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Chicks Versus Boys XL edition - 
grensoverschrijdend gedrag 
bestond uit:

Live debat, Bibliotheektheater 
Rotterdam, 19 oktober 2022, met 
Chicks: Auralinda, Kayleigh, Nishaya, 
Loritza en Boys: Gio, Shay, Charlton, 
Trey.

Podcast in drie delen met
panelleden: Krista Schram, Lieke 
Lorea Gaminde, Toetie da Silva, 
Gert-Jan Verboom. 

Intermezzo’s live event: Nassima 
Elidrissi, Sharif Noël. 

Instagram live interviews met:
Sarah Achahbar, Sari Noordwest,
Anastasiya Dusanska.

Een Chicks On Screen TV-aflevering 
over ‘‘veilig uitgaan’’. 

Radioreportage met liefdescoach 
Esther Popelier.

Straatinterview ‘wat is voor jou 
grensoverschrijdend gedrag?’.

Vind alle links en informatie terug op 
onze website!
www.chicksandthecity.nl 

Chicks And The City
Natasja Morales, directeur

Hey! Je hebt nu het Manifest Tegen Grensoverschrijdend 
Gedrag in handen. 

 
Dit manifest is voortgekomen uit het event Chicks Versus Boys XL edition 
dat plaatsvond op 19 oktober 2022 in het Bibliotheektheater in 
Rotterdam.

Voor Chicks Versus Boys XL edition hebben de meiden en jongens van 
Chicks And The City gedurende een aantal weken in dynamische work-
shopsessies toegewerkt naar een live debat, een radioreportage, drie 
podcasts, een televisieaflevering en drie Instagram-live interviews waarin 
het thema grensoverschrijdend gedrag centraal stond. 

Sinds het begin van haar bestaan organiseert Chicks And The City shows 
waarbij de Chicks vs. Boys met elkaar in gesprek gaan met het doel 
elkaar beter te begrijpen. Tijdens het debat over grensoverschrijdend 
gedrag gingen zowel meiden als jongens met elkaar in gesprek en 
werden er pittige stellingen zoals ‘naroepen op straat is gewoon flirten, 
toch?’ besproken. De reacties van de jongens en meiden op deze 
stellingen werden aangevuld door een panel van professionals. Er volg-
den interessante gesprekken waarbij er heftige persoonlijke ervaringen 
werden gedeeld, kwetsbaarheid werd getoond en hoopvolle woorden 
werden gesproken. Een overkoepelende conclusie was: Blijf met elkaar 
praten en heb respect voor elkaar.

Laat dit manifest een handvat zijn om het gesprek over grensoverschrij-
dend gedrag open te breken. Ga met jezelf in gesprek. Weet jij je eigen 
grenzen duidelijk aan te geven? Had ik die persoon die laatst op straat 
werd nageroepen kunnen helpen? En ga ook met elkaar in gesprek. 
Hoe kunnen we flirten zonder grenzen te overschrijden? Wat is wél een 
goede manier om met de ander in contact te komen? Omdat iedere 
gebeurtenis omtrent grensoverschrijdend gedrag er één teveel is, 
vinden wij het belangrijk om onszelf en elkaar te educaten. Op naar een 
toekomst waarin we elkaars grenzen respecteren en onszelf kunnen zijn, 
zowel online als op straat als op de werkvloer en op school!

Sfeerimpressie debat avond 

Chicks vs. Boys XL edition  

Instagram live Chicks on Screen Radioraport Debat 
Chicks vs. Boys

Berichten met dit
icoontje verwijzen 
naar een live sessie 
op Instagram. 
Bekijk de video’s via 
@chicksandthecity

Dit zijn korte tv-
afleveringen die zijn 
gemaakt in samen-
werking met Open 
Rotterdam. Bekijk de 
video’s via Youtube of 
de website van Chicks 
And The City.

Dit verwijst naar een 
korte audio-reportage. 
Beluister de reportage 
via de website van 
Chicks And The City

Veel informatie in dit 
manifest verwijst naar 
het Chicks vs. Boys 
live debat. Het debat 
is terug te kijken via 
Youtube en via de 
website van Chicks 
And The City.

https://www.youtube.com/watch?v=ZyqzHbtuWXA
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyqzHbtuWXA
https://www.instagram.com/reel/CjBRTx4oBPh/
https://www.instagram.com/reel/CjTP8kloRrW/
https://www.instagram.com/reel/CjlSD1HoyNP/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6qnlOzi-1w
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik 
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik 
http://www.chicksandthecity.nl
https://www.instagram.com/chicksandthecity/reels/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6qnlOzi-1w
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik 
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyqzHbtuWXA
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik


Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee men een 
ander schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak toe brengt. 
Het komt zowel offline als online voor en treft mensen uit de 
gehele samenleving. In veel gevallen, maar niet altijd, is er 
sprake van machtsmisbruik. Dit maakt jonge mensen (tot 25 
jaar) kwetsbaarder dan andere groepen.

Grensoverschrijdend gedrag is een persoonlijke ervaring. Wat 
voor de één niet als grensoverschrijdend gedrag wordt gezien 
kan door een ander wél als grensoverschrijdend worden 
ervaren.

Waar wij ons in dit manifest vooral focussen op straatintimi-
datie, online shaming, slutshaming en exposen zijn er nog 
vele andere manieren waarop plegers zich grensoverschrijdend 
gedragen bij hun slachtoffers. Één van de meest voorkomende 
en meest ingrijpende manieren is seksueel geweld, maar ook 
intimidatie op de werkvloer, mentaal/fysiek geweld binnen de
familie en pesten op school zijn voorbeelden.
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‘’Als ik mijn grens aangeef, en iemand gaat 
daar over heen, dat vind ik niet kunnen.’’

Wie overkomt het? 

‘’Tegenwoordig is het genormaliseerd 
om een dickpic te sturen/ontvangen. 

Ik vraag er niet om, dus ik hoef ze
 ook niet te ontvangen.’’

