen. Om 
hun personeel daar op voor te bereiden 
hebben ze ons gevraagd om een training 
te ontwikkelen. Dat is Safer Clubbing 
geworden. Die wij nu dus in allerlei clubs 
door heel Nederland geven. Het bal-
letje is best snel gaan rollen, ook omdat 
het vrijwel tegelijkertijd kwam met de 
publiekscampagne ‘Ben je oke?’ [red: zie 
gastcolumn]. En we zijn aangehaakt bij 
het Veilige Stad-project van de gemeente 
Amsterdam. 

Hoe ziet de training er uit?
In korte tijd behandelen we een aantal 
grote thema’s die van belang zijn bij 
Safer Clubbing. We staan stil bij het feit 
dat verschillende mensen verschillende 
ervaringen in dezelfde omgeving heb-
ben en hoe gender daarbij een rol speelt. 
We besteden aandacht aan verschillen 
in persoonlijke ruimte, hoe dit context 
afhankelijk is en hoe mensen hun gren-
zen aangeven. Het laatste deel van de 
training is heel praktisch. We behandelen 
dan veel voorkomende scenario’s en 
bespreken hoe je kunt optreden om een 
uitgaansplek veiliger en inclusiever te 
maken. We laten teams van nachtclubs 
nadenken over de patronen waardoor 
mensen gediscrimineerd worden en over 
de ervaringen van teamleden zelf. 

Wat zijn die ervaringen die jullie 
tegenkomen?
Het personeel van clubs is zich veelal niet 
bewust van de actieve rol die zij kunnen 
spelen. Wat vaak wordt gedacht is: mijn 

taak is bier tappen, meer kan ik niet 
doen. Maar door middel van kleine inter-
venties kunnen ze juist heel veel doen. 
Stap één is bewustwording onder teams. 
We zijn met z’n allen verantwoordelijk 
voor wat er in een sociale omgeving 
gebeurt. Helemaal als mensen drank of 
drugs gebruiken. Dan is het nog belang-
rijker om voor elkaar te zorgen. Dit gaat 
niet alleen over groepjes vrienden die sa-
men uitgaan, maar ook over wie ergens 
werkt. We hebben hierin een gedeelde 
verantwoordelijkheid (zowel het team als 
de bezoeker). 

Spelen er vooroordelen?
Teams denken weleens dat bijvoorbeeld 
alleen minderheden met grensover-
schrijdend gedrag te maken krijgen en 
helaas zijn bepaalde groepen mensen 
vaker slachtoffer van grensoverschrijdend 
gedrag. Maar als teams er onderling 
over praten, blijkt dat vaak iedereen wel 
negatieve ervaringen heeft, zwart, wit, 
homo, hetero, cis of trans. Een ander 
vooroordeel is dat teams het idee heb-
ben dat ze een incident ‘gezien’ moeten 
hebben om actie te kunnen onderne-
men. Dat is een gevaarlijke gedachte. 
Als je een dader niet uit de club wil 
zetten loop je het risico dat diegene nog 
meer slacht-offers gaat maken. Het is 
echt niet zo erg om iemand er een keer 
onterecht, uit te zetten. Waarom neem je 
een slachtoffer die het meldt niet serieus 
en de dader die het ontkent wel? Dit is 
absurd.
Geen enkele dader zal iemand lastig 
vallen voor de ogen van het beveiligings-
team. Dit gebeurt ongemerkt, op plek-
ken waar het donker en druk is. Weet je; 
de keren dat je per ongeluk een vagina 
of een bilspleet aanraakt is volgens mij 
echt zero. Dus de kans dat iemand dat 
expres doet, is groot. Je moet je ook be-
seffen hoe veel moeite het iemand kost 
om het te melden. Het is zo belangrijk 
om een slachtoffer te geloven, om em-
patisch te reageren en om te vragen wat 
je voor iemand kan betekenen. In plaats 
van te zeggen: “we kunnen niets doen, 
want we hebben het niet gezien”. Dat is 
én iemand niet erkennen én er ook niet 
naar handelen.

Wat is het doel dat je wilt bereiken?
We willen aan de sociale veiligheid 
werken. Het nachtleven er van bewust 
maken dat als je je niet bezighoudt met 
discriminatie, seksisme of minderheden, 
dat het dan altijd alleen veilig is voor de 

meest dominante groep. We willen naar 
een situatie toe waar een witte hetero 
man zich veilig voelt, maar ook de zwarte 
queervrouw en ook de jonge homo, die 
zichzelf net aan het ontdekken is. Met 
alléén deze training bereik je dat niet. 
Het is een eerste aanzet om na te denken 
over hoe een safer club er uit zou kunnen 
zien.

Jullie geven dus geen keurmerk uit?
Nee. Er is geen safe club keurmerk. Elke 
club heeft wel huisregels. Naar ons idee 
zou het een goed begin zijn als elke club 
bij de deur bijvoorbeeld zou communice-
ren wat de gewenste gedragingen zijn. 
Daar moet een club over nadenken. Dat 
kan al heel simpel door bijvoorbeeld iets 
op te hangen in het toilet. Verder zouden 

kunnen dat zelf doen, maar de club heeft 
hierin ook een verantwoordelijkheid. Een 
veilige nacht, dat doe je samen. Als je 
vanuit respect spreekt en uitlegt wat de 
geschreven en ongeschreven regels zijn. 
Dan begrijpen mensen dat. 

Een club moet wel een statement in-
nemen. Uiten dat ze er achter staan dat 
een vrouw half naakt gekleed kan gaan 
zonder dat ze wordt lastig gevallen, of 
dat twee mannen elkaar op de dansvloer 
kunnen kussen zonder dat iemand hier 
een probleem van maakt. Door een 
statement te maken, kun je mensen ook 
afschrikken, die denken dat het geen club 
voor hen is. Dat is misschien soms ook 
goed. Als club kan je op zo veel manieren 
beïnvloeden wat er op de dansvloer 
gebeurt. Dat gaat niet alleen over 
gedragsregels. Als organisator heb je 
invloed op het soort publiek dat op een 
feest afkomt. Dat zit in de vormgeving 
van een poster, de muziek die gedraaid 
wordt en hoe je communiceert.
Het blijft altijd een speelveld, omdat 
mensen onder invloed zijn en grenzen 
vervagen. Ik begrijp ook wel dat je niet 
kunt zeggen dat iedereen 20 cm afstand 
van elkaar moet houden. Het is gewoon 
het nachtleven. Dat vind ik er ook zo 
mooi aan. In het nachtleven is van alles 
mogelijk waar overdag geen plaats voor 
is, maar respect voor elkaar en dat je 
niks doet zonder de toestemming van de 
ander, is daarbij echt de kern.’

clubs met hun team regelmatig aandacht 
moeten besteden aan de sociale veilig-
heid, veel ervaringen met elkaar delen en 
zich bewust zijn van hoe belangrijk het is 
om zorgzaam te zijn naar de bezoekers 
en naar elkaar. Er zijn namelijk nog te veel 
mensen die niet uitgaan, omdat ze zich 
nergens thuis of veilig voelen. En dat is 
zonde.

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800 0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
professionals of personen met een andere vraag kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht.

Aandacht voor steunfiguren
Wanneer jouw vriend(in) of familielid 
geconfronteerd wordt met een aanran-
ding of verkrachting wil je deze, als het 
goed is, zo veel mogelijk steunen. Maar 
hoe moet dat eigenlijk? Mag je er nu wel 
of juist niet over praten? Mag je iemand 
dwingen om hulp te zoeken? Waar kan je 
met je eigen gevoelens terecht? Bij het 
CSG AA komen ook telefoontjes binnen 
van steunfiguren, dat zijn vrienden of 
familieleden van een slachtoffer. Stagiaire 
Lisa Verbeke deed onderzoek naar de 
vragen die zij stelden. De grootste groep 
bellers waren moeders, maar ook part-
ners en vrienden namen regelmatig con-
tact op. Hun vraag was in eerste instantie 
steeds “Wat nu?” Iedereen belde om te 
vragen welke verdere stappen zijzelf of 
het slachtoffer zou kunnen nemen. Uitein-
delijk liepen de vragen uiteen. Er waren 
mensen die wilden praten. Steunfiguren 
die meer wilde weten over mogelijkheden 
voor hulpverlening, of partners die vragen 
hadden over de impact van het gebeurde 
op hun liefdesrelatie. 
Als eindproduct van haar stage maakte 
Lisa een A5-kaart met informatie voor 
steunfiguren. Slachtoffers die voor hulp 
bij het CSG komen, kunnen deze geven 
aan hun eigen steunfiguur. 
Kijk voor meer informatie ook op 
centrumseksueelgeweld.nl/iemand-steu-
nen voor 10 tips voor steunfiguren.

Half jaar cijfers
In de eerste 6 maanden van 2019 
hebben 253 slachtoffers zich gemeld bij 
het CSG Amsterdam-Amstelland. 110 
hiervan meldden zich binnen 7 dagen 
na een incident. Dit is een stijging van 
34% ten opzichte van vorig jaar. Toen 
166 aanmeldingen waarvan 82 binnen 7 
dagen.

