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Social media inzet guerilla

13 mei: pers uitnodigen
16 mei talkshow? Nog niet zeker of we hier al beelden kunnen laten zien

Als aftrap van deze campagne wordt er een verborgen cameravideo gemaakt op de stadhuisbrug. 
Mannen zullen hier worden nagesist etc. om zo duidelijk te maken hoe intimiderend dat is etc. en 
vervolgens worden ze opgevangen en aan hen gevraagd: wat voelde je hierbij? De BM zal hierbij 
een voiceover inspreken.

Deze video achten we in principe kansrijk om organisch ook wat los te maken. De
'Guerillavideo' kan vermoedelijk goed werken op:
twitter incl. activistisch tekstje (waarbij de BM kan doordelen),
Facebook incl. activistisch tekstje

■ Boodschap 1: Kijk eens wat er gebeurt als mannen op straat net zo worden 
behandeld als vrouwen

■ Boodschap 2: Ongemakkelijk he, nageroepen worden op straat? Stop dit 
losergedrag!

Linkedln (met verhaal Sharon over andere aanpak, op daders gericht, en het waarom 
daarvan.)

■ "Nageroepen en nagelopen worden op straat wordt vaak gebagatelliseerd en 
genormaliseerd. Met deze actie geven we een startsein voor onze 
dadergerichte aanpak Straatintimidatie waarmee we op lange termijn écht 
de norm willen veranderen. Iedereen heeft daar een rol in, met name 
mannen. "

IG TV + instagram stories:
1. Slide 1: emoji-slider 'alleen voor mannen': hoe vaak wordt jij nagesist of intimiderend 

benaderd op straat? 1. bijna nooit 2. helft van de keren 3 bijna elke keer 4 elke keer 
meerdere malen

2. Slide 2: polletje 'alleen voor vrouwen': hoe vaak wordt jij nagesist of intimiderend 
benaderd op straat?

3. Slide 3: verschil in resultaat delen + wat als mannen te maken krijgen met dezelfde 
reacties als vrouwen. -> + link naar IG TV.

Youtube (gaat via mail redactie)

Na overleg met andere chefs houden we bij bovenstaande wel een kleine slag om de arm.
Het is best tricky of zo'n video ook echt goed is en wat voor reacties het los gaat maken op 
social. Niet dat we bang zijn voor reacties, maarrr... het kan in potentie veel capaciteit vragen 
van webcare. Of erger: het overbelast hen, waardoor reacties blijven liggen en dat 
imagoschade oplevert.

We hakken de knoop dus graag door na het zien van de eerste versie. Graag hoor ik of er dan 
ook mogelijkheid is tot feedback om het passend te maken voor onze kanalen.

Voor Linkedln zouden we een quote van Sharon willen hebben over de nieuwe aanpak (en 
hoe goed de video goed dat laat zien), kun jij die aanleveren? Mag max 400 woorden zijn. We 
zullen er dan nog wat aan sleutelen zodat het een goed werkende tekst is op Linkedln en die 
nog ter akkoord terugsturen.



Social media inzet campagne

Start: 23 mei, 2 weken lang

Budget:  euro op kostenplaat WBS nr. Veilige Steden: 

1. Filmpje jongeren
Op instagram, instastorie adverteren op jongens van 12-30 jaar
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2. Uitingen monden
■
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Op facebook en instagram en instastorie
Afbeeldingen van mondenposters met teksten erin. Door bijv 3 afbeeldingen te wisselen zie 
je diversiteit in mannen en situaties (geloof, seksualiteit of seksuele voorkeur)
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Niet alleen met de aanpak, ook met de communicatie gooien we het over een andere 
boeg: Niet het slachtoffer, maar de dader staat centraal.
Niet het slachtoffer, maar de dader moet zijn gedrag aanpassen.

We hebben te maken met een diepgeworteld probleem, dat we kunnen doorbreken 
door aandacht te blijven houden voor dit ongewenste gedrag.

