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Women Navigating the City 
How to negotiate public spaces for safety 
 
Inleiding  
Vrouwen hebben dagelijks te maken met intimidatie op basis van geslacht. Uit onderzoek van Plan 
International België blijkt dat 91% van de vrouwen in België tussen 15 en 24 jaar te maken heeft gehad met 
seksuele intimidatie in de openbare ruimte, tegenover 28% van de jonge mannen. Dit geweld is 
wijdverbreid en verandert de manier waarop vrouwen door de stad navigeren. Als gevolg hiervan passen 
vrouwen hun gedrag aan en gebruiken zij copingstrategieën om zich veilig te voelen in openbare ruimten 
die nog steeds worden gezien als ontworpen door en voor mannen.  
 
Het doel om steden veiliger en inclusiever te maken voor iedereen komt tot uiting in verschillende 
internationale agenda's. In het kader van de Nieuwe Stedelijke Agenda hebben de staten zich ertoe 
verbonden een veilige, gezonde, inclusieve en solidaire omgeving in steden te bevorderen, zodat alle 
bevolkingsgroepen zonder angst voor geweld en intimidatie in de stad kunnen leven, werken en 
participeren. Steden veilig maken voor alle bevolkingsgroepen is een belangrijke ambitie die is opgenomen 
in doelstelling 11 van de Agenda 2030. Dit doel is ook afgestemd op duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
nummer 5 inzake gendergelijkheid, die tot doel heeft een einde te maken aan de discriminatie van vrouwen 
en meisjes. In EU-verband heeft het Partnerschap inzake veiligheid in de openbare ruimte van de 
Stedelijke Agenda voor de EU een architecturaal en ruimtelijk ontwerpkader ontwikkeld om steden veilig 
te maken.  
 
Afgezien van die wereldwijde inspanningen kunnen ook gemeentelijke overheden, maatschappelijke 
organisaties, academici en de particuliere sector een belangrijke rol spelen bij het organiseren en 
bekendmaken van doeltreffende publiekscampagnes tegen intimidatie. Om het publieke domein veiliger 
te maken, is er een omslag in gedrag en maatschappelijke houding nodig. Sociale normen die zich 
gedurende lange tijd hebben ontwikkeld, moeten actief worden gedeconstrueerd, aangezien zij de basis 
vormen van het genormaliseerde maar onaanvaardbare gedrag jegens vrouwen, zoals hierboven 
geïllustreerd.  
 
Dit Policy Lab, dat mede werd georganiseerd door het EUKN en de Belgische Federale Overheidsdienst voor 
Maatschappelijke Integratie, wilde daarom het belang van gedragsverandering voor het uitroeien van 
intimidatie op basis van geslacht belichten. België heeft het voortouw genomen bij het nemen van 
maatregelen om deze problemen aan te pakken met het Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd 
geweld (2021-2025) en nieuwe resoluties op stedelijk niveau om straatintimidatie te bestrijden en 
gendergelijkheid in de openbare ruimte te waarborgen. De doelstellingen van het Policy Lab waren 
drieledig:  
 

• Een gemeenschappelijk begrip en bewustzijn ontwikkelen van wat als veilig wordt ervaren in de 
openbare ruimte. 

• Beste praktijken uitwisselen over innovatieve maatregelen die steden veiliger kunnen maken.  

• Het belang van gedragsverandering bij het uitroeien van intimidatie op grond van geslacht 
bespreken.  
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In het besef dat seksuele intimidatie dagelijks voorkomt en negatieve gevolgen heeft voor de manier 
waarop vrouwen zich door de stad bewegen, werd in dit Policy Lab gekeken naar nationale en lokale 
initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de ervaringen en de veiligheid van vrouwen in de 
openbare ruimte.  

 
  

Welkom  

Caroline Gennez, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid 
Steden worden over het algemeen gezien als plaatsen van samenkomst en inspiratie, maar voor sommige 
groepen is dat niet zo vanzelfsprekend. Vooral voor vrouwen kunnen openbare ruimten, of ze nu druk zijn 
of verlaten, een bron van nervositeit en alertheid vormen. Als gevolg daarvan neemt deze groep 
aanpassingsmechanismen aan zoals bepaalde gebieden vermijden, thuisblijven en voorzorgsmaatregelen 
treffen. De samenleving en de steden hebben de verantwoordelijkheid om vrouwen te beschermen en hen 
in staat te stellen zich comfortabel te voelen in gemeenschappelijke ruimten. Dit Policy Lab komt op een 
goed moment om een collectief bewustzijn en begrip te creëren van wat als onveilig wordt beschouwd, 
zodat er vooruitgang kan worden geboekt en steden veiliger en inclusiever kunnen worden voor vrouwen 
en meisjes.  
 
De afgelopen jaren werden gekenmerkt door positieve ontwikkelingen, zoals de in Gent geïnitieerde 
omstaandertrainingen. Deze interventie maakt het mogelijk om mensen die aanvankelijk niet wisten hoe 
ze konden bijdragen aan de verbetering van de ervaringen van mensen in de openbare ruimte, erbij te 
betrekken. In Brussel is gekozen voor een andere aanpak waarbij de politie betrokken is. Er werden 
undercoveragenten ingezet om gevallen van intimidatie op straat op te sporen. In Luik werd een 
preventiecampagne georganiseerd. Deze gevallen tonen aan dat de Belgische steden vastbesloten zijn het 
voortouw te nemen in de strijd tegen straatintimidatie. De nationale overheid speelt een belangrijke rol bij 
het verbinden van ideeën, actoren en initiatieven. Een doeltreffende aanpak van straatintimidatie kan niet 
beperkt blijven tot een uitwisseling van ideeën, maar vereist een belangrijke follow-up in termen van 
financiering en het opstarten van nieuwe projecten. Er moet een verandering in ons collectieve gedrag 
plaatsvinden en dit vereist een alomvattende aanpak.  
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Keynote: De stem van vrouwen over het gebruik van de stad  
Els Enhus, professor emeritus criminologie 
Stand van zaken op het gebied van seksuele intimidatie 
 