Chatten met het CSG
Het is nu ook mogelijk om (anoniem) te 
chatten met het CSG. ’s Avonds en 
’s nachts zitten professionele hulpverle-
ners klaar voor iedereen die wil chatten 
over een nare seksuele ervaring. De 
chatgesprekken worden gevoerd door 
medewerkers van CSG Friesland/Fier.
Een anonieme chat kan een laagdrem-
pelige plek zijn om hulp te vragen, voor 
iedereen die bellen (nog) niet ziet zitten. 
Blijkt uit de gesprekken dat iemand toch 
meer hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld me-
dische hulp na een verkrachting? Dan kan 
de chatter, als die dat wil in contact wor-
den gebracht met het CSG in de regio. 

 ‘Julia wacht’ 
al meer dan twee jaar
Julia is geen persoon. ‘Julia wacht’ (en 
‘Romeo wacht’ voor jongens) is een 
ambulant hulptraject van CSG-partner 
Qpido. Het is bedoeld voor jongeren tot 
23 jaar die zich melden bij het CSG AA. 
Deze jongeren hebben, wanneer ze bel-
len, langer dan 7 dagen geleden seksueel 
geweld meegemaakt. Zij hebben onder-
steuning nodig, maar traumahulpverle-

ning kan vanwege wachtlijsten meestal 
pas maanden later starten. Bij Qpido 
kunnen ze gelukkig direct terecht.
Daar komt die gekke naam: ‘Julia/Ro-
meo wacht’ dus vandaan. De jongeren 
wachten op traumabehandeling, maar 
zitten ondertussen niet stil. Gemiddeld 
spreken ze eens in de twee weken af 
met een medewerker van Qpido. Maar 
dit kan ook vaker, of minder vaak als 
een jongere dat wil. Elkaar spreken via 
whatsapp? Prima. Afspreken op school? 
Geen probleem. De ambulant hulpver-
lener past zich aan de behoeftes van 

de jongere aan. Hij of zij geeft psycho 
educatie, is een luisterend oor en houdt 
in de gaten of de klachten die ontstaan 
zijn afnemen of niet. Ze helpen jonge-
ren met de vragen waar ze mee zitten. 
Bijvoorbeeld hoe en aan wie ze kunnen 
vertellen wat er gebeurd is. En er wordt 
stilgestaan bij de invloed van de nare 
ervaring op de seksuele ontwikkeling en 
gesproken over een realistisch beeld op 
liefde, relaties en seks.
Het hulptraject dat speciaal voor het 
CSG AA is opgezet bestaat iets meer 
dan twee jaar. De jongeren geven aan 
veel aan de begeleiding te hebben. 
Een aanzienlijk deel van hen blijkt na 
het doorlopen van het traject eigenlijk 
helemaal geen traumabehandeling meer 
nodig te hebben. Ze hebben voldoende 
ondersteuning gekregen om weer zelf 
door te kunnen.

Ramon de Lima is voorzitter van Stichting N8BM A’DAM, de stichting 
achter de Nachtburgemeester van Amsterdam. De Nachtburgemeester 
zet zich in voor een divers, levendig en inclusief nachtleven in Amsterdam. 

Grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, racisme, seksisme, 
homofobie en geweld horen hier niet bij. ’In de nacht moet 

iedereen zich vrij kunnen voelen,’ vindt Ramon. Hij vertelt:

Interview met Ramon de Lima is voorzitter van Stichting N8BM A’DAMInterview met Eva Berghaus van Stichting Sexmatters

Nachtburgemeester 
van Amsterdam
’In de nacht moet iedereen zich 
vrij kunnen voelen’ 

Sexmatters
’Er zijn namelijk veel mensen 
die niet uitgaan, omdat ze zich 
nergens thuis of veilig voelen’ 

foto: 
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gedrag in de club meemaken. En wij 
kennen ook de nieuwsberichten van 
LHBT-ers die na een nacht uitgaan niet 
altijd veilig over straat durven.
Wij zijn nu bezig met een project 
waarin we met Amsterdamse clubs 
samenwerken om de dansvloeren veiliger 
te maken en die dieper ingaat op safe-
space-regels, deurbeleid en (online)
communicatie. Daarnaast worden er safer 
clubbing workshops gegeven, waarin 
nachtpersoneel met praktijkoefeningen 
en theorie geleerd wordt hoe je een 
veilige omgeving maakt van je club.

Het is niet vreemd dat grensover-
schrijdend gedrag juist in de nacht een 
issue is. De nacht prikkelt, zoekt de 
grenzen op en heeft een andere functie 
en waarde dan de dag. Grenzen vervagen 
op de dansvloer. Wat is flirten en wat is 
grensoverschrijdend gedrag? Dit verschilt 
per club en per doelgroep. Naar de ene 
club gaat men om te scoren, in de andere 
willen mensen vooral zichzelf kunnen zijn. 
Iedereen moet leren wat de regels zijn 
van die specifieke groep. Meestal gaat 
dat vanzelf. Maar het is altijd goed om 
elkaar hierop aan te spreken. Bezoekers 

‘We hebben in 
Amsterdam een 
Nachtburgemeester 
sinds 2003. Dat was 

destijds een idee 
vanuit de politiek, maar 

we zijn een onafhankelijke 
stichting. De Nachtburgemeester is 
een actieve gesprekspartner voor alle 
deelnemers aan de nacht, waaronder 
de gemeente, maar ook ondernemers, 
bewoners en het uitgaanspubliek. Wij 
proberen mensen en organisaties aan 
elkaar te verbinden en geven gevraagd 
en ongevraagd advies. 

De huidige Nachtburgemeester Shamiro 
van der Geld is gekozen in 2018. Zijn 
speerpunt is inclusiviteit. Hoe toegankelijk 
is het nachtleven voor mensen met 
verschillende achtergronden? Kan 
iedereen zich vinden in het aanbod en 
hoe kunnen allerlei verschillende mensen 
bijdragen aan de nacht? Een veilige 
dansvloer hoort ook bij een inclusieve 
nacht: dat je je veilig en vrij voelt om je te 
kunnen uiten hoe je wilt. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat voornamelijk 
vrouwen vaak grensoverschrijdend 

“ helaas zijn bepaalde groepen mensen veel vaker 
slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.”

“ respect voor elkaar en dat je niks doet zonder de 
toestemming van de ander, is daarbij echt de kern”

juist omstanders leren hoe ze kunnen helpen. En jongeren op verschillende 
MBO-scholen krijgen lessen over straatintimidatie en gendernormen. Ook in het 
uitgaansleven komt grensoverschrijdend gedrag helaas nog veel te veel voor. 
Hier wil de gemeente publiekscampagnes voeren en samenwerken met stich-
ting N8BM A’DAM en stichting Sexmatters om een gedragscode te ontwikkelen 
en horecapersoneel te trainen. Wij gingen in gesprek met Eva Berghaus van 
Sexmatters en Ramon de Lima van stichting N8BM A’DAM. Hoe zien de trainin-
gen van horecapersoneel er uit? Wat moet er anders, om intimidatie en seksueel 
geweld te voorkomen? 

Zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben Eva Berghaus. Tijdens mijn studie 
antropologie heb ik mij beziggehouden 
met de onderwerpen gender, seksualiteit 
en sekswerk. Na het doen van onderzoek 
in Brazilië ontstond de wens om deze 
thema’s meer op de kaart te zetten en 
dan vooral onder jongeren. Samen met 
studiegenoot Maaike Huising heb ik 
Stichting Sexmatters opgericht. 

Wat is Sexmatters precies?
We zijn begonnen als een 
vrijwilligersinitiatief, maar gaandeweg 
zijn we een maatschappelijke organisatie 
geworden. Wij zetten ons in voor meer 
gelijkwaardigheid tussen mensen met 
verschillende gender- en seksuele 
identiteiten. We doen dit door positief 
en taboedoorbrekend over seks en 
gender te praten en schrijven. Wij vinden 
het belangrijk om bestaande normen 
onder de loep te nemen en geen nieuwe 
normen op te leggen.
We geven workshops op scholen en zijn 
ook in het jeugd- en jongerenwerk actief. 
Daar bespreken we de sociale, culturele 
en emotionele kanten van gender, 
seksualiteit en consent. 

En jullie geven Safer Clubbing training 
in het nachtleven?
Het toeval is dat een aantal mensen uit 
ons team ook in het nachtleven werkt 
of daar vaak te vinden is. Een club in 
Amsterdam heeft ons benaderd toen zij 
naar hun bezoekers wilden communiceren 
dat wanneer die zich onveilig voelen, zij 

bij het personeel terecht kunnen. Om 
hun personeel daar op voor te bereiden 
hebben ze ons gevraagd om een training 
te ontwikkelen. Dat is Safer Clubbing 
geworden. Die wij nu dus in allerlei clubs 
door heel Nederland geven. Het bal-
letje is best snel gaan rollen, ook omdat 
het vrijwel tegelijkertijd kwam met de 
publiekscampagne ‘Ben je oke?’ [red: zie 
gastcolumn]. En we zijn aangehaakt bij 
het Veilige Stad-project van de gemeente 
Amsterdam. 

