print deze instructies, plastificeer & hang het op een zichtbare plek

Hoe herken je ongewenst seksueel gedrag?
reactie van de ander

Actie van de een

Deinst terug
Kijkt boos of schrikt
Probeert weg te komen
Verstijft

Aanraken of 'plakken'
Vastpakken
Zoenen
Seksueel getinte opmerking

Vertrouw op je eigen inzicht. Voelt het niet oké, dan is het meestal niet oké.
wat kan je doen als je het ziet gebeuren?
1. Check bij beiden of de situatie oke is

Non-verbale check

Verbale check

Kijk iemand aan in de ogen
Steek je duim op en check of
hij/zij oké is

2.Haal het slachtoffer uit de situatie

Jij ziet dat iemand niet oké is. Of iemand
komt het melden. Ga rustig in gesprek of
haal een bestuurslid erbij. Neem een
melding altijd serieus. Stel diegene op
zijn of haar gemak & vraag hoe hij/zij
geholpen wilt worden. Stel geen
detailvragen.
De muziek is daar
beter. Ga je mee?

He daar ben je! Je
drankje staat te
wachten. Kom je
mee?

Dat is lang
geleden! Kom je
bijkletsen bij de
bar?
Kom je nog een
drankje halen?

Wat is er
aan de hand?

Kan ik iets voor
jullie doen?

3.Spreek de pleger aan

Vraag op een open & neutrale
manier wat er aan de hand is.
Vertel welke huisregels jullie
hanteren
Vertel de consequenties bij
overtreding van de huisregels
Houd de pleger in de gaten
Bij herhaling stuur de plegerweg
stopt de pleger niet?

Schakel je leidinggevende of het
beveilingspersoneel in.
bestuurslid:

Beveiliging:

Bij dreiging of spoed bel 112. voor Andere gevallen bel de politie op 0900-8844
is er sprake van seksueel geweld? bel met het CSG op 0800-0188

Check pagina 2 voor meer informatie

wat is ongewenst seksueel gedrag?

Met ongewenst seksueel gedrag bedoelen we alle seksuele handelingen die
zonder toestemming plaatsvinden. Bijvoorbeeld: seksuele opmerkingen, een hand
op de bortskas, in iemands borsten of billen knijpen, of ongevraagd zoenen.
wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld is aanranding of verkrachting.
waarom een melding altijd serieus nemen?

Mensen maken niet snel melding van ongewenst seksueel gedrag. Het is daarom
belangrijk om iemand die iets komt melden altijd serieus te nemen. Reageer
empathisch, stel geen detailvragen en vraag wat je voor diegene kan doen.
wat als er toch niets aan de hand is?

Mooi! Met de neutrale vraag geef je aan dat je ziet dat het niet helemaal fijn lijkt te
gaan tussen mensen. Maar je beschuldigt niemand. En hoe sexy is het voor beide
personen als ze tegen elkaar uitspreken dat alles oké is ;-)
wat is het centrum seksueel geweld?

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van aanranding of
verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en
psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen,
verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van
aanranding en verkrachting specialistische zorg te geven.
www.centrumseksueelgeweld.nl | 24/7 bereikbaar | 0800-0188
ik hielp iemand maar vond dat best heftig. waar kan ik terecht?

Voor vragen of advies over hoe je om kan gaan met wat er is gebeurd, kan je
terecht bij de vertrouwenspersoon, je huisarts of Slachtofferhulp Nederland.
www.slachtofferhulp.nl/voordehelpers | 0900-0101

training nog niet gehad? kijk later de video

vragen of opmerkingen? mail naar benjeoke@rutgers.nl