In de academische wereld zijn seksuele intimidatie en de onderliggende gevolgen daarvan pas onlangs 
aangepakt onder druk van activistische groeperingen. Recente studies hebben aangetoond dat vrouwen 
zich duidelijk anders door de stad bewegen dan mannen: vaker te voet, doelgericht en lopend langs de 
randen van pleinen. Deze vaak onbewuste patronen zijn geconditioneerd door de seksuele intimidatie die 
vrouwen voortdurend ondervinden in openbare ruimten. Zowel de wetenschap als de samenleving 
normaliseren catcalling, bespotting, ongewenste opmerkingen of aanrakingen, waardoor deze patronen 
in stand worden gehouden. In de criminologie verwijst het begrip 'angst voor criminaliteit' naar de angst 
die vrouwen ervaren in afwachting van een incident en wordt vaak gebruikt om de angsten van vrouwen 
in diskrediet te brengen; seksuele intimidatie wordt niet als een misdrijf omschreven. Dit kan de 
normalisering van straatintimidatie verder bestendigen.  
 
De studie over Brussel van 2020 van Plan International  
 
Uit de analyse van de studie over Brussel van 2020 van Plan International blijkt dat 68% van de deelnemers 
aan de studie1 melding maakt van seksuele intimidatie zonder direct fysiek contact, 11% van de deelnemers 
seksuele intimidatie met direct fysiek contact heeft ervaren, en 9% van de deelnemers heeft geantwoord 
dat zij al een combinatie van seksuele intimidatie met en zonder direct fysiek contact hebben ervaren. In 
totaal meldde 88% van de deelnemers incidenten van seksuele intimidatie, wat overeenkomt met de 
frequentie die in andere studies in Australië, India, Egypte en het Verenigd Koninkrijk werd vastgesteld. 
Seksuele intimidatie is dus een wereldwijd probleem en incidenten deden zich de hele dag voor zonder 
onderscheid tussen ochtend, middag, avond en nacht. Uit bovengenoemde studie bleek dat 24% van de 
deelnemers aan het onderzoek blijvend angstig was als gevolg van hun ervaringen. Hoewel het tijdstip van 
de dag geen invloed heeft op het optreden van incidenten, leek duisternis (avond en nacht) te wijzen op 
een grotere angst en een verhoogd gevoel van voorzichtigheid bij vrouwen in de stad.  
 
Uit een ruimtelijke benadering van het onderzoek bleek dat de straat het meest voorkomende decor is voor 
incidenten (tot 70%), gevolgd door het openbaar vervoer (39%), verplaatsingen naar het werk (17%) of 
naar school (14%). Dit belemmert de bewegingen van vrouwen in de openbare ruimte en hun dagelijkse 
routines. De frequentie van de incidenten maakt ook dat vrouwen eraan gewend zijn om op straat te 
worden lastiggevallen. Volgens het onderzoek:  

• wordt 70% van de aanvallen gepleegd door mannen; 
• is 48% afkomstig van een groep mannen (tegenover 1% van de aanvallen door vrouwen of groepen 

vrouwen); 
• speelden in 15% van de gevallen illegale stoffen (alcohol en drugs) een rol; 
• gaf 91% van de deelnemers aan de enquête aan dat niemand reageerde of hulp aanbood tijdens of 

na het incident. In de meeste gevallen werd dit toegeschreven aan de passieve houding van 
omstaanders die niet reageren of de gepeste vrouwen bespotten. 

 
 
 
 
1 Bij de analyse werd gekeken naar 1.550 incidenten die werden gemeld door een meerderheid van de vrouwelijke 
deelnemers (96%) met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar en 75% van de deelnemers tussen 21 en 27 jaar. Deze 
steekproef heeft dus een oververtegenwoordiging van jonge, studerende vrouwen.  



  
 
 

 

 

4 
 

 

Het verband tussen criminaliteit en angst voor criminaliteit  
 
Er is een systematische gedragsverandering nodig om de veiligheid in de openbare ruimte te waarborgen, 
aangezien de angst van vrouwen in de openbare ruimte hun bewegingsvrijheid belemmert. Vrouwen 
vermijden vaker om terug te gaan naar een gebied dat als onveilig wordt ervaren en 17% kiest een 
alternatieve route, 6% besluit om nooit meer in dat gebied te komen, terwijl de overgrote meerderheid van 
de respondenten zegt alleen terug te gaan als ze worden begeleid. Deze copingmechanismen zijn bewuste 
strategieën om het risico om te worden lastiggevallen of aangerand te verminderen. De angst van vrouwen 
bepaalt de manier waarop zij zich in de openbare ruimte bewegen. In Brussel zijn de incidenten van 
seksuele intimidatie weliswaar over de hele stad verspreid, maar de kans op een incident is het grootst in 
de Vijfhoek, in de drukste gebieden (zie figuur 1).  
 
Vrouwen ervaren meer dispositionele angst in openbare ruimten omdat zij voortdurend worden 
blootgesteld aan een 'continuüm van onzekerheid' in afwachting van (niet-fysieke) seksuele intimidatie. 
Niet-fysieke seksuele intimidatie is een groot maatschappelijk probleem dat de ervaring van vrouwen in 
de openbare ruimte doordringt en psychologische gevolgen heeft. De gevolgen van dergelijke ervaringen 
worden waarschijnlijk geminimaliseerd en als onbelangrijk beschouwd. Professor emeritus Els Enhus 
gebruikt de metafoor van de psychologische rugzakjes die vrouwen in de stad meedragen en die gevuld zijn 
met ervaringen van pesterijen. Deze vormen hun interpretatie van situaties op openbare plaatsen. Het 
resultaat is een constante waakzaamheid die het vrije verkeer van vrouwen belemmert en de manier 
waarop zij door de stad navigeren verandert. 
 
 

"Al die resultaten leiden mij tot de conclusie dat vrouwen veel 
andere dingen dan mannen in hun eigen psychologische rugzak 
dragen." 