Hoe ziet de training er uit?
In korte tijd behandelen we een aantal 
grote thema’s die van belang zijn bij 
Safer Clubbing. We staan stil bij het feit 
dat verschillende mensen verschillende 
ervaringen in dezelfde omgeving heb-
ben en hoe gender daarbij een rol speelt. 
We besteden aandacht aan verschillen 
in persoonlijke ruimte, hoe dit context 
afhankelijk is en hoe mensen hun gren-
zen aangeven. Het laatste deel van de 
training is heel praktisch. We behandelen 
dan veel voorkomende scenario’s en 
bespreken hoe je kunt optreden om een 
uitgaansplek veiliger en inclusiever te 
maken. We laten teams van nachtclubs 
nadenken over de patronen waardoor 
mensen gediscrimineerd worden en over 
de ervaringen van teamleden zelf. 

Wat zijn die ervaringen die jullie 
tegenkomen?
Het personeel van clubs is zich veelal niet 
bewust van de actieve rol die zij kunnen 
spelen. Wat vaak wordt gedacht is: mijn 

taak is bier tappen, meer kan ik niet 
doen. Maar door middel van kleine inter-
venties kunnen ze juist heel veel doen. 
Stap één is bewustwording onder teams. 
We zijn met z’n allen verantwoordelijk 
voor wat er in een sociale omgeving 
gebeurt. Helemaal als mensen drank of 
drugs gebruiken. Dan is het nog belang-
rijker om voor elkaar te zorgen. Dit gaat 
niet alleen over groepjes vrienden die sa-
men uitgaan, maar ook over wie ergens 
werkt. We hebben hierin een gedeelde 
verantwoordelijkheid (zowel het team als 
de bezoeker). 

Spelen er vooroordelen?
Teams denken weleens dat bijvoorbeeld 
alleen minderheden met grensover-
schrijdend gedrag te maken krijgen en 
helaas zijn bepaalde groepen mensen 
vaker slachtoffer van grensoverschrijdend 
gedrag. Maar als teams er onderling 
over praten, blijkt dat vaak iedereen wel 
negatieve ervaringen heeft, zwart, wit, 
homo, hetero, cis of trans. Een ander 
vooroordeel is dat teams het idee heb-
ben dat ze een incident ‘gezien’ moeten 
hebben om actie te kunnen onderne-
men. Dat is een gevaarlijke gedachte. 
Als je een dader niet uit de club wil 
zetten loop je het risico dat diegene nog 
meer slacht-offers gaat maken. Het is 
echt niet zo erg om iemand er een keer 
onterecht, uit te zetten. Waarom neem je 
een slachtoffer die het meldt niet serieus 
en de dader die het ontkent wel? Dit is 
absurd.
Geen enkele dader zal iemand lastig 
vallen voor de ogen van het beveiligings-
team. Dit gebeurt ongemerkt, op plek-
ken waar het donker en druk is. Weet je; 
de keren dat je per ongeluk een vagina 
of een bilspleet aanraakt is volgens mij 
echt zero. Dus de kans dat iemand dat 
expres doet, is groot. Je moet je ook be-
seffen hoe veel moeite het iemand kost 
om het te melden. Het is zo belangrijk 
om een slachtoffer te geloven, om em-
patisch te reageren en om te vragen wat 
je voor iemand kan betekenen. In plaats 
van te zeggen: “we kunnen niets doen, 
want we hebben het niet gezien”. Dat is 
én iemand niet erkennen én er ook niet 
naar handelen.

Wat is het doel dat je wilt bereiken?
We willen aan de sociale veiligheid 
werken. Het nachtleven er van bewust 
maken dat als je je niet bezighoudt met 
discriminatie, seksisme of minderheden, 
dat het dan altijd alleen veilig is voor de 

meest dominante groep. We willen naar 
een situatie toe waar een witte hetero 
man zich veilig voelt, maar ook de zwarte 
queervrouw en ook de jonge homo, die 
zichzelf net aan het ontdekken is. Met 
alléén deze training bereik je dat niet. 
Het is een eerste aanzet om na te denken 
over hoe een safer club er uit zou kunnen 
zien.

Jullie geven dus geen keurmerk uit?
Nee. Er is geen safe club keurmerk. Elke 
club heeft wel huisregels. Naar ons idee 
zou het een goed begin zijn als elke club 
bij de deur bijvoorbeeld zou communice-
ren wat de gewenste gedragingen zijn. 
Daar moet een club over nadenken. Dat 
kan al heel simpel door bijvoorbeeld iets 
op te hangen in het toilet. Verder zouden 

kunnen dat zelf doen, maar de club heeft 
hierin ook een verantwoordelijkheid. Een 
veilige nacht, dat doe je samen. Als je 
vanuit respect spreekt en uitlegt wat de 
geschreven en ongeschreven regels zijn. 
Dan begrijpen mensen dat. 

Een club moet wel een statement in-
nemen. Uiten dat ze er achter staan dat 
een vrouw half naakt gekleed kan gaan 
zonder dat ze wordt lastig gevallen, of 
dat twee mannen elkaar op de dansvloer 
kunnen kussen zonder dat iemand hier 
een probleem van maakt. Door een 
statement te maken, kun je mensen ook 
afschrikken, die denken dat het geen club 
voor hen is. Dat is misschien soms ook 
goed. Als club kan je op zo veel manieren 
beïnvloeden wat er op de dansvloer 
gebeurt. Dat gaat niet alleen over 
gedragsregels. Als organisator heb je 
invloed op het soort publiek dat op een 
feest afkomt. Dat zit in de vormgeving 
van een poster, de muziek die gedraaid 
wordt en hoe je communiceert.
Het blijft altijd een speelveld, omdat 
mensen onder invloed zijn en grenzen 
vervagen. Ik begrijp ook wel dat je niet 
kunt zeggen dat iedereen 20 cm afstand 
van elkaar moet houden. Het is gewoon 
het nachtleven. Dat vind ik er ook zo 
mooi aan. In het nachtleven is van alles 
mogelijk waar overdag geen plaats voor 
is, maar respect voor elkaar en dat je 
niks doet zonder de toestemming van de 
ander, is daarbij echt de kern.’

clubs met hun team regelmatig aandacht 
moeten besteden aan de sociale veilig-
heid, veel ervaringen met elkaar delen en 
zich bewust zijn van hoe belangrijk het is 
om zorgzaam te zijn naar de bezoekers 
en naar elkaar. Er zijn namelijk nog te veel 
mensen die niet uitgaan, omdat ze zich 
nergens thuis of veilig voelen. En dat is 
zonde.

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800 0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
professionals of personen met een andere vraag kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht.

Aandacht voor steunfiguren
Wanneer jouw vriend(in) of familielid 
geconfronteerd wordt met een aanran-
ding of verkrachting wil je deze, als het 
goed is, zo veel mogelijk steunen. Maar 
hoe moet dat eigenlijk? Mag je er nu wel 
of juist niet over praten? Mag je iemand 
dwingen om hulp te zoeken? Waar kan je 
met je eigen gevoelens terecht? Bij het 
CSG AA komen ook telefoontjes binnen 
van steunfiguren, dat zijn vrienden of 
familieleden van een slachtoffer. Stagiaire 
Lisa Verbeke deed onderzoek naar de 
vragen die zij stelden. De grootste groep 
bellers waren moeders, maar ook part-
ners en vrienden namen regelmatig con-
tact op. Hun vraag was in eerste instantie 
steeds “Wat nu?” Iedereen belde om te 
vragen welke verdere stappen zijzelf of 
het slachtoffer zou kunnen nemen. Uitein-
delijk liepen de vragen uiteen. Er waren 
mensen die wilden praten. Steunfiguren 
die meer wilde weten over mogelijkheden 
voor hulpverlening, of partners die vragen 
hadden over de impact van het gebeurde 
op hun liefdesrelatie. 
Als eindproduct van haar stage maakte 
Lisa een A5-kaart met informatie voor 
steunfiguren. Slachtoffers die voor hulp 
bij het CSG komen, kunnen deze geven 
aan hun eigen steunfiguur. 
Kijk voor meer informatie ook op 
centrumseksueelgeweld.nl/iemand-steu-
nen voor 10 tips voor steunfiguren.

Half jaar cijfers
In de eerste 6 maanden van 2019 
hebben 253 slachtoffers zich gemeld bij 
het CSG Amsterdam-Amstelland. 110 
hiervan meldden zich binnen 7 dagen 
na een incident. Dit is een stijging van 
34% ten opzichte van vorig jaar. Toen 
166 aanmeldingen waarvan 82 binnen 7 
dagen.

Chatten met het CSG
Het is nu ook mogelijk om (anoniem) te 
chatten met het CSG. ’s Avonds en 
’s nachts zitten professionele hulpverle-
ners klaar voor iedereen die wil chatten 
over een nare seksuele ervaring. De 
chatgesprekken worden gevoerd door 
medewerkers van CSG Friesland/Fier.
Een anonieme chat kan een laagdrem-
pelige plek zijn om hulp te vragen, voor 
iedereen die bellen (nog) niet ziet zitten. 
Blijkt uit de gesprekken dat iemand toch 
meer hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld me-
dische hulp na een verkrachting? Dan kan 
de chatter, als die dat wil in contact wor-
den gebracht met het CSG in de regio. 

