
 Memo 
Aan: fractie PvdA
Cc: B. Konings
Van: College
Datum: 9 november 2021
Kenmerk:
Onderwerp: Antwoord schriftelijke vragen van de heer Menke en mevrouw van Londen, 
                          fractie PvdA  d.d. 10-09-2021

Geachte heer Menke en mevrouw van Londen, 

Allereerst bedanken wij u voor uw vragen waaruit betrokkenheid blijkt voor de landelijke problematiek rond 
seksueel geweld, gericht op kinderen en jongvolwassenen. In uw schrijven stelt u een aantal vragen. Het is 
ons helaas niet gelukt deze vragen binnen de daartoe gestelde termijn te beantwoorden. Uw vragen hebben 
we hieronder vetgedrukt opgenomen en de antwoorden op uw vragen vindt u cursief weergegeven.

Problematiek seksueel geweld en actuele cijfers uit onderzoek Nationaal Rapporteur

1. Hoe zit het met onze gemeente?

Seksueel misbruikcijfers worden niet bijgehouden op gemeenteniveau. Er wordt wel gevraagd naar ongewenste 
seksuele ervaringen en ervaringen met sexting. Dit is gevraagd in zowel de Jeugdmonitor 2019 (2e klassers en 4e 
klassers + leerlingen praktijkonderwijs) als de Jongvolwassen monitor 2019 (16 t/m 25 jaar). Bij de 
jongvolwassen monitor is de respons onvoldoende, hierdoor zijn de resultaten vervallen. We verwijzen tevens 
naar https://www.kvnog.nl/cijfers-oude-ijsselstreek. Hierin zijn alle cijfers inzichtelijk. 

Sexting
Jongvolwassenen 16 t/m 25 jaar: 9% van de jongeren heeft in de afgelopen 6 maanden een naaktfoto of filmpje 
van zichzelf aan iemand anders gestuurd. 11% heeft meegemaakt dat zijn/haar filmpje zonder toestemming is 
doorgestuurd. 

Als gevolg hiervan zien we dat meisjes vaker te maken krijgen met imago verlies (pestgedrag, uitsluiting, slut-
shaming) en dat jongens vooral slachtoffer zijn van financiële afpersing (sextortion) (“als jij mij niet binnen nu en 
30 minuten 200 euro overmaakt, zet ik je naaktfoto op een pornosite”). De dubbele seksuele moraal (waarbij 
meisjes en vrouwen imagoverlies lijden bij het tonen van seksueel uitdagend gedrag, en jongens in populariteit 
stijgen naarmate het aantal seksuele partners toeneemt) speelt hierbij (ook) een rol. We baseren ons hierbij op 
een landelijk onderzoek. Op dit moment is bij ons niet inzichtelijk hoe vaak deze vorm van financiële afpersing bij
jongens plaatsvindt in de regio Oude-IJsselstreek. 

We zien tot slot dat de gemeente Oude-IJsselstreek net iets boven het regionale gemiddelde (NOG) scoort (11% 
t.o.v. 8% regionaal) als het gaat om het onvrijwillig doorsturen van naaktfoto’s/filmpjes. En dat dit vooral bij 
laagopgeleide/praktijkgerichte jongeren speelt. 

Bij de jeugdmonitoren (2e en 4e klassers) zien we de volgende cijfers mbt sexting: 

Ongewenste seksuele ervaring:

https://www.kvnog.nl/cijfers-oude-ijsselstreek
https://www.eokm.nl/wp-content/uploads/2021/04/eokm-nderzoeksrapport-eigen-schuld-dikke-bult-webversie.pdf.pdf


Jongvolwassenen 16 t/m 25 jaar: op de vraag of iemand ongewilde seksuele ervaringen heeft gehad, antwoordt 
14% ja en 4% wil de vraag niet beantwoorden. Er is niet uitgevraagd wat de ongewilde seksuele ervaring exact is 
geweest. Regionaal (NOG) ligt dit percentage op 17%. Landelijk zien we dat het percentage van een ongewenste 
seksuele ervaring voor vrouwen op 11% ligt en voor mannen op 2% (Seks onder je 25e, 2017). 

En vanuit de jeugdmonitor (2e en 4e klassers):

Vanuit de Ketenaanpak Loverboys en Jeugdprostitutie zijn geen meldingen geweest vanuit de gemeente Oude-
IJsselstreek. Dit betekent overigens niet dat er geen loverboys actief zijn maar dat er geen meldingen 
binnengekomen zijn.  Het Centrum Seksueel Geweld Enschede heeft het afgelopen jaar 1 melding gehad vanuit 
de gemeente Oude IJsselstreek.

2. Zijn deze landelijke cijfers bij u bekend?

De landelijke cijfers uit het rapport van de Nationaal Rapporteur zijn ons bekend.

3. Heeft het college in het overleg met het onderwijsveld, de politie, professionele hulpverlening aandacht 
voor deze specifieke vorm van geweld?