Om aandacht te vragen voor het onderwerp én om echt een breuk met de aanpak 
van het verleden aan te geven, hebben we afgelopen vrijdag een actie 
georganiseerd.

Daar hebben we verzachtende sluiers weggelaten. Daar hebben we de rauwe 
werkelijkheid willen laten zien van wat vrouwen regelmatig ervaren. En dat doet pijn, 
dat is confronterend.

«filmpje laten zien»

Deze actie is de aftrap van de campagne.
De actie had als doel het onderwerp onder de aandacht te brengen en de discussie 
te starten. Dat is gelukt: van nos 8 uur journaal tot c’est mocro op instagram 857000 
volgers, hart van ned, sbs, telegraaf, rtv, ad en Geen stijl.

Er waren veel positieve reacties, maar natuurlijk ook negatieve. Opmerkingen als: 
waarom doen jullie nu hetzelfde door terug te gaan roepen, waarom zetten jullie alle 
mannen als dader neer en waarom doen jullie dit niet in Kanaleneiland.

Om daar meteen op in te gaan:
Wij weten dat zeker niet élke man intimideert. We weten ook dat heel veel mannen 
niet eens weten dat ze intimideren. Maar we zijn ervan overtuigd dat we alle mannen 
nodig hebben om straatintimidatie tegen te gaan.

En dan is belevingscommunicatie dé manier: je kan iemand 100 keer iets zeggen. 
Maar dat overtuigd ze niet. Laat het iemand 1 x ervaren en je hoeft bij niets meer uit 
te leggen. Dat is wat er hier op de stadhuisbrug is gebeurd.

We hebben heel veel positieve reacties gekregen: niet alleen de jongens die u in het 
filmpje ziet. De collega’s en de jongerenwerkers die de nageroepen mannen en 
omstanders spraken, gaven aan dat het mensen echt aan het denken zette en echt 
iets aan bewustwording heeft gedaan. Ook de media, waarvan er sommigen best 
kritisch ingingen, waren verrast door de impact op de mannen. Zelf 
met zijn column in het AD, was zelfs een soort van positief!
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De actie van afgelopen vrijdag was een aandachtstrekker. Hiermee wilden we 
aandacht genereren voor het onderwerp, de nieuwe aanpak én de 
bewustwordingscampagne aankondigen.

Met de campagne willen we op lange termijn de norm écht veranderen.

De bewustwordingscampagne richten we dan ook op iedereen: op daders, 
slachtoffers en omstanders. Want heeft iedereen heeft een rol.

Nog steeds hebben we ook hier een focus op mannen en seksuele intimidatie. Maar 
er is ook aandacht voor intimidatie op grond van seksuele voorkeur en zichtbare 
geloofsovertuiging.

We koppelen straatintimidatie aan losergedrag.
Uitspraken die uit mannenmonden komen, worden bestempeld als ‘LOSER’. Daders 
krijgen de stempel LOSER.

Vanaf volgende week zijn o.a. deze uitingen in de stad zichtbaar op abris en op 
social media. Daarnaast zetten we communicatie zoveel mogelijk in op plekken en 
momenten waar het onderwerp actueel is.

Mannen en jongens worden door verschillende filmpjes en uitingen via social media 
en via partners geactiveerd om het losergedrag te stoppen, hun vrienden aan te 
spreken of in te grijpen als ze het zien gebeuren.

Daarnaast willen we met communicatie blijven bijdragen dat slachtoffers zich 
gesteund voelen en omstanders zich medeverantwoordelijk voelen. En dat zij 
losergedrag melden via www.utrecht.nl/straatintimidatie.

Op deze manier draagt communicatie bij aan het langzaamaan veranderen van de 
norm. We zullen regelmatig het onderwerp onder de aandacht moeten blijven 
houden. Het veranderen van gedrag is niet makkelijk en we zullen een lange adem 
nodig hebben.