 ‘Julia wacht’ 
al meer dan twee jaar
Julia is geen persoon. ‘Julia wacht’ (en 
‘Romeo wacht’ voor jongens) is een 
ambulant hulptraject van CSG-partner 
Qpido. Het is bedoeld voor jongeren tot 
23 jaar die zich melden bij het CSG AA. 
Deze jongeren hebben, wanneer ze bel-
len, langer dan 7 dagen geleden seksueel 
geweld meegemaakt. Zij hebben onder-
steuning nodig, maar traumahulpverle-

ning kan vanwege wachtlijsten meestal 
pas maanden later starten. Bij Qpido 
kunnen ze gelukkig direct terecht.
Daar komt die gekke naam: ‘Julia/Ro-
meo wacht’ dus vandaan. De jongeren 
wachten op traumabehandeling, maar 
zitten ondertussen niet stil. Gemiddeld 
spreken ze eens in de twee weken af 
met een medewerker van Qpido. Maar 
dit kan ook vaker, of minder vaak als 
een jongere dat wil. Elkaar spreken via 
whatsapp? Prima. Afspreken op school? 
Geen probleem. De ambulant hulpver-
lener past zich aan de behoeftes van 

de jongere aan. Hij of zij geeft psycho 
educatie, is een luisterend oor en houdt 
in de gaten of de klachten die ontstaan 
zijn afnemen of niet. Ze helpen jonge-
ren met de vragen waar ze mee zitten. 
Bijvoorbeeld hoe en aan wie ze kunnen 
vertellen wat er gebeurd is. En er wordt 
stilgestaan bij de invloed van de nare 
ervaring op de seksuele ontwikkeling en 
gesproken over een realistisch beeld op 
liefde, relaties en seks.
Het hulptraject dat speciaal voor het 
CSG AA is opgezet bestaat iets meer 
dan twee jaar. De jongeren geven aan 
veel aan de begeleiding te hebben. 
Een aanzienlijk deel van hen blijkt na 
het doorlopen van het traject eigenlijk 
helemaal geen traumabehandeling meer 
nodig te hebben. Ze hebben voldoende 
ondersteuning gekregen om weer zelf 
door te kunnen.

Ramon de Lima is voorzitter van Stichting N8BM A’DAM, de stichting 
achter de Nachtburgemeester van Amsterdam. De Nachtburgemeester 
zet zich in voor een divers, levendig en inclusief nachtleven in Amsterdam. 

Grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, racisme, seksisme, 
homofobie en geweld horen hier niet bij. ’In de nacht moet 

iedereen zich vrij kunnen voelen,’ vindt Ramon. Hij vertelt:

Interview met Ramon de Lima is voorzitter van Stichting N8BM A’DAMInterview met Eva Berghaus van Stichting Sexmatters

Nachtburgemeester 
van Amsterdam
’In de nacht moet iedereen zich 
vrij kunnen voelen’ 

Sexmatters
’Er zijn namelijk veel mensen 
die niet uitgaan, omdat ze zich 
nergens thuis of veilig voelen’ 
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gedrag in de club meemaken. En wij 
kennen ook de nieuwsberichten van 
LHBT-ers die na een nacht uitgaan niet 
altijd veilig over straat durven.
Wij zijn nu bezig met een project 
waarin we met Amsterdamse clubs 
samenwerken om de dansvloeren veiliger 
te maken en die dieper ingaat op safe-
space-regels, deurbeleid en (online)
communicatie. Daarnaast worden er safer 
clubbing workshops gegeven, waarin 
nachtpersoneel met praktijkoefeningen 
en theorie geleerd wordt hoe je een 
veilige omgeving maakt van je club.

Het is niet vreemd dat grensover-
schrijdend gedrag juist in de nacht een 
issue is. De nacht prikkelt, zoekt de 
grenzen op en heeft een andere functie 
en waarde dan de dag. Grenzen vervagen 
op de dansvloer. Wat is flirten en wat is 
grensoverschrijdend gedrag? Dit verschilt 
per club en per doelgroep. Naar de ene 
club gaat men om te scoren, in de andere 
willen mensen vooral zichzelf kunnen zijn. 
Iedereen moet leren wat de regels zijn 
van die specifieke groep. Meestal gaat 
dat vanzelf. Maar het is altijd goed om 
elkaar hierop aan te spreken. Bezoekers 

‘We hebben in 
Amsterdam een 
Nachtburgemeester 
sinds 2003. Dat was 

destijds een idee 
vanuit de politiek, maar 

we zijn een onafhankelijke 
stichting. De Nachtburgemeester is 
een actieve gesprekspartner voor alle 
deelnemers aan de nacht, waaronder 
de gemeente, maar ook ondernemers, 
bewoners en het uitgaanspubliek. Wij 
proberen mensen en organisaties aan 
elkaar te verbinden en geven gevraagd 
en ongevraagd advies. 

De huidige Nachtburgemeester Shamiro 
van der Geld is gekozen in 2018. Zijn 
speerpunt is inclusiviteit. Hoe toegankelijk 
is het nachtleven voor mensen met 
verschillende achtergronden? Kan 
iedereen zich vinden in het aanbod en 
hoe kunnen allerlei verschillende mensen 
bijdragen aan de nacht? Een veilige 
dansvloer hoort ook bij een inclusieve 
nacht: dat je je veilig en vrij voelt om je te 
kunnen uiten hoe je wilt. Uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat voornamelijk 
vrouwen vaak grensoverschrijdend 

“ helaas zijn bepaalde groepen mensen veel vaker 
slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag.”

“ respect voor elkaar en dat je niks doet zonder de 
toestemming van de ander, is daarbij echt de kern”

juist omstanders leren hoe ze kunnen helpen. En jongeren op verschillende 
MBO-scholen krijgen lessen over straatintimidatie en gendernormen. Ook in het 
uitgaansleven komt grensoverschrijdend gedrag helaas nog veel te veel voor. 
Hier wil de gemeente publiekscampagnes voeren en samenwerken met stich-
ting N8BM A’DAM en stichting Sexmatters om een gedragscode te ontwikkelen 
en horecapersoneel te trainen. Wij gingen in gesprek met Eva Berghaus van 
Sexmatters en Ramon de Lima van stichting N8BM A’DAM. Hoe zien de trainin-
gen van horecapersoneel er uit? Wat moet er anders, om intimidatie en seksueel 
geweld te voorkomen? 

Zou je jezelf willen voorstellen?
Ik ben Eva Berghaus. Tijdens mijn studie 
antropologie heb ik mij beziggehouden 
met de onderwerpen gender, seksualiteit 
en sekswerk. Na het doen van onderzoek 
in Brazilië ontstond de wens om deze 
thema’s meer op de kaart te zetten en 
dan vooral onder jongeren. Samen met 
studiegenoot Maaike Huising heb ik 
Stichting Sexmatters opgericht. 

Wat is Sexmatters precies?
We zijn begonnen als een 
vrijwilligersinitiatief, maar gaandeweg 
zijn we een maatschappelijke organisatie 
geworden. Wij zetten ons in voor meer 
gelijkwaardigheid tussen mensen met 
verschillende gender- en seksuele 
identiteiten. We doen dit door positief 
en taboedoorbrekend over seks en 
gender te praten en schrijven. Wij vinden 
het belangrijk om bestaande normen 
onder de loep te nemen en geen nieuwe 
normen op te leggen.
We geven workshops op scholen en zijn 
ook in het jeugd- en jongerenwerk actief. 
Daar bespreken we de sociale, culturele 
en emotionele kanten van gender, 
seksualiteit en consent. 

En jullie geven Safer Clubbing training 
in het nachtleven?
Het toeval is dat een aantal mensen uit 
ons team ook in het nachtleven werkt 
of daar vaak te vinden is. Een club in 
Amsterdam heeft ons benaderd toen zij 
naar hun bezoekers wilden communiceren 
dat wanneer die zich onveilig voelen, zij 

bij het personeel terecht kunnen. Om 
hun personeel daar op voor te bereiden 
hebben ze ons gevraagd om een training 
te ontwikkelen. Dat is Safer Clubbing 
geworden. Die wij nu dus in allerlei clubs 
door heel Nederland geven. Het bal-
letje is best snel gaan rollen, ook omdat 
het vrijwel tegelijkertijd kwam met de 
publiekscampagne ‘Ben je oke?’ [red: zie 
gastcolumn]. En we zijn aangehaakt bij 
het Veilige Stad-project van de gemeente 
Amsterdam. 