Iedereen kan slachtoffer worden van 
grensoverschrijdend gedrag, maar het 
komt het meest voor bij ( jonge) vrouwen, 
mensen uit de LHBTIQA+ gemeenschap, 
en individuen binnen religieuze en/of 
culturele levensovertuigingen die te 
maken hebben met een sterke sociale 
controle. Wij hebben wat cijfers op een 
rij gezet om een beeld te krijgen van de 
slachtoffers van allerlei soorten grensover-
schrijdend gedrag. 

Het meest belangrijke is dat slachtoffers 
nóóit schuld hebben. Alleen jijzelf kan  
weten waar jouw grens ligt, en als 
iemand daaroverheen gaat mag je dit 
zonder terughoudendheid aangeven. 

Uit onderzoek van CBS in 2022 blijkt dat 
grensoverschrijdend gedrag op straat 
vooral in de steden van Nederland een 
steeds groter probleem is. Ook tijdens 
het debat gaven de jongeren aan dat er 
binnen Rotterdam specifieke plekken en 
straten bekend staan om de mate waar-
op o.a. straatintimidatie gepleegd wordt. 

Panel van experts 

Krista Schram

Drs. Krista Schram is werkzaam bij Hogeschool 
Inholland, daar onderzoekt zij hoe burgers de 
veiligheid en veiligheidszorg ervaren. Ze heeft in 
2021 onderzocht wat de gevolgen zijn van sexting 
en exposen voor hbo-studenten van Marokkaan-
se, Turkse en Hindoestaanse afkomst. Onlangs 
verscheen haar onderzoeksrapport ‘Ik gooi je op 
Telegram!’ over de rol van meiden bij exposen in 
Delfshaven.

De panelleden die bij het event aanwezig waren hebben allen hun 
eigen expertise. De waardevolle thema’s die door het panel en de 
jongeren besproken zijn vind je terug in dit manifest.

Lieke Lorea Gaminde is sinds 2018 actief bij 
Stichting Stop Straatintimidatie. Ze adviseert 
gemeenten op beleid, staat pers te woord en 
geeft presentaties. Lieke strijdt vooral tegen de 
gedachte dat straatintimidatie iets is wat erbij 
hoort. Omdat het zo vaak voorkomt, betekent het 
nog niet dat het normaal is en dat het maar ge-
accepteerd moet worden. Iedereen moet zichzelf 
kunnen zijn en veilig over straat kunnen.

Lieke Lorea 
Gaminde

Toetie da Silva

Toetie da Silva is jongerencoach bij WMO 
Radar. In zijn werkgebied Rotterdam West heeft 
hij dagelijks contact met jongeren en ziet met 
eigen ogen wat er op straat gebeurt. Naast zijn 
werk bij WMO Radar is hij oprichter van de 
podcast ‘Papa’s Praat’, een podcast voor en 
door vaders.

Gert-Jan 
Verboom 

Gert-Jan Verboom werkt voor Dona Daria, een 
centrum voor emancipatie en sociale inclusie. 
Hij zet zich op tal van manieren in voor de 
LHBTIQA+ community.

wat vind jij grensoverschrijdend gedrag?  
Straatinterviews:

https://longreads.cbs.nl/phgsg-2022/samenvatting/
https://www.chicksandthecity.nl/wp-content/uploads/2023/02/Samenvatting-rapport-Ik-gooi-je-op-Telegram.pdf
https://straatintimidatie.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC6n7OrRIFXW9zbkxaoafaTg


            van de vrouwen is regelmatig slachtoffer van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag (o.a. seksuele 
opmerkingen, ongewenste aanraking van lichaams-
delen, exposure van iemands anders geslachtsdeel). 
Voor mannen ligt dit percentage op            .

62%

19%
(bron: Een Vandaag, 2022) 

Uit een onderzoek over straatintimidatie onder 
jongeren tot 25 jaar in Nederland blijkt                    
van de vrouwen minstens één keer op straat geïnti-
mideerd te zijn in 2020/2021. Onder mannen ligt 
dit percentage lager, op              . 

66%

(bron: CBS, 2022)

33%

Onder jongeren van 12 tot en met 24 jaar is 
van de mannen slachtoffer van seksueel geweld. 
Onder vrouwen ligt dit percentage veel hoger, 
           geeft aan slachtoffer te zijn. 

2%

(bron: CBS, 2022)

11%

CIJFERS

Online grensover-
schrijdend gedrag 

In 2022 gaf bijna één op de tien personen 
van 16 jaar of ouder (9 procent) aan dat 
zij in de afgelopen vijf jaar online één of 
meerdere ongewenste seksuele ervaringen 
hebben meegemaakt. Dit zijn vooral sek-
sueel kwetsende opmerkingen of “grapjes” 
en ongewenste naaktfoto’s of seksfilmpjes. 
Vooral jonge vrouwen en mensen uit de 
LHBTIQA+ gemeenschap krijgen te maken 
met ‘shaming en exposing’.

Krista Schram: 'Ik gooi je op Telegram!' 

Krista Schram publiceerde in 2021 het onderzoek ‘‘Ik gooi je op Telegram” waarbij de 
rol van meiden bij exposen in Rotterdam-West werd onderzocht.

Krista geeft aan dat het belangrijk is dat mensen van andere generaties (die niet zijn opgegroeid met het 
internet) zich ook realiseren hoe online exposen werkt. Deze personen staan misschien verder van 
online shaming af, maar spelen wel een belangrijke rol als onder andere educator, beleidsmaker of ouder. 

Krista geeft aan dat het shocking is dat er op een kwaadwillende manier wordt exposed, waarbij de ple-
gers echt de intentie hebben om het slachtoffer (vaak jonge meiden) te kwetsen en naar beneden te halen. 
De plegers zijn jongens, maar ook meiden. Bij vrouwelijke plegers heeft het motief te maken met het naar 
beneden halen van andere meiden, om er zelf beter uit te komen. 