 
Figuur 1: Kaart met incidenten van seksuele intimidatie in Brussel  
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Rondetafel deel 1:   
Wouter Stes, coördinator belangenbehartiging, Plan International België 
  
De 360°-aanpak 
 
Het 'Safer Cities'-programma van Plan International is sinds 2018 actief in België. Dit wereldwijde 
programma is gericht op meisjes en vrouwen tussen 0 en 25 jaar en is geïnspireerd op een bestaande 'kloof' 
in de Belgische wet- en regelgeving. Uit kwalitatieve en kwantitatieve analyses in het kader van het 'Safer 
Cities'-programma is gebleken dat 91% van de meisjes en vrouwen en 28% van de jongens en mannen in 
België het slachtoffer is geweest van intimidatie of pesterijen op straat. Hieronder vallen pesterijen, maar 
ook het gevoel onveilig te zijn in een openbare ruimte. Om deze problemen aan te pakken en de straat voor 
iedereen gastvrijer te maken, gebruikt het 'Safer Cities'-programma een 360°-benadering die analyse, 
participatie, bewustmaking en beleidsbeïnvloeding omvat. Met deze aanpak is het online platform Safer 
Cities opgezet, waar mensen incidenten kunnen melden die hen een onveilig gevoel geven. Dit is een zeer 
gerichte aanpak en werpt licht op veel verschillende soorten gedrag.  
 
Safer Cities in Gent  
 
In de stad Gent, die deel uitmaakt van het 'Safer Cities'-programma, lijken gevoelens van onveiligheid 
vooral in het nachtleven te worden uitgelokt. De stad wil deze onzekerheid begrijpen door in te zoomen op 
de verschillende factoren die spelen bij jonge activisten, waardoor een heel andere manier van kijken naar 
de openbare ruimte ontstaat. Een van de initiatieven die de gemeente heeft ontwikkeld om op dit 
verschijnsel te reageren is de opleiding tot actieve omstaander, die toegankelijk is voor alle 
geïnteresseerde burgers en betrekking heeft op verschillende contexten, waaronder de werkplek en het 
uitgaansleven. Deze opleidingen zijn door een grote groep mensen gevolgd en lijken tot dusver succesvol 
te zijn. Een tweede maatregel om straatintimidatie aan te pakken is het plaatsen van toegankelijke en 
duidelijk zichtbare contactpunten in de hele stad waar mensen melding kunnen maken wanneer zij iets 
onaangenaams meemaken in de openbare ruimte.  
 
Beleidsbeïnvloeding 
 
Naast het ondersteunen van deze meer innovatieve soorten projecten, is een ander belangrijk element van 
het 'Safer Cities'-programma van Plan International beleidsbeïnvloeding. Het pleit er sterk voor dat 
maatregelen worden ontwikkeld vanuit een holistisch perspectief, aangezien concentratie op alleen 
wetgeving of preventie onvoldoende is. Dit holistische perspectief moet de integratie van de stem van 
vrouwen en meisjes omvatten, aangezien deze in de beleidsvorming nog steeds ondervertegenwoordigd 
zijn. Daarnaast pleit Plan International België voor meer specifiek onderzoek naar de onderliggende 
oorzaken, waaronder stereotypen over mannelijkheid en de relatie met gendergerelateerd geweld.  
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Figuur 2: Rondetafel deel 1. Foto credits: Lieke Wiersum 

 
 

 
Figuur 3: Een 36o graden aanpak. Foto credits: Wouter Stes, Plan International België 
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Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is het 'Gelijkheidsorgaan' van België: een 
nationale openbare instelling die is opgericht om de gelijkheid voor iedereen te bevorderen en 
discriminatie aan te pakken. Elke EU-lidstaat moet een dergelijk orgaan hebben. De instelling bestrijdt 
discriminatie, ontwikkelt specifieke acties om de situatie van individuele slachtoffers te verbeteren en 
bevordert gendermainstreaming. Het doet dat op vier verschillende manieren:  

1. Gerechtelijke bijstand 
2. Beleidsaanbevelingen 
3. Onderzoek, opleiding en bewustmaking 
4. Gemeenschapsopbouw  

  

 
Liesbet Stevens, adjunct-directeur, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebrek aan kennis 
 
Het werd duidelijk dat er een algemeen gebrek aan kennis is over de wet op seksisme in België, ook bij 
actoren en organisaties waar kennis van de wet cruciaal is. Daardoor heeft het publiek ook geen toegang 
tot de juiste informatie, bijvoorbeeld wanneer het de politie benadert na een incident van seksuele 
intimidatie. Het is niet onwaarschijnlijk dat mensen ten onrechte te horen krijgen dat wat zij hebben 
meegemaakt niet als een misdrijf kan worden aangemerkt. Dit creëert een gevoel van 'het maakt toch niets 
uit' en in combinatie met de moeite die het kost om een klacht in te dienen, leidt dit ertoe dat mensen 
besluiten geen aangifte te doen. Daarom moet bij interventies aandacht worden besteed aan het verhogen 
van de frequentie waarmee incidenten worden gemeld.  
 
De wet van 2014 ter bestrijding van seksisme  
 
De wet ter bestrijding van seksisme biedt een breed kader, maar er is nog veel werk aan de winkel. Hoewel 
de wet sinds 2014 van kracht is, meldt 90% van de politieagenten bijvoorbeeld dat zij de wet nog nooit 
hebben gehandhaafd. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waarbij een gebrek aan klachten leidt tot een gebrek 
aan interventie, waardoor het probleem onzichtbaar blijft en incidenten minder snel worden gemeld. Een 
manier om deze problemen aan te pakken is de politie meer macht te geven, bijvoorbeeld door de 
afdwingbare wetten zichtbaarder te maken, beste praktijken te ontwikkelen of straatpatrouilles door 
agenten in burger te organiseren. Deze laatste potentiële maatregel doet echter ook vragen rijzen over 
stigmatisering en over de vraag waar deze patrouilles moeten worden uitgevoerd.  
 
