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 Intimidatie van vrouwen in 
openbare ruimtes 
 
Uit onderzoek is gebleken dat in België 91% van de vrouwen tussen 15 en 24 jaar te maken heeft gehad met 
seksuele intimidatie in de openbare ruimte, tegenover 28% van de jonge mannen. Dit systemische gedrag 
tegen vrouwen schendt hun recht op de stad en beperkt de mate waarin zij zich vrij, veilig en comfortabel 
door de openbare ruimte kunnen bewegen. 
 
Het komende Policy Lab reageert op deze wijdverbreide patronen door licht te werpen op het belang van 
gedragsverandering bij het uitbannen van intimidatie op basis van geslacht. 
 
Het Policy Lab richt zich op drie concrete doelstellingen: 

1. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip en bewustzijn van wat als veilig wordt ervaren 
in de openbare ruimte 

2. Het uitwisselen van best practices over innovatieve maatregelen die steden veiliger kunnen maken 
3. Het bespreken van het belang van gedragsverandering bij het uitbannen van intimidatie op basis 

van geslacht 
 

Datum een plaats 

• Datum: maandag 19 december 2022, van 9.30 uur tot 16 uur 

• Plaats: Résidence Palace, Wetstraat, 155, 1040 Brussel 

Programma van de dag 

10.00-10.10: Onthaal door minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid  Frank Vandenbroucke of een vertegenwoordiger van 
zijn kabinet 
 
10.10-10.20: Inleiding door Martin Grisel, directeur van het Europese netwerk EUKN 
 
10.20-10.45: Keynote speaker, Els Enhus (VUB, criminologe) 
 
10.45-12.15: Rondetafel met Carla Napolano (EFUS), Liesbet Stevens (Instituut voor de Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen), Astrid De Bruycker (stad Gent), Lydia Mutgebele Ngoi (stad Brussel) (of haar 
kabinetschef), Wouter Stes (Plan International Belgium) 
 
12.30-13.30: Middagpauze 
 
13:30-15.30: 3 workshops, elk in een andere taal (FR/NL/EN):  
1) Video over de intimidatie van vrouwen in openbare ruimtes (40 min.) 
2) Bespreking en ervaringen uitwisselen, onder leiding van een moderator 
 
15.30-16.00: Bundeling en besluiten 
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