Hoe ziet de training er uit?
In korte tijd behandelen we een aantal 
grote thema’s die van belang zijn bij 
Safer Clubbing. We staan stil bij het feit 
dat verschillende mensen verschillende 
ervaringen in dezelfde omgeving heb-
ben en hoe gender daarbij een rol speelt. 
We besteden aandacht aan verschillen 
in persoonlijke ruimte, hoe dit context 
afhankelijk is en hoe mensen hun gren-
zen aangeven. Het laatste deel van de 
training is heel praktisch. We behandelen 
dan veel voorkomende scenario’s en 
bespreken hoe je kunt optreden om een 
uitgaansplek veiliger en inclusiever te 
maken. We laten teams van nachtclubs 
nadenken over de patronen waardoor 
mensen gediscrimineerd worden en over 
de ervaringen van teamleden zelf. 

Wat zijn die ervaringen die jullie 
tegenkomen?
Het personeel van clubs is zich veelal niet 
bewust van de actieve rol die zij kunnen 
spelen. Wat vaak wordt gedacht is: mijn 

taak is bier tappen, meer kan ik niet 
doen. Maar door middel van kleine inter-
venties kunnen ze juist heel veel doen. 
Stap één is bewustwording onder teams. 
We zijn met z’n allen verantwoordelijk 
voor wat er in een sociale omgeving 
gebeurt. Helemaal als mensen drank of 
drugs gebruiken. Dan is het nog belang-
rijker om voor elkaar te zorgen. Dit gaat 
niet alleen over groepjes vrienden die sa-
men uitgaan, maar ook over wie ergens 
werkt. We hebben hierin een gedeelde 
verantwoordelijkheid (zowel het team als 
de bezoeker). 

Spelen er vooroordelen?
Teams denken weleens dat bijvoorbeeld 
alleen minderheden met grensover-
schrijdend gedrag te maken krijgen en 
helaas zijn bepaalde groepen mensen 
vaker slachtoffer van grensoverschrijdend 
gedrag. Maar als teams er onderling 
over praten, blijkt dat vaak iedereen wel 
negatieve ervaringen heeft, zwart, wit, 
homo, hetero, cis of trans. Een ander 
vooroordeel is dat teams het idee heb-
ben dat ze een incident ‘gezien’ moeten 
hebben om actie te kunnen onderne-
men. Dat is een gevaarlijke gedachte. 
Als je een dader niet uit de club wil 
zetten loop je het risico dat diegene nog 
meer slacht-offers gaat maken. Het is 
echt niet zo erg om iemand er een keer 
onterecht, uit te zetten. Waarom neem je 
een slachtoffer die het meldt niet serieus 
en de dader die het ontkent wel? Dit is 
absurd.
Geen enkele dader zal iemand lastig 
vallen voor de ogen van het beveiligings-
team. Dit gebeurt ongemerkt, op plek-
ken waar het donker en druk is. Weet je; 
de keren dat je per ongeluk een vagina 
of een bilspleet aanraakt is volgens mij 
echt zero. Dus de kans dat iemand dat 
expres doet, is groot. Je moet je ook be-
seffen hoe veel moeite het iemand kost 
om het te melden. Het is zo belangrijk 
om een slachtoffer te geloven, om em-
patisch te reageren en om te vragen wat 
je voor iemand kan betekenen. In plaats 
van te zeggen: “we kunnen niets doen, 
want we hebben het niet gezien”. Dat is 
én iemand niet erkennen én er ook niet 
naar handelen.

Wat is het doel dat je wilt bereiken?
We willen aan de sociale veiligheid 
werken. Het nachtleven er van bewust 
maken dat als je je niet bezighoudt met 
discriminatie, seksisme of minderheden, 
dat het dan altijd alleen veilig is voor de 

meest dominante groep. We willen naar 
een situatie toe waar een witte hetero 
man zich veilig voelt, maar ook de zwarte 
queervrouw en ook de jonge homo, die 
zichzelf net aan het ontdekken is. Met 
alléén deze training bereik je dat niet. 
Het is een eerste aanzet om na te denken 
over hoe een safer club er uit zou kunnen 
zien.

Jullie geven dus geen keurmerk uit?
Nee. Er is geen safe club keurmerk. Elke 
club heeft wel huisregels. Naar ons idee 
zou het een goed begin zijn als elke club 
bij de deur bijvoorbeeld zou communice-
ren wat de gewenste gedragingen zijn. 
Daar moet een club over nadenken. Dat 
kan al heel simpel door bijvoorbeeld iets 
op te hangen in het toilet. Verder zouden 

kunnen dat zelf doen, maar de club heeft 
hierin ook een verantwoordelijkheid. Een 
veilige nacht, dat doe je samen. Als je 
vanuit respect spreekt en uitlegt wat de 
geschreven en ongeschreven regels zijn. 
Dan begrijpen mensen dat. 

Een club moet wel een statement in-
nemen. Uiten dat ze er achter staan dat 
een vrouw half naakt gekleed kan gaan 
zonder dat ze wordt lastig gevallen, of 
dat twee mannen elkaar op de dansvloer 
kunnen kussen zonder dat iemand hier 
een probleem van maakt. Door een 
statement te maken, kun je mensen ook 
afschrikken, die denken dat het geen club 
voor hen is. Dat is misschien soms ook 
goed. Als club kan je op zo veel manieren 
beïnvloeden wat er op de dansvloer 
gebeurt. Dat gaat niet alleen over 
gedragsregels. Als organisator heb je 
invloed op het soort publiek dat op een 
feest afkomt. Dat zit in de vormgeving 
van een poster, de muziek die gedraaid 
wordt en hoe je communiceert.
Het blijft altijd een speelveld, omdat 
mensen onder invloed zijn en grenzen 
vervagen. Ik begrijp ook wel dat je niet 
kunt zeggen dat iedereen 20 cm afstand 
van elkaar moet houden. Het is gewoon 
het nachtleven. Dat vind ik er ook zo 
mooi aan. In het nachtleven is van alles 
mogelijk waar overdag geen plaats voor 
is, maar respect voor elkaar en dat je 
niks doet zonder de toestemming van de 
ander, is daarbij echt de kern.’

clubs met hun team regelmatig aandacht 
moeten besteden aan de sociale veilig-
heid, veel ervaringen met elkaar delen en 
zich bewust zijn van hoe belangrijk het is 
om zorgzaam te zijn naar de bezoekers 
en naar elkaar. Er zijn namelijk nog te veel 
mensen die niet uitgaan, omdat ze zich 
nergens thuis of veilig voelen. En dat is 
zonde.

Update 
CSG Amsterdam-Amstelland 
Het CSG biedt zorg aan iedereen die een verkrachting of aanranding heeft 
meegemaakt. Het is voor acute slachtoffers 24/7 bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800 0188. Mensen met een ervaring van langer geleden, 
professionals of personen met een andere vraag kunnen tijdens kantoor-
uren bij het CSG terecht.

Aandacht voor steunfiguren
Wanneer jouw vriend(in) of familielid 
geconfronteerd wordt met een aanran-
ding of verkrachting wil je deze, als het 
goed is, zo veel mogelijk steunen. Maar 
hoe moet dat eigenlijk? Mag je er nu wel 
of juist niet over praten? Mag je iemand 
dwingen om hulp te zoeken? Waar kan je 
met je eigen gevoelens terecht? Bij het 
CSG AA komen ook telefoontjes binnen 
van steunfiguren, dat zijn vrienden of 
familieleden van een slachtoffer. Stagiaire 
Lisa Verbeke deed onderzoek naar de 
vragen die zij stelden. De grootste groep 
bellers waren moeders, maar ook part-
ners en vrienden namen regelmatig con-
tact op. Hun vraag was in eerste instantie 
steeds “Wat nu?” Iedereen belde om te 
vragen welke verdere stappen zijzelf of 
het slachtoffer zou kunnen nemen. Uitein-
delijk liepen de vragen uiteen. Er waren 
mensen die wilden praten. Steunfiguren 
die meer wilde weten over mogelijkheden 
voor hulpverlening, of partners die vragen 
hadden over de impact van het gebeurde 
op hun liefdesrelatie. 
Als eindproduct van haar stage maakte 
Lisa een A5-kaart met informatie voor 
steunfiguren. Slachtoffers die voor hulp 
bij het CSG komen, kunnen deze geven 
aan hun eigen steunfiguur. 
Kijk voor meer informatie ook op 
centrumseksueelgeweld.nl/iemand-steu-
nen voor 10 tips voor steunfiguren.

Half jaar cijfers
In de eerste 6 maanden van 2019 
hebben 253 slachtoffers zich gemeld bij 
het CSG Amsterdam-Amstelland. 110 
hiervan meldden zich binnen 7 dagen 
na een incident. Dit is een stijging van 
34% ten opzichte van vorig jaar. Toen 
166 aanmeldingen waarvan 82 binnen 7 
dagen.

Chatten met het CSG
Het is nu ook mogelijk om (anoniem) te 
chatten met het CSG. ’s Avonds en 
’s nachts zitten professionele hulpverle-
ners klaar voor iedereen die wil chatten 
over een nare seksuele ervaring. De 
chatgesprekken worden gevoerd door 
medewerkers van CSG Friesland/Fier.
Een anonieme chat kan een laagdrem-
pelige plek zijn om hulp te vragen, voor 
iedereen die bellen (nog) niet ziet zitten. 
Blijkt uit de gesprekken dat iemand toch 
meer hulp nodig heeft? Bijvoorbeeld me-
dische hulp na een verkrachting? Dan kan 
de chatter, als die dat wil in contact wor-
den gebracht met het CSG in de regio. 