Auralinda (20 jaar) 
studeert Rechten bij 

Hogeschool in Holland

Kayleigh (13 jaar) 

is 3e jaarstudent Mavo

Nishaya (18 jaar)
studeert Algemene 

Culturele Wetenschappen

Loritza (23 jaar) 

studeert Fiscaal Recht 

aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam

Natasja Morales
Natasja Morales is programmamaker, pre-
sentatrice, podcastmaker en cultureel on-
dernemer. Ze is oprichter en directeur van 
meidenparticipatieplatform Chicks And 
The City. Ook geeft ze media-experience 
workshops en is ze dialoogbegeleider voor 
evenementen en symposia. In 2019 ontving 
Natasja de Bep Slechte Prijs van Zonta 
Club Rotterdam voor haar rol in de verster-
king van de positie van jonge vrouwen in 
Rotterdam.  Als host begeleidde Natasja 
de Chicks vs. Boys debatavond. 

Gio, (20 jaar) 
studeert Sociaal Werk 

bij Albeda College 

Shay (21 jaar) 

studeert Sociaal Werk 

bij Albeda College 

Charlton (28 jaar) 
is danser

Trey (29 jaar) 
is marketing

 ondernemer en artiest 
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Chicks

Boys

Chicks & Boys

Chicks And The City is goed in het creëren van een vertrouwde 
plek waar jongeren zich veilig genoeg voelen om zich kwets-
baar op te stellen en persoonlijke verhalen te delen. 
De organisatie richt zich met name op jonge vrouwen, echter 
is het met bepaalde onderwerpen zoals grensoverschrijdend 
gedrag ook belangrijk om jonge mannen in het gesprek te 
betrekken. Dat hebben we dan ook gedaan met het Chicks vs. 
Boys event. Na afloop gaven alle deelnemers aan het waarde-
vol te vinden om de meningen van verschillende 
groepen te horen.

Wist je dat…
Chicks And The City uit veel meer meiden 
bestaat? Check Chicks And The City op 
Instagram om te zien welke Chicks er 
allemaal meedoen. Ben jij tussen de 
15 en 25 en wil jij ook meewerken aan 
live-events, podcasts, YouTube & TV 
series en meer? Geef je dan op via 
natasja@chicksandthecity.nl. 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/slachtoffers-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-vertellen-wat-zij-meemaakten-sinds-metoo/
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/straatintimidatie-van-jongeren?onepage=true#:~:text=2%20op%20de%203%20vrouwen,met%20straatintimidatie%20te%20maken%20gehad
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/brede-welvaart/monitor-brede-welvaart-sustainable-development-goals-2022/sdg-s/sdg-s/sdg-16-1-veiligheid-en-vrede
https://www.chicksandthecity.nl/wp-content/uploads/2023/02/Samenvatting-rapport-Ik-gooi-je-op-Telegram.pdf
mailto:natasja%40chicksandthecity.nl?subject=


Online shaming is...
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een breed begrip; het betreft pestgedrag en andere 
vormen van grensoverschrijdend gedrag op het 
internet, waaronder exposen. Bij exposen gaat het 
vaak over seksuele content. Voorbeelden hiervan zijn 
naaktfoto’s of video’s die ongewenst worden doorge-
stuurd door bijvoorbeeld een ex-partner, vrienden of 
kennissen. Sarah Achahbar: ‘’ik expose niet, ik stuur alleen maar door.’’

Loritza: 
‘’Wat je aandacht geeft, groeit.’’

Tijdens het debat kwam naar voren dat je bij het on-
gewenst of ongevraagd doorsturen van content en 
beeld ook een pleger bent van grensoverschrijdend 
gedrag.

Als je iets online doorstuurt, ben je niet per se de 
initiatiefnemer van grensoverschrijdend gedrag, 
maar je draagt zeker bij aan het probleem. Door-
sturen is ook een vorm van exposen. Als je beelden 
of ander materiaal doorstuurt, ongeacht of jij deze 
beelden online hebt gezet, dan expose je deze 
beelden aan nog meer mensen.

Het debat raakte ook de discussie over schuld aan: 
‘’je zet toch zelf die beelden online?’’

Als je in de context van een relatie intieme beelden 
deelt, is dat natuurlijk prima, er is consent. Op het 
moment dat deze beelden buiten deze context 
worden gedeeld, is dat onrechtmatig, en kan dit 
leiden tot slutshaming en exposing. 

Slutshaming is...

het, vaak op een negatieve manier, bekritiseren van 
individuen (meestal vrouwen) op basis van hun 
uiterlijk, seksuele levensstijl of algemene gedrag. 
Bijvoorbeeld als vrouwen te ‘’sletterig’’ gekleed 
gaan, of een sexy foto plaatsen, wat door anderen 
onterecht als uitnodiging wordt gezien voor het te 
schande zetten van diegene. Slutshaming vindt veel 
online plaats, omdat plegers hier op een relatief 
anonieme manier mensen kunnen bekritiseren en 
grensoverschrijdend gedrag kunnen plegen. 
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het zonder toestemming openbaar 
maken en verspreiden van informatie, 
content of beelden met het doel de 
persoon in kwestie te schande te maken 
in diens omgeving. Exposen is vaak 
gerelateerd aan intiem beeldmateriaal, 
iemands persoonlijke genderexpressie of 
levensstijl. 

Binnen de LHBTIQA+ wordt exposen 
vaak gebruikt om iemands seksuele en 
gender identiteit, zonder toestemming, 
te uiten. Dit kan leiden tot straat-
intimidatie of fysiek geweld. Uit Sarah’s 
onderzoek bleek dat juist bi-culturele 
groepen te maken hebben met zowel 
seksueel gerelateerd exposen (soms met 
gefotoshopt beeld) als stiekem opge-
nomen materiaal. Uit schaamte doen 
slachtoffers vaak geen melding van 
grensoverschrijdend gedrag, wat extra 
kwetsbaar maakt.

Exposen is...

