
STraAtiNtiMidAtiE

PLayBacK SChoLenTheAteRtoUr ‘shAme on yoU’ 
In totaal hebben 20 interactieve voorstellingen plaatsgevonden 
op 6 scholen in Rotterdam Delfshaven en Centrum. 
Hiermee zijn 1200 leerlingen bereikt en voorgelicht over de 
risico’s en gevolgen van sexting, shaming en victim blaming. 
Ook zijn de leerlingen geïnformeerd waar ze als slachto�er en 
omstander terecht kunnen voor hulpvragen.

RUtgErs jeUgdIntErvEntIe TraIniNgeN
Totaal zijn 14 Jeugdprofessionals in Delfshaven en Centrum 
getraind in Rutgers erkende Jeugdinterventies Make a Move, 
Girlstalk en Lefgozers. Op scholen en in de wijk kunnen zij 
grensoverschrijdend gedrag, gezonde omgangsvormen 
seksualiteit bespreekbaar te maken. 

“ik WorD iNgeSloTen en geïntImiDeeRd”

“waaR kAn Ik TerEchT, Ik Wil miJn 
vErhAal kwIjt”

STraAtiNtiMidAtiE dIalOog doNa darIa, 
wMo RadAr, enVer
In Delfshaven en Centrum hebben 5 
dialogen plaatsgevonden over (seksuele) 
straatintimidatie. In totaal hebben 34 
personen deelgenomen aan de dialogen, 
waaronder jongeren en jongvolwassenen 
van 15 tot 27 jaar, professionals uit het 
sociale domein en sociale ondernemers.

‘als ik er ieTs Van zeG, 
sCheLdeN zE mIj Uit’

‘ik GeeF zE eEn KlaP 
mEt MijN sLeuTelS aLs 
zE aAn Mij koMen’

‘mijN fOto..oNliNe..’

‘je HoeFt TocH nIet te beWijZen 
dAt Je Dat meIsjE hEbt!’

WorM poDcaSt ‘geT LOst’
Worm heeft met 4 jongeren de Podcast ‘Get Lost’ ontwikkeld/gelanceerd en is te 
luisteren op Worm Spotify. In 4 a�everingen delen zij ervaringen en meningen 
over (seksuele) straatintimidatie op school, thuis, op straat en online.
Zo willen de jongeren bewustwording creëren bij andere jongeren, maar vooral 
bij volwassenen/omstanders, ouders en leerkrachten.

BOrrElnOotJez skEtcHes
Borrelnootjez heeft een reeks van 4 sketches ge�lmd en ruim 30 items online 
verspreid om jongeren/jongens bewust te maken over straatintimidatie. 
Zij hebben feiten en stellingen benoemd, waar jongeren in de chat op konden 
reageren. Met de sketches hebben we ruim 250.000 jongeren bereikt en inzicht 
gekregen over meningen en gedrag rondom straatintimidatie.  

STraAtiNteRviEws woRm En Wmo raDar
Op verschillende hotspots in Rotterdam Centrum hebben straatinter-
views plaatsgevonden over straatintimidatie. Van de 50 personen die 
geïnterviewd zijn, waren er 15 bereid om hun ervaringen te delen op 
beeld en/of geluid. 

‘dit ovErkOmt miJ wEer, wAar 
kAn Ik MijN vErhAal kwIjt?’

‘oh De VerTroUweNspErsOon.. 
mOet ik er weL nEt Een klIk Mee 
hEbbEn’

‘ik Ga Die naAktFotO pLaaTseN’

'andErs geLovEn Ze Me NieT..'

MIssChiEn EenS vOorLicHtiNg GevEn OveR 
wAt GreNsoVerSchRijDenD nU eIgeNliJk 
bEheLst..

‘dit geBeuRt Te VaaK eN 
wOrdT nIetS aAn GedAan.’

‘strAatIntImiDatIe Is NieT 
nOrmAal en moEt StoPpeN’

‘ja, duS.. daN lAat je 
tOch diE kUsfOto ziEn’

STraAtiNtiMidAtiE

‘het moEt EerSt FouT gAan 
vOorDat woRdt inGegRepEn.’

‘ik VoeL mIj GeïNtiMidEerD, Ik Ga 
mAar eeN bLokJe Om.’