 ‘Julia wacht’ 
al meer dan twee jaar
Julia is geen persoon. ‘Julia wacht’ (en 
‘Romeo wacht’ voor jongens) is een 
ambulant hulptraject van CSG-partner 
Qpido. Het is bedoeld voor jongeren tot 
23 jaar die zich melden bij het CSG AA. 
Deze jongeren hebben, wanneer ze bel-
len, langer dan 7 dagen geleden seksueel 
geweld meegemaakt. Zij hebben onder-
steuning nodig, maar traumahulpverle-

ning kan vanwege wachtlijsten meestal 
pas maanden later starten. Bij Qpido 
kunnen ze gelukkig direct terecht.
Daar komt die gekke naam: ‘Julia/Ro-
meo wacht’ dus vandaan. De jongeren 
wachten op traumabehandeling, maar 
zitten ondertussen niet stil. Gemiddeld 
spreken ze eens in de twee weken af 
met een medewerker van Qpido. Maar 
dit kan ook vaker, of minder vaak als 
een jongere dat wil. Elkaar spreken via 
whatsapp? Prima. Afspreken op school? 
Geen probleem. De ambulant hulpver-
lener past zich aan de behoeftes van 

de jongere aan. Hij of zij geeft psycho 
educatie, is een luisterend oor en houdt 
in de gaten of de klachten die ontstaan 
zijn afnemen of niet. Ze helpen jonge-
ren met de vragen waar ze mee zitten. 
Bijvoorbeeld hoe en aan wie ze kunnen 
vertellen wat er gebeurd is. En er wordt 
stilgestaan bij de invloed van de nare 
ervaring op de seksuele ontwikkeling en 
gesproken over een realistisch beeld op 
liefde, relaties en seks.
Het hulptraject dat speciaal voor het 
CSG AA is opgezet bestaat iets meer 
dan twee jaar. De jongeren geven aan 
veel aan de begeleiding te hebben. 
Een aanzienlijk deel van hen blijkt na 
het doorlopen van het traject eigenlijk 
helemaal geen traumabehandeling meer 
nodig te hebben. Ze hebben voldoende 
ondersteuning gekregen om weer zelf 
door te kunnen.

Ramon de Lima is voorzitter van Stichting N8BM A’DAM, de stichting 
achter de Nachtburgemeester van Amsterdam. De Nachtburgemeester 
zet zich in voor een divers, levendig en inclusief nachtleven in Amsterdam. 

Grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, racisme, seksisme, 
homofobie en geweld horen hier niet bij. ’In de nacht moet 

iedereen zich vrij kunnen voelen,’ vindt Ramon. Hij vertelt:

Interview met Ramon de Lima is voorzitter van Stichting N8BM A’DAMInterview met Eva Berghaus van Stichting Sexmatters

Nachtburgemeester 
van Amsterdam
’In de nacht moet iedereen zich 
vrij kunnen voelen’ 

Sexmatters
’Er zijn namelijk veel mensen 
die niet uitgaan, omdat ze zich 
nergens thuis of veilig voelen’ 

foto: 
Sascha 
Luna Esmai



De gemeente Amsterdam wil dat iedereen in de stad in vrijheid kan leven en 
verblijven en dus ook uitgaan. De Amsterdamse aanpak straatintimidatie, ook 
wel aanpak Veilige Steden genoemd bestaat uit meer dan alleen een verbod van 
straatintimidatie. De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties 
om dit probleem ook preventief aan te pakken. Zij richtten zich hierbij op (poten-
tiële) plegers, slachtoffers én omstanders. Jongens en mannen worden bijvoor-
beeld door de organisatie Emancipator getraind om onderdeel van de oplossing 
i.p.v. het probleem te worden. Het COC organiseert weerbaarheidstrainingen 
voor lesbische, biseksuele en transgender vrouwen. Hollaback! Nederland gaat 
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Een rommelige flirtpoging
of ongewenst 
seksueel gedrag?

Flirten is leuk, maar soms is flirten ingewikkeld. Zelf was 
ik tijdens mijn versierpogingen namelijk vooral bezig 
met cool overkomen. Zei ik de goede dingen? Nam ik 
initiatief maar was ik niet te pushy? Iedereen is anders, dus 
ik wist nooit of mijn geflirt goed aankwam, maar ik checkte het 
eigenlijk ook niet. Als het op flirten aankomt, rommelen we vaak wat aan. 
Helaas gaat een rommelige flirtpoging soms over in ongewenst seksueel gedrag. 
Op Milkshake Festival danste ik met vrienden, toen ik ineens twee handen op mijn 
billen voelde. Daar stond een man die dit blijkbaar wel een goede versiertruc vond. 
Voor mij was zijn actie niet geslaagd. Ik schrok en wilde zo snel mogelijk naar een 
andere plek op het festival. De rest van de dag had ik eigenlijk geen zin meer om te 
dansen.

Ben je oké?
De Ben je oké-campagne roept mensen op om iemand die dit overkomt niet aan 
zijn of haar lot over te laten. Het doel is om festivals (en concerten en andere plek-
ken in het nachtleven) voor iedereen leuker en veiliger te maken. De campagne 
doet dat door duidelijk te maken dat je seksueel ongewenst gedrag kunt bespreken 
én hoe je dat kunt doen als je het ziet. 
Voor mij was het heel fijn geweest als iemand ‘Ben je oké?’ had gevraagd toen de 
man achter me met zijn onhandige versierpoging mijn dag verpestte. Ik had dan 
geweten dat ik mijn verhaal kwijt kon en dat de dag ook voor mij een feest kon 
blijven. 
Jongeren kunnen goed uit de voeten met de simpele vraag ‘Ben je oké?’. Uit 
onderzoek door Rutgers en Party Panel (juli 2018) weten we namelijk dat jonge 
mensen seksuele grenzen eerder bespreken en benoemen als ze ervan overtuigd 
zijn dat ze hiermee de sfeer niet verpesten en als ze weten wat ze op zo’n moment 
moeten zeggen. 

Leuker flirten
Vaak denken we dat ongewenst gedrag erbij hoort, maar het is niet normaal. 
Festivals, concerten en uitgaan zijn voor iedereen leuker als we wat beter op 
elkaar letten. Zou ik het erg vinden als mijn flirtpoging onderbroken werd door 
een omstander die ‘Ben je oké?’ vroeg aan degene op wie ik mijn geflirt richtte? 
Misschien een beetje pijnlijk, maar ik zou het nog pijnlijker vinden als ik met mijn 
geflirt iemands avond verpest. Daarnaast is de vraag niet beschuldigend. En hoe 
mooi zou het zijn als iemand volmondig ‘Ja, helemaal oké!’ zou antwoorden? Dat 
maakt flirten alleen maar nog leuker!
Ben je oké is een samenwerking van Rutgers, met de Vereniging Nederlandse 
Poppodia en Festivals (VNPF), Celebrate Safe en stichting NO THANKS!

praten’. Ze onderzoekt hoe we over seksueel 

misbruik denken, wat we erover zeggen, wat 

we er níét over zeggen en wat we volgende 

generaties willen meegeven. ‘Verkrachting 

trekt niet alleen het licht weg uit het leven 

van de slachtoffers, maar ook uit elk zinnig 

gesprek over dit thema. Ik wil weer wat licht 

binnenlaten’, schrijft Sohaila. Onbevreesd 

en bedachtzaam geeft ze de aanzet tot een 

gesprek dat we met elkaar moeten voeren.

Met zorg naar de politie: Over 
besluitvorming rond aangifte van 
strafbaar gedrag binnen de LVB-zorg
Hendrien Kaal. ISBN 9789402192025.
Uitgever: Brave New Books, € 20,00.
Medewerkers in de zorg voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking (LVB) 

worden met enige regelmaat geconfronteerd 

met delinquent gedrag door hun cliënten. 

De vraag hoe hier mee om te gaan, en 

met name de vraag wanneer het strafrecht 

hierbij te betrekken, leidt niet zelden tot 

moeilijke dilemma’s. Het lectoraat LVB en 

Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden heeft 

samen met diverse woonlocaties onderzoek 

gedaan naar hoe er in de praktijk wordt 

omgegaan met deze dilemma’s en welke 

kennis en afwegingen nodig zijn om dit in de 

toekomst zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het 

project heeft geleid tot een drietal producten: 

een checklist, een praatplaat en dit boek.

Het is niet stoer. De gevolgen 
van kindermishandeling voor 
jongens en mannen
Fiet van Beek. ISBN 9789088508691. 
Uitgeverij SWP, € 29,00.
Mannen die als kind mishandeld zijn praten 

daar zelden over. Schaamte en de angst 

niet geloofd te worden spelen daarbij een 

rol. Eén luisterend oor, één iemand die 

te vertrouwen is, kan voldoende zijn om 

het zwijgen te doorbreken. Hoe eerder 

dat gebeurt, hoe beter, zo blijkt uit de 

authentieke levensverhalen van mannen 

in allerlei levensfasen ( van vier weken tot 

82 jaar oud) die de auteur in het eerste 

deel van dit boek heeft opgetekend.