Voor ons televisieprogramma Chicks On Screen 
maakte Chick Jolinda in 2021 een aflevering over 
‘Slutshaming’. Hiervoor interviewde zij ook Krista 
Schram, die onderzoek doet naar dit onderwerp. 
In 2014 is Jolinda exposed op een Instagram profiel, 
waarop foto’s van haar werden geplaatst met tek-
sten als ‘’zij is een wandelende soa’’. Na de exposure 
op Instagram merkte Jolinda dat het exposen ook 
buiten social media doorging. Verhalen over haar 
werden aangedikt. Zij raakte als gevolg hiervan in 
een depressie.

Chicks On ScreenJolinda maakt slutshaming bespreekbaar

Plegersperspectief 

Grensoverschrijdend gedrag vindt 
plaats in alle lagen van de samenleving. 
Plegers hebben allerlei verschillende 
sociaal- culturele achtergronden; 
in opleiding, leeftijd, inkomen 
enzovoort.

‘’Ik hoef me niet te schamen, en ik wil het meer bespreekbaar maken wat mij overkomen is. Misschien kan het anderen helpen om ook hun verhaal te doen.’’ (Jolinda, 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyqzHbtuWXA
https://www.youtube.com/watch?v=Lbpm5jk1PiI


Uit dit onderzoek bleek dat de slachtoffers 
voornamelijk bedreigd werden met exposen of 
exposed werden met beeld dat seksueel werd 
geïnterpreteerd, nep-materiaal, en compromit-
terende beeldinformatie. Denk aan profielfoto’s, 
tiktokdansjes, stickers op Whatsapp, gefotoshopt 
materiaal of ‘onschuldige’ foto’s van LHBTIQA+ 
personen. Een onschuldige profielfoto wordt bij-
voorbeeld op een online platform geplaatst met 
de tekst ‘dit is een hoer, je kan haar benaderen op 
dit telefoonnummer’. (Sarah Achahbar, 2022).
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Als je stoer doet, 

ga je op expose

CHECK IT 

OUT!

Tijdens een Instagram 
Live Talk deelt Sarah 
nog meer interessante 
facts over online ex-
posing. Hoe vaak komt 
exposen eigenlijk voor? 
Wat valt er allemaal 
onder exposing? En 
waar kun je terecht 
voor hulp als dit je 
overkomt? Bekijk de 
Insta Live op Insta-
gram: Chicks And The 
City

Je hebt een vriendelijke en informele band 
met een collega. Na leuk contact via social 
media ontvang je ongevraagd een intieme 
foto van die collega. Dit is grensoverschrij-
dend gedrag. Na het ontvangen van de 
foto overweeg je om deze door te sturen 
naar zijn vriendin. Maar dan maak jij je ook 
schuldig aan grensoverschrijdend gedrag en 
ongevraagde exposure… Wat te doen? Uit 
het debat kwam naar voren dat de jonge-
ren in de zaal het het beste vonden om de 
foto niet door te sturen maar wel melding 
te doen, bijvoorbeeld bij HelpWanted. Dit 
vooral om te voorkomen dat de pleger het 
nog een keer doet. Ook gaven ze het advies 
iemand in vertrouwen te nemen en over de 
ervaring te praten.

Sarah Achahbar 
Gemeente Rotterdam

Sarah Achahbar is criminoloog, adviseur 
Diversiteit & Inclusie, adviseur exposen 
van bi-culturele en LHBTIQA+ personen en 
trainee bij de Gemeente Rotterdam. Zij 
onderzocht de ervaringen van bi-culturele 
en LHBTIQA+ slachtoffers en daders van 
exposen tussen de 12-18 jaar in Rotterdam. 
Daarnaast onderzocht ze hoe het gat 
tussen hulpverlening en slachtoffers gedicht 
kan worden en hoe het gesprek over expo-
sen binnen de bi-culturele gemeenschap 
het beste gevoerd kan worden.

Dilemma: 
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Hoe vindt grensoverschrijdend 
gedrag online plaats? 

Exposen vindt voornamelijk online plaats. 
Denk hierbij in eerste instantie aan de ver-
schillende social media. Het gebeurt in het 
publieke deel van deze platforms, maar ook 
in besloten online groepsgesprekken. Ook al 
begint exposure vaak online, het kan offline 
doorgang vinden, omdat vrouwen vanuit 
online shaming herkend worden op straat. 
Slachtoffers van online shaming ervaren 
vaak langdurig de gevolgen hiervan. 

De schuld ligt niet bij het slachtoffer, 
maar wees je wel bewust van je

 online output.

In oktober 2022, toen het debat Chicks vs. 
Boys Tegen Grensoverschrijdend gedrag 
plaatsvond, was dit nog niet geregeld.

Er ligt wel een wetsvoorstel om slachtof-
fers beter te kunnen beschermen en om 
plegers te kunnen straffen. Als de nieuwe 
wet wordt aangenomen betekent dit dat 
zowel on- als offline seksuele intimidatie, 
ongewenst seksueel contact, en sexting 
met mensen onder de 16 jaar strafbaar 
wordt. Volgens Chicks And The City gaat 
de wet nog niet ver genoeg. Het blijkt 
in de praktijk erg lastig om plegers van 
vooral online grensoverschrijdend gedrag 
op te sporen. 

Is grensoverschrijdend 
gedrag illegaal? 

Draag niet bij aan online shaming, stuur 
de beelden niet door, klik niet op die link. 

Online shamen kan bij jou stoppen. 

https://www.instagram.com/reel/CjBRTx4oBPh/
https://www.instagram.com/reel/CjBRTx4oBPh/


Tijdens een Instagram Live Talk deelt 
Sari enkele interessante lessen over 
hoe je op jonge leeftijd al kan leren 
om je grenzen aan te geven. 
We kennen allemaal wel de situatie 
dat je als kind op een verjaardag al 
je ooms en tantes moet zoenen. Als 
een kind dat niet wil zoek dan samen 
naar een passende oplossing; een 
hand geven is ook prima. 
Omkleden tijdens gym is ook zo’n 
thema. Ga in dit soort gevallen het 
gesprek aan om te ontdekken wat 
het beste werkt.