In het convenant ketensamenwerking zorg en veiligheid jeugd Oude IJsselstreek is hier expliciet aandacht 
voor. Alle partners hechten belang aan een adequate aanpak. Er is een overleg dat de integrale ketenaanpak 
regelt en er is een overleg dat in casus specifieke situaties een integraal plan maakt. 

- De politie heeft een operationeel expert jeugd en zedenrechercheurs, dit zijn experts in de aanpak van dit
grensoverschrijdende gedrag-

- Vanuit de afdeling Seksuele Gezondheid van de GGD wordt preventief ingezet op seksuele vorming op 
scholen en andere (zorg)instellingen. Dit doen ze door scholen en andere professionals te scholen, ze te 
begeleiden, ze handvatten te bieden welke erkende materialen ze kunnen gebruiken, en door bereikbaar te 
zijn voor consultatie en advies. Er is daarbij aandacht voor de brede seksuele ontwikkeling, en dus ook voor 
seksualiteit online en ongewenste seksuele ervaringen. Door in te zetten op de professionals die dagelijks 
met jongeren werken, streven we naar een open gesprek, zodat jongeren zonder bang te zijn voor een 
oordeel, een volwassene kunnen opzoeken wanneer zij onverhoopt toch iets naars hebben meegemaakt. 
Daarnaast kunnen jongeren ook altijd terecht bij het Sense jongeren spreekuur van de GGD met al hun 
vragen over seksualiteit. Jeugdverpleegkundige van de GGD vragen in hun periodieke gesprekken met de
leerlingen naar hun seksuele ontwikkeling en daar is ongewenst grensoverschrijdend gedrag onderwerp 
van gesprek van.

- Elke school heeft een contactpersoon van Buurtzorg Jong. Bij dergelijk signalen kan (na het doorlopen 
van de interne route) contact worden gezocht. 

- Inwoners kunnen bij zorgen contact opnemen met Veilig Thuis voor consultatie en advies of melding.
- Jeugdigen kunnen voor informatie en advies contact opnemen met de Kindertelefoon en met Sense

Bewustwording, voorlichting, lange adem en lespakketten



4. Kunt u aangeven of deze speciale lespakketten gebruikt worden?

Voor zover ons bekend behandelen de meeste scholen dit thema binnen hun eigen lesmethodes en wordt op dit 
moment geen gebruik gemaakt van het specifieke aanbod en ondersteuning van de GGD. Wel wordt door de GGD
dit onderwerp wat kleinschaliger meegenomen bij de aanpak Gezonde School..  

5. Zo nee, bent u bereid om de alarmerende cijfers van de Rapporteur te delen met alle basisscholen, 
voortgezet onderwijs en de sportverenigingen en om structurele voorlichting en bewustwording te vragen?

Als dit bijdraagt aan een adequate aanpak doen we dit zeker. Tegelijkertijd zoeken we binnen de 
ketensamenwerking aandacht voor dit onderwerp vanuit ieders positie (de rol van school, van ouders, van de 
gemeente, van jeugdhulp etc.). Met alleen een rapport doorsturen zijn we er niet. Graag willen we de lokale 
educatieve agenda (LEA) benutten om met het onderwijs en de kinderopvang in gesprek te gaan over de 
signaleringsbereidheid, het signaleringsgedrag en uit eindelijk over de signaleringsaanpak. Verenigingen 
worden op een vergelijkbare wijze op deze problematiek gewezen en de mogelijkheden aangereikt om hier 
actief mee aan de slag te gaan.

Sexting

6. Komt dit voor op de scholen/verenigingen in de Oude IJsselstreek?

Gezien de cijfers gaan we ervan uit dat het ook voorkomt op de scholen/verenigingen in de Oude IJsselstreek. 

7. Ben u hiervan op de hoogte en/of heeft u hier signalen van ontvangen?

Deze signalen zullen, gezien de cijfers, binnenkomen via de diverse wegen die jeugdigen kunnen 
bewandelen, denk aan de leerkracht, mentor, schoolverpleegkundige, jeugd en gezinswerk van buurtzorg 
jong, jongerenwerk, politie etc. 

8. Bent u op de hoogte hoe de scholen hiermee omgaan?

Binnen scholen is er aandacht voor deze problematiek in de lessen of via het aanbod van bureau Halt of anderen.
Als dat wenselijk is er contact en samenwerking met hulpverlening, politie en of gemeente. 

“Sociale veiligheid” waar deze vorm van grensoverschrijdende gedrag onder past is bij vrijwilligersorganisaties 
(verenigingen of maatschappelijke stichtingen) is een belangrijk onderwerp. Sociaal Werk Oude IJsselstreek 
vraagt hier regelmatig aandacht voor en biedt hier begeleiding en training aan. Er wordt hierbij een adviseur 
sociale veiligheid voor vrijwilligersorganisaties ingezet. Het gaat hierbij met name om de aanpak 
grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid. 

9 Bent u bekend met het stappenplan?

Het stappenplan is ons bekend.


