
 
 

Ulft, 10 september 2021. 
 
Geachte Mevr. Overduin, geacht College. 

Graag uw aandacht voor het volgende: 

Zoals wellicht ook bij u bekend, is de problematiek rond seksueel geweld, gericht op 
kinderen en jong volwassenen, een helaas steeds vaker voorkomend gebeuren. 

 

Seksueel geweld tegen kinderen is een grove inbreuk op het recht om je als kind veilig en 
gezond te ontwikkelen. Alle kinderen lopen het risico om seksueel geweld mee te maken, 
ongeacht hun leeftijd of achtergrond. Bovendien kan seksueel geweld overal voorkomen 

 
Het betreft meest seksueel gedrag zoals sexting, seks middels chantage en meer seksueel 
grensoverschrijdende gedragingen en deze worden meestal gepleegd door jonge daders. 
Derhalve is inzetten op preventie en het goed volgen van jong daderschap uitermate van 
belang. 

 
De aanpak lijkt niet mee te bewegen met de problematiek. Er is aandacht nodig voor het 
praten en leren over seksualiteit en gewenste omgangsvormen, met aandacht voor de 
(online) leefwereld van jongeren. 
Er is structureel aandacht nodig voor preventie op alle terreinen: in het onderwijs, thuis, op 
de sportclub en ook in wetgeving. 
Hiervoor is gezamenlijke inspanning vereist. Dit vraagt om deskundige professionals, die 
weten hoe ze met jongeren over seksualiteit en seksuele grensoverschrijding kunnen praten. 
Naast professionals moeten ook ouders ondersteuning krijgen bij het voorkomen van 
seksueel geweld. Daarbij gaat het niet alleen over het weerbaar maken van meiden, maar 
ook om aandacht voor de jongens. Die aandacht schiet nogal eens te kort. 

 

Meer dan de helft van leerlingen (55 procent) zegt dat bij hun op school wel eens filmpjes of 
foto’s in omloop zijn geweest waarop een medeleerling naakt te zien is. Bij niet-middelbare 
scholieren gebeurt het minder (38 procent). Dit wordt verwoord in het onderzoek van de 
Nationaal Rapporteur. 

 
Het onlangs verschenen onderzoek van de Nationaal Rapporteur wijst uit dat 48% van de 
meisjes en 17% van de jongens voor hun achttiende verjaardag een strafbare vorm van 
fysiek seksueel geweld heeft meegemaakt. 

 
De Nationaal Rapporteur meldt dat de aanpak niet sluitend is en dat er veel eerder en veel 
meer werk gemaakt moet worden van het voorkomen van seksueel geweld. De persoonlijke 
integriteit wordt ernstig aangetast en heeft vaak langdurige traumatische gevolgen voor deze 
jongeren met alle maatschappelijke gevolgen van dien. 

 

• Hoe zit dat in onze gemeente? 

• Zijn deze cijfers bij u bekend? 

• Heeft het college in het overleg met het onderwijsveld, de Politie, professionele 
hulpverlening aandacht voor deze specifieke vorm van geweld? 

 

Bewustwording, voorlichting en lange adem zijn nodig om de cijfers positief te kunnen 
bijstellen, daarvoor zijn er zijn speciale lespakketten om dit onderwerp op basisscholen en 
het voortgezet onderwijs bespreekbaar te maken. 



• Kunt u aangeven of deze pakketten gebruikt worden? 

• 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? 

 
Een derde van de meisjes is wel eens gevraagd om een naaktfoto of –filmpje te maken. 
Ruim één op de zes jongeren heeft wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf 
gemaakt. Jongens en meisjes maken ongeveer evenveel naaktselfies. Maar van meiden 
lekken de meeste filmpjes uit. Twee derde van de meisjes die zo’n filmpje of foto maken, 
delen deze met hun vriendje. Deze worden later vaak verspreid omdat het de verkering uit is, 
blijkt uit het onderzoek. 

 
Wij hebben hier ook enkele vragen over: 

 

• Komt dit voor op de scholen/sportverenigingen in de Oude IJsselstreek? 

• Bent u hiervan op de hoogte en/of heeft u hier signalen van ontvangen? 

• Bent u op de hoogte hoe de scholen hiermee omgaan? 

• Bent u bekend met het stappenplan? (Zie bijlage) 

Ik hoor graag van u. 

Mvg, 

 

Ton Menke 
Fractievoorzitter PvdA 

 
Sylvia van Londen. 
Fractieassistent PvdA 