“Grenzen aangeven is voor heel veel 
mensen lastig. Je wil niet het verkeer-
de zeggen en je wil mensen ook niet 
kwetsen. Toch is het belangrijk om je 
eigen grenzen aan te geven. Je wil 
je eigen keuzes maken en niet dat er 
voor jou besloten wordt.” 
Bekijk de Insta Live met Sari op 
Instagram: Chicks And The City

Sari Noordwest  

   tanteaisha  
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Sari is, samen met haar collega 
Fatima Zahra, een van de 
oprichters van Tante Aisha: een 
instagram platform waarbij seks 
en alles wat met dat thema te 
maken heeft wordt besproken 
met een Islamitische invalshoek. 
Hun motto is: voor elke moslim 
een gezonde en positieve relatie 
met seks, seksualiteit en intimiteit, 
zonder dat je je geloof los hoeft te 
laten.  

CHECK IT 
OUT!

Slachtofferhulp
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Waar kunnen slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag terecht? 

1 Zoek iemand die je vertrouwt en deel je 
verhaal. Dit om je trauma te verwerken en 
om de schuld niet bij jezelf te leggen. Als je 
niemand in je omgeving in vertrouwen kan 
nemen bezoek dan de websites
www.fier.nl of https://www.helpwanted.nl

2 Voor traumaverwerking: 
Centrum Seksueel Geweld in Rotterdam; 
wees niet geïntimideerd door deze naam, 
want je kan hier vrijblijvend een oriëntatie-
gesprek hebben zonder dat je ouders gelijk 
ingelicht worden. Als je minderjarig bent en 
aangifte doet zullen je ouders wel op de 
hoogte worden gebracht. 
www.centrumseksueelgeweld.nl

3 0800-0188 is een nummer dat je kan bellen, 
bij ervaring met seksueel geweld. Sla dit 
nummer op in je telefoon!

4 Stichting Stop Straatintimidatie 
https://straatintimidatie.nl/onderzoeken/  
heeft een actuele lijst van hulporganisaties 
binnen verschillende domeinen. Ook blijven 
zij strijden tegen straatintimidatie.  

5 Maak melding bij de politie. Dit kan via de 
wijkagent, je kan naar het politiebureau 
gaan of contact opnemen via 0900-8844. 

Hulpverleners staan 
telefonisch of in een online 
chat voor je klaar om je 
advies te geven en verder 
te helpen. Bijvoorbeeld 
met het verzamelen van 
bewijs, het maken van een 
plan om het te vertellen 
aan je omgeving of bij 
psychische klachten zoals 
angstaanvallen of 
depressiviteit.

@ 

 “Als je op jonge leeftijd leert om je 
grenzen aan te geven dan kan je 

dit op latere leeftijd voortzetten.’’ 

https://www.instagram.com/reel/CjTP8kloRrW/
https://www.instagram.com/tante.aisha/
http://www.fier.nl
https://www.helpwanted.nl
http://www.centrumseksueelgeweld.nl
https://straatintimidatie.nl/onderzoeken/


BOYS 
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v.s. 
Shay vraagt aan Lieke of het vra-

gen van iemands nummer of het 

geven van complimenten op straat 

ook geldt als grensoverschrijdend 

gedrag? Lieke legt uit dat meiden 

op straat vaak meewerken of hun 

(valse) telefoonnummer geven, 

om van de persoon op straat af 

te komen. Vrouwen en meisjes 

durven vaak geen ‘nee’ te zeggen 

uit angst voor de reactie, dit kan 

namelijk agressiviteit, of andere 

vormen van grensoverschrijdend 

gedrag bij de pleger naar boven 

brengen. Ook moet je als man niet 

vergeten dat een vrouw misschien 

al een aantal keer op haar route is 

aangesproken door verschillende 

mannen.

Stelling: “Mensen uit de LHBTIQA+ 
community kunnen beter hun geaard-
heid verbergen op plekken waar dit niet 
getolereerd wordt.’’ 

Gio: ‘’Ik betrap mezelf vaak op het 
aanpassen naar een situatie (...) ik ben 
nog zoekende met mezelf. De frustratie 
bij mij is dat ik in sommige situaties nog 
niet mezelf kan laten zien, dat ik me 
opgesloten voel in een soort vacuüm. Ik 
zeg daarom altijd, ik val op vibes, if we 
vibin’ we vibin’.

Charlton: reageert op de stelling
 ‘’Ik expose niet, ik stuur alleen door.’’

‘’Ik heb een heel uitgebreid levensverhaal, 
en ik heb alle kanten van exposen gezien.
Het is niet normaal wat ik allemaal heb 
gezien, (..) persoonlijk vind ik het doorstu-
ren ook exposen. Want je exposed het 
aan iemand anders, en dat is nog steeds 
heel heftig.’’
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CHICKS 

Auralinda: “Ik heb geleerd dat de betekenis 
van grensoverschrijdend gedrag per persoon 
kan verschillen, maar de rode draad komt 
wel overeen.”

Trey: ‘’Ik ben niet een naroeper, 

ik roep niemand na.’’ 

Nishaya: "Veiligheid hoort geen 
privilege te zijn maar iets wat 
normaal is. Grensoverschrijdend 
gedrag moet daarom hard 
aangepakt worden."

Loritza: “Ik vind het belangrijk dat men ervan 

bewust is dat iedereen de verantwoording 

draagt om grensoverschrijdend gedrag te 

signaleren en tegen te gaan.”

Kayleigh: “Ik wil dat er meer geluisterd 
wordt naar mensen hun verhaal.’’ 

Livestream event Chicks 
vs. Boys XL edition tegen 
grensoverschrijdend 
gedrag

Tijdens het Live Event 
Chicks vs. Boys ontstond er 
een verhitte discussie over 
het aanspreken van 
vrouwen op straat. Wil je de 
livestream terugkijken? Ga 
naar de YouTube pagina 
van Chicks And The City. 