Empowerment van de politie 
 
Empowerment van de politie kan veel voordelen hebben, maar geeft aanleiding tot bezorgdheid over de 
meer structurele kant van de organisatie van de politie. De cultuur van de Belgische politie wordt gezien 
als stereotiep zeer mannelijk en moeilijk doordringbaar, wat het een uitdaging maakt om hen te overtuigen 
een anti-seksismetraining te volgen. Het beleid reageert hier onvoldoende op. Er is bijvoorbeeld een 
opleidingsprogramma dat kan worden aangeboden aan leden van het politiekorps, maar er is een 
screeningsproces om te bepalen of de persoon geschikt is voor de opleiding. Als zij dat niet zijn, mogen zij 
niet deelnemen, maar krijgen zij ook geen extra middelen aangeboden omdat er geen beleid is dat dit 
aanstuurt.  
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Alomvattend en geïntegreerd beleid 
 
Er is ook meer discussie over niet-gerelateerde maatregelen die neveneffecten kunnen hebben met 
betrekking tot gevoelens van veiligheid in de openbare ruimte. In de huidige context van energiebesparing 
is bijvoorbeeld het idee om straatverlichting uit te doen bekritiseerd omdat het effect ervan op de veiligheid 
over het hoofd is gezien. Dit is een voorbeeld van hoe belangrijk de integratie van de perspectieven van 
verschillende belanghebbenden is, vooral die van meer gemarginaliseerde groepen, zoals vrouwen. Als er 
een maatregel wordt genomen, moet deze daarom breed worden gecommuniceerd, vooraf met de burgers 
worden besproken en grondig worden geëvalueerd, zodat alle mogelijke effecten in kaart kunnen worden 
gebracht. 
 
 

Rondetafel deel 2:  
Astrid De Bruycker, Schepen voor Gelijke Kansen, Gemeente Gent 
 
Context  
De stad Gent telt net geen 270.000 inwoners en wordt beschouwd als een middelgrote stad. Gent staat 
bekend om zijn superdiversiteit, want de demografische samenstelling is als volgt: 

• 14.960 meisjes en jonge vrouwen van 15 tot 24 jaar  
•  150 verschillende nationaliteiten, waarvan 30% van de bevolking een allochtone achtergrond 

heeft (en 50% als men alleen naar jonge kinderen kijkt) 
• 15.700 personen met een handicap tussen 15 en 64 jaar  
• Ongeveer 6.750 transgenders  

 

Gezien deze cijfers is de stad Gent zich zeer bewust van genderdiversiteit en voert ze een actief 
gendergelijkheidsbeleid. Er werd een participatief proces opgezet om de behoeften van de mensen te 
beoordelen en aan te pakken. Het 'Hij/zij voorbij'-initiatief is een belangrijk voorbeeld aangezien het deel 
uitmaakte van de vorige wetgeving inzake genderinclusief beleid en nu wordt voortgezet.  
 
Het gelijkekansenbeleid van de stad Gent richt zich op gendergelijkheid in termen van meisjes- en 
vrouwenrechten en LGBTQIA+-rechten. Deze initiatieven komen voort uit de fundamentele doelstelling 
om de stad voor iedereen veiliger te maken en er een stad van te maken waar iedereen zich welkom voelt 
en zich vrij kan bewegen zoals hij wil. Er werd rekening gehouden met de ervaringen van onveiligheid van 
vrouwen en de LGBTQIA+-gemeenschap in alle soorten openbare omgevingen (bv. straat, nachtleven). In 
deze geest werd een gezamenlijke aanpak ontwikkeld die universiteiten en particuliere partners omvat.  
 
Met de Covid-19-pandemie en de lockdownmaatregelen kwam het probleem van straatintimidatie op de 
voorgrond te staan, want hoewel er minder mensen in het openbare leven aanwezig waren, gingen de 
straatintimidaties door en bereikten een hoogtepunt toen de lockdown werd opgeheven. Door samen te 
werken met Plan International België wilde de stad Gent begrijpen wat er in de openbare ruimte gebeurde 
en feedback krijgen van vrouwen en meisjes die een verhoogde onveiligheid in de openbare ruimte 
ervoeren. Het einde van de lockdown ging gepaard met een toename van het aantal meldingen en klachten, 
vooral van meisjes.  
 
Via het initiatief Safer Cities konden meisjes en vrouwen in Gent uitingen van ongepast gedrag of 
intimidatie in kaart brengen. Tegelijkertijd werd het Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 
uitgevoerd met meer dan 30 acties gericht op bondgenootschap.  Bondgenoten zijn de politie, die een zeer 
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duidelijke bondgenoot is, maar ook de burgers zelf in de strijd tegen straatintimidatie, pesten, racisme en 
discriminatie. Om dit punt te illustreren werd een campagnevideo getoond met een acteur die blijk geeft 
van ongepast gedrag, haatdragende taal en pesterijen tegen een transvrouw. Het doel was om de reacties 
van omstanders te peilen en te laten zien welk effect pesterijen en discriminatie op mensen kunnen 
hebben. 

 
Active Bystander Training  

 
De 'Active Bystander Training' werd aangeboden aan ambtenaren van de stad Gent met de bedoeling 
mensen te leren hoe ze moeten reageren wanneer ze getuige zijn van intimiderende situaties in de 
openbare ruimte. Het doel is het verder te verspreiden in het stadsbestuur en in verschillende sectoren om 
een groter bereik te hebben. In samenwerking met het openbaar onderwijs werden specifieke sectoren 
aangepakt, zoals de sportsector en het jeugdbeleid. Als gemeentelijk Agentschap voor Integratie en 
Inclusie gaf IN-Gent vzw de opdracht om deze cursussen ter beschikking te stellen van elke burger die wil 
leren hoe te reageren op discriminatie. In totaal volgden 1.500 burgers in 2022 een dergelijke opleiding.  
 
Op individueel niveau, wanneer pesterijen plaatsvinden en actieve omstanders ingrijpen, krijgt de dader 
onmiddellijk een duidelijk signaal dat zijn gedrag niet aanvaardbaar is. Op grotere schaal, naarmate meer 
mensen actieve omstaanders worden en beginnen in te grijpen bij incidenten in de openbare ruimte, in het 
uitgaansleven of in het openbaar vervoer, veranderen de sociale normen en het discours over discriminatie 
en intimidatie. De cursussen boden burgers de instrumenten om discriminerend gedrag te herkennen en 
er adequaat op te reageren, en om gevoelens van terughoudendheid te overwinnen. De strategieën 
omvatten direct ingrijpen en reageren, de aandacht afleiden door er een derde partij bij te betrekken en de 
hulp van anderen inroepen.  
 