Het tweede deel van dit boek geeft 

achtergrondinformatie bij de gevolgen 

van kindermishandeling en seksueel 

misbruik van jongens. Onderwerpen die 

daarbij aan bod komen zijn: seksuele 

opvoeding, weerbaarheid, stressreacties en 

traumaverwerking bij mannen, PTSS, EMDR, 

de inzet van ervaringsdeskundigheid en de 

participatie van slachtoffers bij de aanpak van 

kindermishandeling. Verschillende deskundigen 

leverden hun bijdrage aan dit boek, maar 

centraal staan toch echt de mannen zelf. Ook in 

dat opzicht is het een taboedoorbrekend boek.

Websites
kindermishandelingonder-
wijskinderopvang.nl 
Deze website over kindermishandeling is 

voor iedereen die werkt in het onderwijs of 

kinderopvang. Overzichtelijk onderverdeeld 

in thema’s wordt allerhande kennis over 

verschillende vormen van kindermishandeling 

toegankelijk gemaakt. Over veilig thuis, 

feiten en cijfers, aandachtsfunctionarissen 

en trainingen over het onderwerp. 

Kindermishandeling is voor de meeste 

leerkrachten gelukkig geen dagelijkse kost, 

maar het is wel iets waarmee ze te maken zullen 

krijgen en waar ze alert op moeten zijn. De 

website kan hierbij een steuntje in de rug zijn.

pubergids.nl
Pubergids.nl is een website van Rutgers voor 

kinderen vanaf 10 jaar. De site die is gebaseerd 

op de gelijknamige brochure staat boordevol 

informatie over lijf, liefde en relaties. Het 

is een bron van informatie voor tieners die 

meer willen weten over hun normale seksuele 

ontwikkeling. Het kopen van je eerste BH, de 

eerste zaadlozing of ontdekken van je seksu-

ele voorkeur worden op toegankelijke wijze 

besproken met leuke illustraties en filmpjes. 

Maar ook weten wat je wel en niet wilt (op 

seksgebied) en de voor en nadelen van online 

zijn, komen aanbod. De brochure was wellicht 

al bekend, maar ook de website kan een 

mooie aanleiding vormen om samen met een 

pupil al dit soort onderwerpen te bespreken.

Agenda
Zevende CELEVT congres 2019
10 oktober, De Eenhoorn in Amersfoort

CELEVT, het Centrum Late Effecten 

Vroegkinderlijke chronische Traumatisering 

organiseert elk najaar een congres. Dit jaar 

is het congresthema: ‘Als het gezin een 

destructief traumatiserend systeem is; nieuwe 

inzichten en multidisciplinaire interventies 

voor traumabehandeling in de volwassenheid.’ 

Sprekers zijn o.a. Abram de Swaam, Frans 

Schalwijk en Nelleke Nicolai. Het is een 

propvol programma met plenaire sprekers en 

11 verschillende workshops om uit te kiezen. 

Kijk voor meer informatie op: celevt.nl 

Gendersensitief werken 
met jongvolwassenen (18+): 
voorkomen van geweld
6 november, Atria Vijzelgracht in 

Amsterdam (en op aanvraag)

Deze gratis training voor professionals die 

met jongeren of jongvolwassenen te maken 

hebben en met gender- en cultuursensitief 

werken willen bijdragen aan de preventie 

van geweld. De training gaat uit van het 

idee dat strikte ideeën over hoe mannen 

en vrouwen zich zouden moeten gedragen 

de oorzaak zijn van veel geweld naar en 

tussen jongvolwassenen. De training biedt 

praktische handvatten om gender- en 

cultuursensitief te werken en in gesprek te 

gaan bij signalen van grensoverschrijdend 

gedrag. Er zijn twee varianten Deze training 

voor de 18-30 doelgroep en een gericht op 

18-. Aanmelden kan op: act4respect.nl 

Wetenswaardigheden
Tips voor traumahulpverleners
Werken met cliënten die heftige gebeurtenissen 

hebben meegemaakt is waardevol. Als 

professional maak je verschil in het leven van 

de mensen die jij helpt. Als mens kan dit echter 

soms zwaar zijn. Je hoort verschrikkelijke ver-

halen en bent soms machteloos om iemand te 

helpen. Het Steunpunt Seksueel Geweld is van 

mening dat jij op je best bent wanneer je jouw 

werk met plezier en compassie kan uitvoeren. 

De zwaarte van de problematiek, werkdruk of 

onvoldoende steun maken dit soms lastig. 

Daarom brachten wij dit jaar de brochure uit: 

‘Ik zorg voor anderen, maar zorg ik ook voor 

mijzelf?’ In de brochure staan 7 tips voor meer 

compassietevredenheid als traumahulpverlener. 

Eén van de tips is het invullen van een zelftest, 

die meet hoe jij op dit moment op het werk in 

je vel zit. Deze test kun je individueel invullen, 

maar ook als afdeling of organisatie. Om zo 

het gesprek te starten hoe je er samen voor 

kan zorgen dat jullie dit waardevolle werk 

ook tevreden kunnen blijven uitvoeren. Om 

exemplaren van het boekje te bestellen, 

of de test digitaal in te vullen ga naar 

ggd.amsterdam.nl/compassietevredenheid

Publicaties
Waar we over praten als we 
over verkrachting praten 
Sohaila Abdulali. ISBN 9789045039190. 

Uitgeverij Atlas Contact, € 21,99.

Als tiener werd Sohaila Abdulali slachtoffer 

van een groepsverkrachting in Mumbai. 

Verontwaardigd over de oorverdovende stilte 

rondom seksueel geweld schreef ze een 

artikel voor een Indiaas vrouwenblad over haar 

ervaring. Dertig jaar later dook dit artikel ineens 

op in de sociale media en ging het wereldwijd 

viraal. Sohaila houdt zich al decennialang profes-

sioneel bezig met het onderwerp. Verhalen 

van overlevers, internationaal onderzoek en 

haar eigen ervaring vormen de basis van 

‘Waar we over praten als we over verkrachting 
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De gemeente Amsterdam wil dat iedereen in de stad in vrijheid kan leven en 
verblijven en dus ook uitgaan. De Amsterdamse aanpak straatintimidatie, ook 
wel aanpak Veilige Steden genoemd bestaat uit meer dan alleen een verbod van 
straatintimidatie. De gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties 
om dit probleem ook preventief aan te pakken. Zij richtten zich hierbij op (poten-
tiële) plegers, slachtoffers én omstanders. Jongens en mannen worden bijvoor-
beeld door de organisatie Emancipator getraind om onderdeel van de oplossing 
i.p.v. het probleem te worden. Het COC organiseert weerbaarheidstrainingen 
voor lesbische, biseksuele en transgender vrouwen. Hollaback! Nederland gaat 
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Een rommelige flirtpoging
of ongewenst 
seksueel gedrag?

Flirten is leuk, maar soms is flirten ingewikkeld. Zelf was 
ik tijdens mijn versierpogingen namelijk vooral bezig 
met cool overkomen. Zei ik de goede dingen? Nam ik 
initiatief maar was ik niet te pushy? Iedereen is anders, dus 
ik wist nooit of mijn geflirt goed aankwam, maar ik checkte het 
eigenlijk ook niet. Als het op flirten aankomt, rommelen we vaak wat aan. 
Helaas gaat een rommelige flirtpoging soms over in ongewenst seksueel gedrag. 
Op Milkshake Festival danste ik met vrienden, toen ik ineens twee handen op mijn 
billen voelde. Daar stond een man die dit blijkbaar wel een goede versiertruc vond. 
Voor mij was zijn actie niet geslaagd. Ik schrok en wilde zo snel mogelijk naar een 
andere plek op het festival. De rest van de dag had ik eigenlijk geen zin meer om te 
dansen.

Ben je oké?
De Ben je oké-campagne roept mensen op om iemand die dit overkomt niet aan 
zijn of haar lot over te laten. Het doel is om festivals (en concerten en andere plek-
ken in het nachtleven) voor iedereen leuker en veiliger te maken. De campagne 
doet dat door duidelijk te maken dat je seksueel ongewenst gedrag kunt bespreken 
én hoe je dat kunt doen als je het ziet. 
Voor mij was het heel fijn geweest als iemand ‘Ben je oké?’ had gevraagd toen de 
man achter me met zijn onhandige versierpoging mijn dag verpestte. Ik had dan 
geweten dat ik mijn verhaal kwijt kon en dat de dag ook voor mij een feest kon 
blijven. 
Jongeren kunnen goed uit de voeten met de simpele vraag ‘Ben je oké?’. Uit 
onderzoek door Rutgers en Party Panel (juli 2018) weten we namelijk dat jonge 
mensen seksuele grenzen eerder bespreken en benoemen als ze ervan overtuigd 
zijn dat ze hiermee de sfeer niet verpesten en als ze weten wat ze op zo’n moment 
moeten zeggen. 