CHECK IT 
OUT!

https://www.youtube.com/watch?v=ZyqzHbtuWXA
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Offline grensoverschrijdend gedrag

Uit een onderzoek naar straatintimidatie blijkt dat 67 procent van de 
vrouwen van 12 tot 25 jaar in het afgelopen jaar (2021) weleens is lastig-
gevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achterna 
gelopen. Nafluiten ervaren vrouwen als minst bedreigend, achternalopen als 
meest bedreigend. (Bron: CBS, 2022)

Waar vindt grensoverschrijdend 
gedrag plaats?

Grensoverschrijdend gedrag komt nog steeds overal en 

veel te vaak voor. Niet alleen op het werk, maar bijvoorbeeld 

ook thuis, in cafés, bij de sportvereniging, op school en op straat.
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Mag je dan nooit meer een vrouw 

aanspreken op straat? 

Natuurlijk wel. 

1 

2 

3 

Respect moet altijd de basis van een gesprek 
zijn. Je mag iemand best een compliment 
geven, maar doe het netjes en wees vriendelijk.

Respecteer de grens van de ontvanger. 
Neem een afwijzing serieus en blijf niet 
aandringen

Beëindig het gesprek als de ander er geen 
behoefte aan heeft, je vraagt te stoppen met 
praten, oordopjes in doet of wegloopt. 

4 
Realiseer je dat als jij iemand aanspreekt op 
straat de persoon mogelijk al meerdere keren 
in een korte tijd benaderd is door verschillende 
vreemden. Hierdoor kan de ontvanger er bij een 
‘hallo’ al genoeg van hebben. Respecteer dat.

5 
Besef je dat de persoon die je aanspreekt niet 
weet of je het bij die ene opmerking zal laten, 
of dat de situatie zal escaleren.

Voor als je iemand aan wil spreken op straat:

Redenen van straatintimidatie

Waarom komt straatintimidatie zoveel voor? Vaak is het verveling. 
Hangjongeren op straat zien het als leuk tijdverdrijf. Ook speelt machogedrag een 
rol. Mannen die aan straatintimidatie doen, willen hun mannelijkheid bewijzen aan 
hun vrienden. Om deze redenen is het van groot belang ook mannen te betrekken 
in het oplossen van het probleem van straatintimidatie. Mannen hebben vaak niet 
door wat de impact van dit gedrag is. Maak het bespreekbaar.

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/straatintimidatie-van-jongeren?onepage=true#:~:text=2%20op%20de%203%20vrouwen,met%20straatintimidatie%20te%20maken%20gehad
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Anastasiya Dusanska  

Stop Straatintimidatie   

Anastasiya Dusanska werkt als projectleider 
voor de Stichting Stop Straatintimidatie in 
haar woonplaats Den Haag. De Stichting 
Stop Straatintimidatie zet zich in voor de 
strafbaarstelling van straatintimidatie, 
bewustwording rondom dit onderwerp en 
het zetten ervan op de politieke agenda. 

Tijdens een Instagram Live Talk vertelt  
Anastasiya waar ze zich allemaal voor inzet 
met Stichting Stop Straatintimidatie én deelt 
ze haar persoonlijke ervaringen met straatin-
timidatie. Over handhaving van straatintimi-
datie stelt Anastasiya het volgende: ‘‘Het is 
lastig om te handhaven omdat er nog geen 
strafbaarstelling is. Dat wordt soms als excuus 
gebruikt. Echter als we kijken naar andere 
misdrijven die strafbaar zijn, dan zijn die ook 
niet altijd makkelijk te handhaven. Hoe vaak 
wordt een dief op heterdaad betrapt?’’

Straatintimidatie kan volgens Anastasiya 
alleen stoppen als er een gedragsverandering 
plaatsvindt én ook een gedachteverandering. 
Het is ook belangrijk hoe we onderling of in de 
media over straatintimidatie praten. “Ik droom 
van de dag dat ik naar buiten ga en alleen 
rekening hoef te houden met de weersom-
standigheden bij het bedenken van een outfit 
en niet met hoe ik vandaag op straat 
behandeld zal worden.” 

Bekijk de Insta Live met Anastasiya 
via Instagram: Chicks And The City

CHECK IT 
OUT!

2 

Als je aangesproken wordt op straat:

Als je iemand wil afwijzen, zeg ‘Hé, ik heb geen 
interesse, fijne dag’, en loop door. 

Word je herhaaldelijk door dezelfde persoon 
geïntimideerd? Meld dit dan bij iemand in je 
omgeving of bij een hulporganisatie. 

1 
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Tijdens het event werd opgemerkt dat het fijn kan 
zijn om zelfverdedigingslessen te nemen waarbij 
je leert hoe je moet handelen wanneer je fysiek 
geïntimideerd wordt. Hoewel wij van mening zijn 
dat de plegers en niet de slachtoffers zich zouden 
moeten aanpassen willen we het toch benoemen. 
Sommige mensen hebben veel baat bij een 
zelfverdedigingscursus. 

Zelfverdediging  

Grensoverschrijdend gedrag vindt ook in het uitgaansleven plaats. De meiden van Chicks And The City zijn 
in 2022 in gesprek gegaan met ‘de veilige nacht’, die het veiligheidsgevoel in de nacht wil verbeteren. 
Chick Leonida en Loritza zoeken uit welke voorzorgsmaatregelen er genomen worden om je veilig te voelen 
tijdens het uitgaan en hoe we de nacht veiliger kunnen maken voor iedereen. 

“Ik heb wel eens meegemaakt dat een groep jongens bleef vragen van geef je Insta geef je Snap, terwijl wij 
dat helemaal niet wilden geven. Ja, rot op!” Chicks And The City reporter Leonida deelt haar ervaring over 
ongewenst gedrag tijdens het uitgaan. Het zijn situaties die voor veel meiden herkenbaar zijn. Maar hoe 
maken we het uitgaan dan veiliger? Bekijk de aflevering via Youtube.

Zie jij dat iemand zich grensoverschrijdend 
gedraagt? Spreek degene aan. ‘Hé, wat je nu doet 
kan echt niet’. Als je dat niet durft kun je het slacht-
offer aanspreken. ‘Ik hoorde net dat die opmerking 
tegen jou gemaakt werd, gaat het?’.