Op basis van het succes van dit initiatief heeft de stad Gent een mentorschap gekregen om andere steden 
te begeleiden bij de invoering van trainingen voor actieve omstanders. Voorts bestaat er reeds een 
parlementair initiatief om actieve omstaandertraining te integreren in de opleiding van schoolbegeleiders 
en leerkrachten. Dergelijke maatregelen zijn weliswaar succesvol, maar werken op de lange termijn niet 
als ze geïsoleerd worden toegepast. Maatregelen zoals de opleiding tot actieve omstaander moeten worden 
geïntegreerd in een breder beleid waarbij bondgenoten en het stadsbestuur worden betrokken. 
 



  
 
 

 

 

10 
 

Figuur 4: Rondetafel deel 2. Foto credits: Lieke Wiersum  

 
 
Lydia Mutyebele Ngoi, Schepen van Gelijke Kansen, Gemeente Brussel 
 
Context   
 
De stad Brussel is proactief in de strijd tegen seksuele intimidatie en heeft een actieplan opgesteld met de 
titel 'Niets zonder mijn toestemming', dat in totaal 77 maatregelen omvat. De strijd van de stad tegen 
seksuele intimidatie begon ongeveer tien jaar geleden met de documentaire Femme de la rue van Sofie 
Peeters, die een nieuw licht wierp op de realiteit die vrouwen dagelijks meemaken. Het centrum van 
Brussel is erg druk, met veel festiviteiten, en het dichte gebied is vaak niet veilig en schoon. Om deze 
stedelijke problemen te verlichten, heeft de stad Brussel een herontwikkelingsproces ondergaan om over 
voetgangerszones te beschikken zodat iedereen door het centrum kan navigeren. In 2014 werd de wet 
tegen seksisme aangenomen, die het mogelijk maakt het gerechtelijk systeem te gebruiken om te reageren 
op daden van seksisme. Deze maatregel was bedoeld om alle vrouwen het recht toe te kennen zich vrij en 
veilig door de stad te bewegen. 
 
Straatintimidatie wordt beschouwd als de eerste daad van geweld en zal, als er niets aan wordt gedaan, 
waarschijnlijk leiden tot andere vormen van geweld. Daarom ondernam de stad Brussel actie vóór de 
#metoo-beweging en de Belgische #balancetonbar-beweging, waardoor de stad effectieve stappen kon 
zetten en actief het actieplan 'Niets zonder mijn toestemming' kon opstellen, met als overkoepelend doel 
een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Feministische verenigingen waren betrokken bij het 
opstellen van het actieplan, dat uit drie onderdelen bestaat: preventie, actie en toezicht:  

• Het preventie-bewustmakingsgedeelte heeft tot doel het publiek en de beroepsbeoefenaars te 
informeren over de bestaande mechanismen (campagne over straatintimidatie);  
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• De actiecomponent is gericht op training over de 5 D's (afleiden, delegeren, documenteren, 
vertragen en leiden), vergelijkbaar met de training over actieve omstanders in Gent. 

Het actieplan is een 24/7-aanpak en omvat ook het nachtleven. De stad Brussel heeft bij de 
uitgaansfederatie een voltijdse coördinator gefinancierd die opleidingen voor uitgaansgelegenheden zal 
ontwikkelen. Het actieplan voorziet ook in sancties zoals aanzienlijke boetes op gemeentelijk (lokaal) 
niveau die niet afhankelijk zijn van het rechtsstelsel.  

 
De Eenheid Gelijke Kansen 
 
De door Lydia Mutyebele Ngoi gecoördineerde Eenheid Gelijke Kansen is de steunpilaar voor 
discriminatievraagstukken en heeft een actieplan voor gendergelijkheid geïmplementeerd (momenteel 
versie 4) dat om de twee jaar wordt geëvalueerd. Het actieplan stuurt de stadsdiensten bij de uitvoering 
van concrete acties voor gendergelijkheid. De acties worden gevolgd om na te gaan wat er nog moet 
gebeuren. Wil het actieplan werken, dan moet elk departement zijn begroting gebruiken om ervoor te 
zorgen dat het actieplan voor gendergelijkheid tot uiting komt en dat de acties concreet zijn. Daartoe werd 
gender budgeting voorgesteld om te garanderen dat de begroting op een genderbewuste manier wordt 
opgesteld. Sommige diensten zijn echter nog steeds terughoudend. Om dit te verhelpen worden 
vergaderingen en opleidingen georganiseerd om ervoor te zorgen dat alle afdelingen aan deze eis voldoen. 

 
Concrete maatregelen op lokaal niveau  
 
De stad Brussel heeft acties uitgevoerd in verband met de gelijkheid van mannen en vrouwen:  

• Verenigingen stellen projecten voor over pesterijen voor de stad en de eenheid geeft subsidies 
zodat het verenigingsmilieu met concrete acties kan optreden. 

• De stad zet bewustwordingscampagnes op. In 2018 werd de campagne 'sale chienne' in de hele stad 
verspreid, in het openbaar vervoer, en gevolgd door een tentoonstelling van slipjes als reactie op 
het seponeren van een aanranding in Ierland omdat het slachtoffer ondergoed had gedragen dat 
als provocerend werd beschouwd.  

• Vrouwen worden zichtbaarder gemaakt in de openbare ruimte. De Eenheid Gelijke Kansen heeft 
een lijst van illustere vrouwen opgesteld. Wanneer een nieuwe straat wordt genoemd of hernoemd, 
moet de naam van een vrouw worden gebruikt. 

• Openbaar onderwijs wordt gezien als het beste middel om mentaliteitsveranderingen teweeg te 
brengen en de verankering van patriarchale ideeën in alle gemeenschappen en culturen tegen te 
gaan. Er moet een verandering van discours komen om verder te gaan dan het populaire adagium 
van bescherming van onze meisjes en naar de wil om onze jongens beter op te voeden. Het plan 
voor gendergelijkheid in het openbaar onderwijs, dat in 2011 van start is gegaan, heeft tot doel het 
bewustzijn van genderstereotypen te bevorderen, kritisch denken te ontwikkelen, niet-
discriminerende onderwijspraktijken aan te moedigen, het bewustzijn te vergroten en deelname 
aan genderneutrale activiteiten te bevorderen. 