Leuker flirten
Vaak denken we dat ongewenst gedrag erbij hoort, maar het is niet normaal. 
Festivals, concerten en uitgaan zijn voor iedereen leuker als we wat beter op 
elkaar letten. Zou ik het erg vinden als mijn flirtpoging onderbroken werd door 
een omstander die ‘Ben je oké?’ vroeg aan degene op wie ik mijn geflirt richtte? 
Misschien een beetje pijnlijk, maar ik zou het nog pijnlijker vinden als ik met mijn 
geflirt iemands avond verpest. Daarnaast is de vraag niet beschuldigend. En hoe 
mooi zou het zijn als iemand volmondig ‘Ja, helemaal oké!’ zou antwoorden? Dat 
maakt flirten alleen maar nog leuker!
Ben je oké is een samenwerking van Rutgers, met de Vereniging Nederlandse 
Poppodia en Festivals (VNPF), Celebrate Safe en stichting NO THANKS!

praten’. Ze onderzoekt hoe we over seksueel 

misbruik denken, wat we erover zeggen, wat 

we er níét over zeggen en wat we volgende 

generaties willen meegeven. ‘Verkrachting 

trekt niet alleen het licht weg uit het leven 

van de slachtoffers, maar ook uit elk zinnig 

gesprek over dit thema. Ik wil weer wat licht 

binnenlaten’, schrijft Sohaila. Onbevreesd 

en bedachtzaam geeft ze de aanzet tot een 

gesprek dat we met elkaar moeten voeren.

Met zorg naar de politie: Over 
besluitvorming rond aangifte van 
strafbaar gedrag binnen de LVB-zorg
Hendrien Kaal. ISBN 9789402192025.
Uitgever: Brave New Books, € 20,00.
Medewerkers in de zorg voor mensen met 

een licht verstandelijke beperking (LVB) 

worden met enige regelmaat geconfronteerd 

met delinquent gedrag door hun cliënten. 

De vraag hoe hier mee om te gaan, en 

met name de vraag wanneer het strafrecht 

hierbij te betrekken, leidt niet zelden tot 

moeilijke dilemma’s. Het lectoraat LVB en 

Jeugdcriminaliteit van Hogeschool Leiden heeft 

samen met diverse woonlocaties onderzoek 

gedaan naar hoe er in de praktijk wordt 

omgegaan met deze dilemma’s en welke 

kennis en afwegingen nodig zijn om dit in de 

toekomst zo zorgvuldig mogelijk te doen. Het 

project heeft geleid tot een drietal producten: 

een checklist, een praatplaat en dit boek.

Het is niet stoer. De gevolgen 
van kindermishandeling voor 
jongens en mannen
Fiet van Beek. ISBN 9789088508691. 
Uitgeverij SWP, € 29,00.
Mannen die als kind mishandeld zijn praten 

daar zelden over. Schaamte en de angst 

niet geloofd te worden spelen daarbij een 

rol. Eén luisterend oor, één iemand die 

te vertrouwen is, kan voldoende zijn om 

het zwijgen te doorbreken. Hoe eerder 

dat gebeurt, hoe beter, zo blijkt uit de 

authentieke levensverhalen van mannen 

in allerlei levensfasen ( van vier weken tot 

82 jaar oud) die de auteur in het eerste 

deel van dit boek heeft opgetekend.

Het tweede deel van dit boek geeft 

achtergrondinformatie bij de gevolgen 

van kindermishandeling en seksueel 

misbruik van jongens. Onderwerpen die 

daarbij aan bod komen zijn: seksuele 

opvoeding, weerbaarheid, stressreacties en 

traumaverwerking bij mannen, PTSS, EMDR, 

de inzet van ervaringsdeskundigheid en de 

participatie van slachtoffers bij de aanpak van 

kindermishandeling. Verschillende deskundigen 

leverden hun bijdrage aan dit boek, maar 

centraal staan toch echt de mannen zelf. Ook in 

dat opzicht is het een taboedoorbrekend boek.

Websites
kindermishandelingonder-
wijskinderopvang.nl 
Deze website over kindermishandeling is 

voor iedereen die werkt in het onderwijs of 

kinderopvang. Overzichtelijk onderverdeeld 

in thema’s wordt allerhande kennis over 

verschillende vormen van kindermishandeling 

toegankelijk gemaakt. Over veilig thuis, 

feiten en cijfers, aandachtsfunctionarissen 

en trainingen over het onderwerp. 

Kindermishandeling is voor de meeste 

leerkrachten gelukkig geen dagelijkse kost, 

maar het is wel iets waarmee ze te maken zullen 

krijgen en waar ze alert op moeten zijn. De 

website kan hierbij een steuntje in de rug zijn.

pubergids.nl
Pubergids.nl is een website van Rutgers voor 

kinderen vanaf 10 jaar. De site die is gebaseerd 

op de gelijknamige brochure staat boordevol 

informatie over lijf, liefde en relaties. Het 

is een bron van informatie voor tieners die 

meer willen weten over hun normale seksuele 

ontwikkeling. Het kopen van je eerste BH, de 

eerste zaadlozing of ontdekken van je seksu-

ele voorkeur worden op toegankelijke wijze 

besproken met leuke illustraties en filmpjes. 

Maar ook weten wat je wel en niet wilt (op 

seksgebied) en de voor en nadelen van online 

zijn, komen aanbod. De brochure was wellicht 

al bekend, maar ook de website kan een 

mooie aanleiding vormen om samen met een 

pupil al dit soort onderwerpen te bespreken.

Agenda
Zevende CELEVT congres 2019
10 oktober, De Eenhoorn in Amersfoort

CELEVT, het Centrum Late Effecten 

Vroegkinderlijke chronische Traumatisering 

organiseert elk najaar een congres. Dit jaar 

is het congresthema: ‘Als het gezin een 

destructief traumatiserend systeem is; nieuwe 

inzichten en multidisciplinaire interventies 

voor traumabehandeling in de volwassenheid.’ 

Sprekers zijn o.a. Abram de Swaam, Frans 

Schalwijk en Nelleke Nicolai. Het is een 

propvol programma met plenaire sprekers en 

11 verschillende workshops om uit te kiezen. 

Kijk voor meer informatie op: celevt.nl 

Gendersensitief werken 
met jongvolwassenen (18+): 
voorkomen van geweld
6 november, Atria Vijzelgracht in 

Amsterdam (en op aanvraag)

Deze gratis training voor professionals die 

met jongeren of jongvolwassenen te maken 

hebben en met gender- en cultuursensitief 

werken willen bijdragen aan de preventie 

van geweld. De training gaat uit van het 

idee dat strikte ideeën over hoe mannen 

en vrouwen zich zouden moeten gedragen 

de oorzaak zijn van veel geweld naar en 

tussen jongvolwassenen. De training biedt 

praktische handvatten om gender- en 

cultuursensitief te werken en in gesprek te 

gaan bij signalen van grensoverschrijdend 

gedrag. Er zijn twee varianten Deze training 

voor de 18-30 doelgroep en een gericht op 

18-. Aanmelden kan op: act4respect.nl 

Wetenswaardigheden
Tips voor traumahulpverleners
Werken met cliënten die heftige gebeurtenissen 

hebben meegemaakt is waardevol. Als 

professional maak je verschil in het leven van 

de mensen die jij helpt. Als mens kan dit echter 

soms zwaar zijn. Je hoort verschrikkelijke ver-

halen en bent soms machteloos om iemand te 

helpen. Het Steunpunt Seksueel Geweld is van 

mening dat jij op je best bent wanneer je jouw 

werk met plezier en compassie kan uitvoeren. 

De zwaarte van de problematiek, werkdruk of 

onvoldoende steun maken dit soms lastig. 

Daarom brachten wij dit jaar de brochure uit: 

‘Ik zorg voor anderen, maar zorg ik ook voor 

mijzelf?’ In de brochure staan 7 tips voor meer 

compassietevredenheid als traumahulpverlener. 

Eén van de tips is het invullen van een zelftest, 

die meet hoe jij op dit moment op het werk in 

je vel zit. Deze test kun je individueel invullen, 

maar ook als afdeling of organisatie. Om zo 

het gesprek te starten hoe je er samen voor 

kan zorgen dat jullie dit waardevolle werk 

ook tevreden kunnen blijven uitvoeren. Om 

exemplaren van het boekje te bestellen, 

of de test digitaal in te vullen ga naar 

ggd.amsterdam.nl/compassietevredenheid
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Waar we over praten als we 
over verkrachting praten 
Sohaila Abdulali. ISBN 9789045039190. 

Uitgeverij Atlas Contact, € 21,99.

Als tiener werd Sohaila Abdulali slachtoffer 

van een groepsverkrachting in Mumbai. 

Verontwaardigd over de oorverdovende stilte 

rondom seksueel geweld schreef ze een 

artikel voor een Indiaas vrouwenblad over haar 

ervaring. Dertig jaar later dook dit artikel ineens 

op in de sociale media en ging het wereldwijd 

viraal. Sohaila houdt zich al decennialang profes-

sioneel bezig met het onderwerp. Verhalen 

van overlevers, internationaal onderzoek en 

haar eigen ervaring vormen de basis van 
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