Ook kun je iemand in de omgeving aanspreken 
bijvoorbeeld iemand op het station, een beveiliger 
of een andere omstander. 

Zie je dat iemand zich ongemakkelijk voelt? Kijk 
niet weg als het gebeurt. Laat degene merken 
dat die niet alleen is in de situatie. Samen sta je 
sterker. 

Oordeel niet. Grensoverschrijding wordt vaak 
goedgepraat en weggewuifd.

Wat als jij getuige bent van offline 
grensoverschrijdend gedrag?

Chicks On Screen TV-programma:  

Veilig uitgaan

''Ik houd altijd mijn hand op mijn glas en ik hou 

rekening met wat ik aan trek. Eigenlijk de basic 

dingen die elke dame doet.''

''is dit voor jou ook herkenbaar?'' 

Anastasiya Dusanska:
“Vrouwen hebben altijd 

een avondklok.” 

https://straatintimidatie.nl/
https://www.instagram.com/reel/CjlSD1HoyNP/
https://www.youtube.com/watch?v=Q6qnlOzi-1w
https://www.youtube.com/watch?v=Q6qnlOzi-1w


20 21

Natasja: ‘‘Is het aanspreken op straat wel eens 
een succes Boys? Heb je wel eens iemand versierd 
op straat? How is that working out for you guys?’’ 
(zaal lacht...)

Shay: ‘‘Je weet niet wat iemand’s grens is toch?’’

Natasja: ‘‘Wat zou een jongen wel kunnen zeg-
gen tegen een dame op straat? Of is aanspreken 
op straat altijd creepy?’’

Kayleigh: ‘‘Je kunt ons wel aanspreken op straat maar doe 
het met respect! Complimenteren of iemands nummer 
vragen is oké, maar als iemand dan nee zegt, laat het dan 
en ga niet pushen zo van “geef dan geef dan geef dan”…’’

Shay: ‘‘Het is moeilijk inschatten want sommige 
dames houden van bad boys! Dus soms moet je 
wel even door pushen. En dan heb je soms geluk 
en soms pech…’’

Natasja: ‘‘Dus voor jullie is versieren een beetje gokken 
of dobbelen?’’

Jongens: ‘‘Ja...’’

Natasja: ‘‘Ik denk dat jonge-
ren veel missen als het gaat 
om hoe communicatie face 
to face met anderen werkt. 
Alles gaat tegenwoordig 
digitaal waarbij het elkaar 
even aankijken in de ogen 
en zien wat een bepaalde 
opmerking doet met een 
ander volledig wegvalt. 
Bij interactie tussen mensen 
is het oogcontact en kunnen 
zien hoe iemand reageert 
erg belangrijk, het leert je 
‘people’s skills’. Ik ben voor-
stander van het live elkaar 
ontmoeten en in contact 
komen i.p.v. enkel online. 
Alleen dan leer je om te 
gaan met reacties van 
anderen (zowel de positieve 
als de negatieve).’’

Uitgelicht gesprek uit het 
Chicks. vs. Boys debat:

Chick Lynese maakte een radioreport met 
liefdescoach Esther Popelier. Lynese probeert 
er in het gesprek met Esther achter te komen 
waaróm grensoverschrijdend gedrag plaats 
vindt en wat dan wél een goede manier is om 
met een ander in contact te komen. 
Beluister de gehele reportage via de website 
van Chicks And The City.

Check it Out  

Lynese ‘‘Stel je ziet iemand die je leuk 
vindt, hoe kun je dan op een normale 
manier contact met diegene zoeken?’’

Esther: ‘‘Dat is dus echt het meest simpele 
antwoord op aarde: een gezonde manier 
van contact zoeken onthult iets van jouw 
kwetsbaarheid. Hé ik vind je leuk, zullen we 
wat gaan drinken? Dit is zo simpel dat we 
er misschien niet eens meer op komen.’’‘Heel veel jongens die destructief contact zoeken met 

een meisje willen eigenlijk hun eigen onzekerheid niet 
voelen. En dan gaat het dus eigenlijk helemaal niet 
over het meisje. Betekent dat dit een excuus is voor 

het gedrag dat ze vertonen? Nee, dat niet.’ 

Reacties op stelling 'Ik expose niet, ik 
stuur het alleen maar door.'

Trey: ‘‘Ik zeg niet dat het goed is om een 
foto door te sturen. Maar je wéét dat het 
kan gebeuren. Als vrouw heb je een 
bepaalde verantwoordelijkheid om
 jezelf te beschermen.

Nishaya: ‘‘Nee daar ben ik het niet mee 
eens! Ik vind dat het zou moeten kunnen dat 
je elkaar pikante foto’s stuurt als je samen in 
een relatie zit want een relatie is gebaseerd 
op vertrouwen. Die jongen moet het dan niet 
doorsturen als het uit is. In zo’n geval is niet 
het meisje de schuldige maar de jongen die 
het doorstuurt. Dat vind ik echt shaming!’’

Gio: ‘‘Jongens kunnen erg onzeker zijn over 
hun lichaam en sturen daarom beeldmate-
riaal door om te zien hoe de ander daarop 
reageert. Dus ik denk dat body positivity ook 
iets is dat beter begeleid kan worden door 
society!’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyqzHbtuWXA 
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik 
https://chicksandthecity.nl/chicks-vs-boys-xl-edition-debat-terugblik 
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Luister, oordeel niet. 

Vaak worden slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag niet 
geloofd, dit is onderdeel van het probleem. De samenleving 
heeft moeite met het besef en de acceptatie dat grensover-
schrijdend gedrag onderdeel is van de dagelijkse realiteit van 
veel mensen (voornamelijk vrouwen). Hoe er door de omgeving 
op grensoverschrijdend gedrag wordt gereageerd speelt een 
grote rol in hoe het slachtoffer grensoverschrijdend gedrag 
ervaart. 