• De preventiedienst van de stad bestaat uit vredebewaarders en het 'Bruciteam' dat belast is met de 
binnenstad en de voetgangersgebieden. Deze teams hebben een opleiding gekregen om hen toe te 
rusten voor het probleem van intimidatie op straat door middel van bewustmakingsworkshops en 
rollenspellen over intimidatie. Ze worden ook opgeleid in de geldende wetgeving en in de manieren 
waarop zij kunnen optreden om doeltreffende veldwerkers te zijn.  
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Workshops  
 
Workshop in het Frans 
 
Moderator: Dominique Deshayes, voorzitter van Amnesty Belgique francophone - 
Coördinator vrouwenrechten 

 
Showcase van foto's en video's van het BruxELLES-project 
 
Als uitgangspunt voor de workshop herinnerde de moderator aan de algemene context: we leven nog 
steeds in een patriarchale wereld die door mannen is opgebouwd en stereotypen blijven in de 
maatschappelijke verbeelding hangen. Seksuele intimidatie is dus een van de uitingen van het 
patriarchaat, terwijl de 'verkrachtingscultuur'2 nog steeds de overtuigingen van de samenleving 
doordrenkt.  
 
Uit de videoclip werden trefwoorden geïdentificeerd: flirten, toestemming, openbare ruimte en gevoel van 
onveiligheid. Er werden brede definities uitgewerkt, aangezien semantiek en taal een belangrijke rol 
spelen bij het waarborgen van gendergelijkheid.  

• Flirten verschilt van intimidatie doordat beide partijen ermee instemmen. 
• Toestemming wordt gezien als een verplichte stap in interacties. In het nieuwe Belgische 

Strafwetboek dat dit jaar is aangenomen, wordt het begrip 'instemming' nu gedefinieerd.  
• De openbare ruimte omvat de straat, het openbaar vervoer en elke ruimte waar men in contact 

komt met andere mensen (wachtkamers, bars, winkels, sporthallen, werkplekken, 
gemeenschappelijke ruimten, parkeerplaatsen, enz.). 

• Het gevoel van onveiligheid verwijst naar het zich niet op zijn gemak voelen en leidt tot het 
aannemen van copingmechanismen (zoals vermijden om 's nachts de metro te nemen en in plaats 
daarvan voor de bus of de tram kiezen). Soms is er geen objectief gevaar, maar voelen vrouwen 
zich toch ongemakkelijk. Mannen beseffen vaak niet hoe onveilig vrouwen zich in openbare 
ruimten voelen. Als reactie daarop kan men zusterschapshandelingen waarnemen (bv. een 
alleenstaande vrouw gaat in de metro naast een andere alleenstaande vrouw zitten) die bijdragen 
tot een groter gevoel van veiligheid.  
 
 
 

Documentaire Harcèlement de rue 
 
De documentaire onderzoekt enerzijds de rol van stadsplanning en ontwerp bij het vormgeven van 
(on)veilige openbare ruimten en anderzijds onderwijs en bewustmaking. Ze behandelt ook de strijd die 
vrouwen moeten leveren om zich in de stad te verplaatsen, het permanente gevecht tegen pesterijen en 
copingmechanismen. Dit komt doordat stedelijke gebieden voor 100% door mannen worden gedomineerd, 

 
 
 
 
2 Verkrachtingscultuur is een omgeving waarin verkrachting veel voorkomt en waarin seksueel geweld 
tegen vrouwen in de media en de populaire cultuur wordt genormaliseerd en goedgepraat.   
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waardoor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog groter wordt. De documentaire neemt het 
publiek mee naar Rennes (FR), Rouen (FR), Lyon (FR) en Wenen (AUS) op zoek naar beste praktijken op 
het gebied van gendergelijkheid. 
  
Onderwijs en bewustmaking 
 
Lyon (FR) is een koploper als het gaat om campagnes tegen straatintimidatie. De stad heeft displays om de 
burgers eraan te herinneren dat de stad van iedereen is. Ook in de openbare ruimte worden campagnes 
gevoerd om mensen bewust te maken van straatintimidatie. Bovendien zorgen in het openbaar vervoer 
vrouwelijke vrijwilligers, ambassadeurs genaamd, voor de veiligheid van vrouwelijke passagiers tijdens 
hun reis. Ze identificeren de belangrijkste problemen en vinden oplossingen, waaronder: 

• Betere verlichting in de metro  
• Muurschilderingen gemaakt door vrouwelijke kunstenaars met vrouwelijke figuren in de 

openbare ruimte met als doel de vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare ruimte te 
vergroten.  

• De invoering van verzoekstops tussen officiële haltes in 's nachts  

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen begint al op jonge leeftijd en duurt een leven lang voort. In 
Rennes (FR) worden op scholen van jongs af aan bewustmakingsactiviteiten uitgevoerd. In de klas 
discussiëren en denken jongens en meisjes vrijuit over de bezetting van de speelplaats. Het resultaat is het 
besef dat jongens meer ruimte innemen op de speelplaats en dat spelletjes geslachtsgebonden zijn, met 
jongens die voetballen en meisjes aan de rand van de speelplaats die zich bezighouden met rustige 
activiteiten. Genderstereotypen zijn dus sterk aanwezig bij kinderen en worden bestendigd wanneer zij 
opgroeien.  
 
In Rouen (FR) hebben verkennende wandelingen en onderzoek naar genderongelijkheden in de openbare 
ruimte copingmechanismen aan het licht gebracht die verband houden met plaatsen die als onveilig 
worden beschouwd. Vrouwen dragen vaak donkere kleding, lopen snel met een specifiek doel, of vermijden 
's nachts bepaalde plaatsen. 
 
Stedenbouw en ontwerp 
 
De stad Rouen (FR) is zich ervan bewust dat de openbare ruimte wordt gedomineerd door mannen en is 
daarom begonnen met een proces om planning en ontwerp opnieuw te bekijken in termen van gender, 
zodat vrouwen zich de openbare ruimte toe-eigenen. Deze aanpak was tweeledig: enerzijds werd een brug 
gerenoveerd om bredere trottoirs aan te brengen en werden parken met sportvoorzieningen opnieuw 
ingericht zodat alle groepen mensen zich veilig en welkom voelden. Vrije toegang tot toiletten werd 
voorzien om de openbare ruimte niet alleen voor mannen toegankelijker te maken. 
 
Wenen (AUS) wordt vaak genoemd als een stad met een goede praktijk op het gebied van gendergelijkheid. 
De stad voert al geruime tijd proefprojecten uit om het gebruik van de openbare ruimte door meisjes en 
vrouwen te evalueren. Een belangrijk element dat naar voren kwam was de noodzaak om de 
vertegenwoordiging van vrouwen in de openbare ruimte te vergroten:  

• Parken zijn niet langer alleen maar open ruimtes, maar hebben voorzieningen die tegemoetkomen 
aan de behoeften en wensen van vrouwen en meisjes. 

• Voetgangerslichten zijn gediversifieerd met vrouwelijke figuren en paren van hetzelfde geslacht. 
• Gender mainstreaming en budgettering zijn essentieel.  
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Workshop in het Nederlands 

 
Moderator: Els Enhus, professor emeritus in criminologie 
Documentaire Meisjes plagen, kusjes vragen - een documentaire over straatintimidatie in Groningen 

 
Tijdens dit deel van het Policy Lab werd een breed scala aan onderwerpen besproken. De besprekingen 
gingen over veel verschillende elementen van het onderhavige probleem, waaruit blijkt hoe complex deze 
materie is. In het volgende deel worden de resultaten samengevat, die betrekking hebben op het scheiden 
van angsten, socialisatie en voorbeelden van maatregelen.  
 
Scheiden van angsten 
 
Het onderscheid tussen incidenten die zich voordoen en de gevoelens van onveiligheid die daardoor 
ontstaan, verdient meer aandacht. Bewustmaking, bijvoorbeeld via de #metoo-beweging, is uiterst 
waardevol omdat het de ruimte vergroot voor mensen om hun ervaringen te melden en sociaal bewustzijn 
te creëren. Anderzijds is er, zoals uit de gesprekken in de workshop naar voren kwam, een verband tussen 
meer bewustzijn en meer gevoelens van onveiligheid. Om goed en kritisch te kunnen nadenken over het 
vraagstuk van de veiligheid van vrouwen moeten gevoelens van angst worden gescheiden tussen 
incidenten die 'mij zijn overkomen' en incidenten die 'iemand anders zijn overkomen'. Dit is nodig om te 
voorkomen dat er een cultuur van angst ontstaat doordat het thema veiligheid van vrouwen zichtbaarder 
wordt.  
 
Socialisatie  
 
Socialisatie speelt een belangrijke rol bij de reproductie van stereotypen. Het houdt ook verband met de 
noodzaak om het idee uit te bannen dat meisjes en vrouwen inherent kwetsbaar zijn en moeten worden 
beschermd, hetgeen sterk wordt versterkt door de manier waarop de verschillende seksen worden 
opgevoed en gevormd.  
 
Via dezelfde mechanismen wordt de mannelijke bevolking vaak gesocialiseerd om machtiger, dominanter 
en harder te zijn, wat ruimte laat voor problematische machtsverhoudingen. Dit heeft niet alleen 
betrekking op daders, maar strekt zich uit tot de dynamiek in groepen mannen, waardoor zij zich onder 

Belangrijkste punten van de discussie  
• Semantiek en taal zijn belangrijk en kunnen ongelijkheden reproduceren; het is dus belangrijk om 

genderongelijkheid, instemming en andere begrippen te definiëren.  
• Het niet-permanente karakter van bewustmakingscampagnes zorgt ervoor dat de 

hoofddoelstellingen snel vervagen. Er moeten permanent bewustmakingscampagnes worden gevoerd 
en er moet duidelijk worden gewezen op de juridische en financiële (d.w.z. vergoedingen) gevolgen 
van pesterijen.  

• Onderwijs en bewustmaking in de lagere school zijn essentieel om te voorkomen dat stereotypen 
blijven bestaan. 

• De berichtgeving in de media over de angst heeft het gevoel van onveiligheid bij sommigen versterkt. 
• De mogelijkheid om in samenwerking met de Brusselse vervoersmaatschappij 's nachts tussen de 

officiële haltes verzoekhaltes in te voeren, moet verder worden onderzocht. 
• Copingmechanismen (hun route kiezen, bepaalde plaatsen vermijden, geschikte kleding kiezen, lezen 

of naar muziek luisteren) zijn zeer prominent aanwezig. De fiets krijgt vaak de voorkeur om sneller te 
gaan en misbruik te voorkomen.  

Het is van essentieel belang mannen bewust te maken van hun handelingen en hoe zij de perceptie van 
veiligheid van vrouwen veranderen. 
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druk gezet voelen om dit gedrag te versterken en geen mededogen te tonen met slachtoffers. Door 
benaderingen te ontwikkelen om straatintimidatie uit te bannen kan de beleving van de openbare ruimte 
voor alle groepen in de samenleving worden verbeterd.  
Goede praktijken  
 
Interventies zijn vaak gericht op meer toezicht (via CCTV) of meer politie op straat. De stad Antwerpen 
heeft bijvoorbeeld het idee besproken om in delen van de stad 'paarse zones' in te stellen, waar camera's 
worden geplaatst en borden de burgers informeren dat zij in de gaten worden gehouden.  Dit soort 
maatregelen is echter twijfelachtig wat betreft doeltreffendheid en ethiek. Meer CCTV en toezicht zou 
kunnen stuiten op kritiek over privacy en inbreuken hierop. Tegelijkertijd is het ook onduidelijk of dit het 
aantal gevallen van seksuele intimidatie in de stad zal verminderen. Als mensen bijvoorbeeld eenmaal op 
de hoogte zijn van de camera's, zullen zij maatregelen nemen om niet herkenbaar te zijn, en de mensen 
die worden lastiggevallen zullen nog steeds worden lastiggevallen, ook al worden zij gefilmd. Uit 
onderzoek blijkt ook dat een groter aantal CCTV's in een bepaald gebied samenhangt met een groter aantal 
incidenten. Het is mogelijk dat meer toezicht alleen maar aangeeft waar incidenten zich plegen voor te 
doen, maar niet voorkomt dat ze plaatsvinden. 
 