Chicks On Screen

In 2021 maakten de meiden van Chicks And The City al een 
televisie-item over straatintimidatie. In de video gaan de 
meiden in gesprek met onder andere jongerencoach Miranda 
Maassen en Naomi Landman. Naomi Landman is de initiatief-
nemer van het account Catcalls of Rotterdam. Confronterende 
teksten die zij en andere vrouwen te horen krijgen, tekent zij 
met stoepkrijt op straat met als doel om meer bewustzijn te 
creëren.

Youtube: De Chicks doen onderzoek naar seksuele 
straatintimidatie.

Cat Calling is een andere naam voor straatintimidatie 

 Organisaties om te 
volgen op Insta

@stopstraatintimidatie 
Stop Straatintimidatie zet zich in voor 
beleid rondom dit probleem.

@tante.aisha 
Seksualiteit, intimiteit, alles wat met 
dat thema te maken heeft wordt be-
sproken met een Islamitische invals-
hoek.

@catcallsofrot
Catcalls die met stoepkrijt op straat 
worden getekend. 

@voeljijjeveilig
verhalen over straatintimidatie. 

@oordeelniet_ 
Campagne van Gemeente Rotterdam 
tegen online shaming & victim blaming.

@centrumseksueelgeweld 
Professionele hulp aan iedereen die een 
ongewenste seksuele ervaring heeft 
meegemaakt.

@helpwantednl
Hulplijn en advies bij online seksueel 
misbruik.

@emancipator.nl
Voor mannen en emancipatie. 

@orangetheworldnl
Tegen geweld tegen vrouwen. 

Colofon

Chicks Tegen Grensover-
schrijdend gedrag werd 
geproduceerd door:

Team 
Directeur en oprichter: 
Natasja Morales
Junior zakelijk leider: 
Donatèlla van Gijzen

Chicks: 
Auralinda
Kayleigh 
Nishaya 
Loritza 
Lorainne
Leonida 
Gormah
Melissa
Dilara

Vormgeving manifest: 
Anne Anceaux
Tekst en redactie manifest: 
Suzanne Bruseker
Donatèlla van Gijzen
Fotografie: 
Sanne-Sophie van Ruitenburg
Natasha van Vugt 
Druk: DrukZo

Het Manifest is te bestellen via 

natasja@chicksandthecity.nl

 á 5 euro inclusief verzendkosten.

Projectleiding:
Suzanne Bruseker
Presentatie:
Natasja Morales
Representatie Chicks: 
Auralinda, Kayleigh, 
Nishaya, Loritza
Representatie Boys: 
Gio, Shay, Charlton, Trey 

Adres: Eendrachtsstraat 10, 3012XL Rotterdam Email: natasja@chicksandthecity.nl
Website: www.chicksandthecity.nl KVK: 71161902

Chicks And The City (CATC) 
is een meiden participatieplatform 
waarbij Chicks uit de haarvaten van 
Rotterdam al doende leren hoe je een 
podcast, radio show, event, livestream 
of televisieaflevering voor elkaar krijgt. 
Al sinds 2004 strijdt CATC voor een 
inclusieve samenleving waarbij iedereen 
geaccepteerd en gerepresenteerd is. 
De meiden die meedoen vormen een 
veilige community, waarbij alle onder-
werpen besproken worden.

Chicks And The City wordt ontwikkeld 
door Stichting Adelaïda.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming 
van de uitgever. Copyright: de auteurs en Chicks And The City, Rotterdam, 2023

Het event Chicks Tegen Grensoverschrijdend Gedrag kwam tot stand met de hulp van: 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Fonds voor Cultuurparticipatie, WMO 
Radar en Gemeente Rotterdam. Met dank aan het Bibliotheektheater Rotterdam en de 
jongens van Albeda Rotterdam.

Productie event:
Jamie Lekatompessy
Lynese Lopes

Mediamaker:
Vera van Nielen 
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https://www.instagram.com/catcallsofrot/
https://www.youtube.com/watch?v=3mHcoltoFCc&t 
https://www.youtube.com/watch?v=3mHcoltoFCc&t 
https://www.instagram.com/stopstraatintimidatie/
https://www.instagram.com/tante.aisha/
https://www.instagram.com/catcallsofrot/
https://www.instagram.com/voeljijjeveilig/
https://www.instagram.com/oordeelniet_
https://www.instagram.com/centrumseksueelgeweld/
https://www.instagram.com/helpwantednl/
https://www.instagram.com/emancipator.nl/
https://www.instagram.com/emancipator.nl/
https://www.instagram.com/orangetheworldnl/
mailto:natasja%40chicksandthecity.nl?subject=
mailto:natasja%40chicksandthecity.nl?subject=
http://www.chicksandthecity.nl


Op woensdag 19 oktober 2022 maakten de meiden van Chicks And The City 
een vuist tegen grensoverschrijdend gedrag, met een live podcast event vanuit 
het Bibliotheektheater in Rotterdam. De Chicks gingen in gesprek met Boys en 
een professioneel panel over offline en online grensoverschrijdend gedrag zoals 
straatintimidatie en shaming en exposing. 

Door de veilige omgeving van Chicks And The City durfden de deelnemers zich 
kwetsbaar op te stellen, ervaringen te delen en ontstonden er mooie gesprekken 
en nieuwe inzichten die ons weer een stukje dichter bij elkaar hebben gebracht. 

Alle waardevolle informatie is in dit manifest gebundeld en bedoeld voor ieder-
een die geïnformeerd wil worden over grensoverschrijdend gedrag of hierover het 
gesprek wil openbreken.
 

De meiden van Chicks And The City maken een 
krachtig Manifest Tegen Grensoverschrijdend Gedrag.

Follow us!
@chicksandthecity

Chicks And The City
Chicks And The City

Chicks And The City

Liefs, team Chicks And The City

https://www.instagram.com/chicksandthecity/
https://facebook.com/rijnmondchicks
https://www.linkedin.com/company/26203881/
https://www.tiktok.com/@chicksandthecity