Er lijkt een algemeen gebrek aan een holistische visie te bestaan bij de maatregelen die worden genomen 
om openbare ruimten veiliger te maken voor vrouwen. Hoewel deze kwestie de indruk zou kunnen wekken 
dat het een kwestie van onveiligheid is die meer gebruikelijke veiligheidsmaatregelen vereist, is het veeleer 
een overkoepelend concept dat een breed scala aan kwesties omvat die verband houden met de positie van 
de verschillende seksen in de samenleving, waaronder problematische stereotypen, machtsverhoudingen 
en gebrekkig onderwijs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusies 
 

• Dat vrouwen zich onveilig voelen in openbare ruimten mag niet worden genormaliseerd en 
interventies moeten gericht zijn op bewustmaking, zonder het risico van een groter gevoel 
van onveiligheid te creëren uit het oog te verliezen. 

• Hoe kinderen worden opgevoed heeft een zeer grote invloed op de genderrollen, waaronder de 
overbescherming van meisjes. 

• Geïntegreerd beleid en geïntegreerde projecten zijn cruciaal, silo-denken helpt ons niet 
verder. 

• Voor een beter begrip van de mechanismen achter dit verschijnsel moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen verschillende soorten angsten ('dit is mij overkomen' en 'dit is 
iemand anders overkomen'). 

• Er is meer onderzoek nodig, vooral naar de essentie van genderverhoudingen, aangezien 
elementen van deze verhoudingen voortdurend veranderen, wat dit gesprek zeer complex 
maakt. 
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Belangrijkste conclusies van het Policy Lab   

 
De kwestie van de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte is lange tijd over het hoofd gezien in de 
academische wereld en de stedelijke beleidsvorming. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de 
samenleving straat- en seksuele intimidatie normaliseert, wat gevolgen heeft voor de manier waarop 
vrouwen door de stad navigeren. Om hun veiligheid te garanderen passen vrouwen copingmechanismen 
toe, zoals het vermijden van een onveilig geacht gebied of het gebruik van een andere route of een ander 
vervoermiddel, waardoor hun bewegingsvrijheid wordt beperkt. Om de veiligheid in de openbare ruimte te 
waarborgen is een systematische gedragsverandering nodig. Nationale en lokale overheden en lokale 
organisaties hebben dit erkend en ondernemen steeds meer acties om het bewustzijn over 
straatintimidatie te vergroten.  
 
De rondetafel  
 
Initiatieven zoals het 'Safer Cities'-programma van Plan International België hebben tot doel de positie 
van meisjes en vrouwen te versterken door de plaatsen van seksuele intimidatie en gebieden die als 
onveilig worden beschouwd in kaart te brengen. Op juridisch vlak werd de wet van 2014 ter bestrijding van 
seksisme uitgevaardigd, maar er is nog veel werk aan de winkel aangezien 90% van de politieagenten 
verklaart deze wet nog nooit te hebben toegepast. Er moet een alomvattend en geïntegreerd beleid worden 
gevoerd om dit probleem op te lossen.  
 
Bovendien worden Belgische steden beschouwd als koplopers in de strijd tegen seksisme en 
straatintimidatie. Gent stelde de opleiding tot actieve omstaander voor om ambtenaren en burgers te leren 
hoe ze moeten reageren wanneer ze getuige zijn van incidenten van intimidatie in de openbare ruimte. Op 
basis van het succes van dit initiatief heeft de stad Gent een mentorschap gekregen om andere steden te 
begeleiden bij de invoering van trainingen voor actieve omstanders. Brussel is daarentegen proactief 
geweest in de strijd tegen seksuele intimidatie en heeft een actieplan opgesteld met de titel 'Niets zonder 
mijn toestemming', dat in totaal 77 maatregelen bevat om intimidatie op straat uit te bannen.  
 
De workshops  
 
Aan de hand van de vertoning van documentaires over straatintimidatie in Nederland en Frankrijk werd 
gediscussieerd over de ervaringen van de deelnemers in de openbare ruimte. Er werd nogmaals gewezen 
op de complexiteit van dit vraagstuk en op de noodzaak om semantiek en sleutelwoorden te definiëren. 
Dat vrouwen zich onveilig voelen in openbare ruimten mag niet worden genormaliseerd en er moeten meer 
acties worden ondernomen om het bewustzijn te vergroten. Hoewel bewustmakingscampagnes worden 
gezien als een eerste stap om mannen en jongens bewust te maken en op te voeden, zorgt hun niet-
permanente karakter ervoor dat de belangrijkste doelstellingen snel vervagen. Daarom moet de nadruk 
worden gelegd op onderwijs aan leerlingen om te voorkomen dat stereotypen en seksisme worden 
gereproduceerd en bestendigd. Wat de beleidsvorming betreft, lijkt het doorbreken van silo's en ervoor 
zorgen dat het beleid door een geïntegreerde bril wordt ontwikkeld een belangrijke stap voorwaarts, naast 
uitgebreider onderzoek naar de essentie van genderrelaties. Elementen van deze betrekkingen veranderen 
voortdurend, waardoor dit gesprek zeer complex is en het voor het beleid moeilijk is om daarop in te 
spelen. Wat het extra ingewikkeld maakt, is de noodzaak om concepten te definiëren alvorens verder te 
kunnen gaan. Tijdens de workshops werd bijvoorbeeld besproken wat onveiligheid is en dat is vaak een 
ingewikkelde discussie, aangezien gevoelens van angst verweven zijn met daadwerkelijke onveiligheid. 
Om doeltreffende antwoorden te kunnen formuleren, moeten beide grondig geanalyseerd kunnen worden. 