Als reactie:We hebben de term ‘loser’ getest bij een aantal betrokken partners 
en in de stad hebben we jongens en mannen gevraagd naar de uitingen en de 
stempel ‘loser’. Dit vonden zij een passend en toepasselijk woord hiervoor en 
hierbij.
Naast een paar scheldwoorden met ziektes, kwamen er geen betere 
alternatieven uit de bus.

http://www.utrecht.nl/straatintimidatie


From:
Sent: Tue, 17 May 2022 15:33:55 +0200

@utrecht.nl>To:
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>Cc: <

Subject: RE: film straatintimidatie

Dat lijkt me het handigst!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en
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www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur
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Van: ^
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 15:33
Aan:

@utrecht.nl>

@utrecht.nl>
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>CC: <

Onderwerp: Re: film straatintimidatie

Misschien kan BM een Linkedln bericht van gemeente Utrecht delen?

Op 17 mei 2022 om 15:20 heeft @utrecht.nl> het volgende geschreven:<

Hallo collega van en

• Niet ondertitelde versie v3 - review
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• Downloadlink

@Redactie: willen jullie de versie zonder ondertiteling op youtube zetten en mij de link zsm doorsturen? Ik moet die 
in een presentatie zetten die ik straks heb!

jij kan nu je ding doen met socialü

ga jij het bericht van 
heb ik jou nu ook meegenomen in deze mail.

op linked in laten delen doorBGM of wil je zelfde film uploaden? Daarom

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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ëm
Heb je te maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

Campagne Straatintimidatie

De communicatie-uitingen dragen bij aan het creëren van bewustzijn van daders, slachtoffers en omstanders. Met 
prikkelende uitingen willen we dat daders nadenken over hun gedrag, slachtoffers zich gesteund voelen en 
omstanders zich medeverantwoordelijk voelen.

Met onderstaande toolkit proberen we zoveel mogelijk aandacht voor het onderwerp te genereren. Dat doen we 
zelf via gemeentekanalen, zoals social media, advertising, nieuwsbrieven. Partners kunnen deze middelen ook 
gebruiken via eigen kanalen, bijeenkomsten en acties.

Inhoud Toolkit (zie op volgende pagina's afbeeldingen)
Posters / abri's: voor op digitale schermen en abri's rondom meldlocaties en bushaltes, maar ook in te zetten 
als posters op locaties partners en als advertenties in (wijk of bedrijfs)nieuwsbrieven.
Animated Gifs voor social media waarbij op de posters de stempel 'loser' wordt gezet.
Filmpje gericht op jongeren, in te zetten op social media
Filmpje guerilla-actie, in te zetten op social media of bij bijeenkomsten om discussie op te starten 
Kaartjes A6 om in te zetten bij acties 
Teksten voor social en nieuwsbrief

Posters, abri's, advertenties
Doel: bewustwording en vergroten meldingen 
Voor wie: alle inwoners van de stad

t
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Animated GIFS
Doel: bewustwording en vergroten meldingen 
Voor wie: alle inwoners van de stad

.
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Hey homo! 
Loop eens 
normr*^! ;oh

Heb je 1e maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maé 
Utrecht veiliger.

andere kant 
on hoer!

£
■

Heb je te maken gehad met intimidatie 
opstraal? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

Heb je te maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

Hey jij. Ja jij 
ja. Beweeg 
eenVmet 
dat lekkere

Hey homo!
Loop eens 
normr»”! ,!oh.

Heb je 1e maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

■

Pssst, zal 
ik ff met je 
meelopen 
m^isie?

Hey jij met 
hoofddoek, 
mag je hier 
wel kor^^n?

..
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Heb je te maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

Heb je te maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

Hey jij. Ja jij 
ja. Beweeg 
eenVmet
dat lekkere
kontje.
IV'

WÊ:
Heb je te maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

Kijk de 
andere kant 
on hoer!

Heb je te maken gehad met intimidatie 
opstraal? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.

Pssst, zal 
ik ff met je 
meelopen 
fffcisie? ...

Heb je te maken gehad met intimidatie 
op straat? Meld losergedrag en maak 
Utrecht veiliger.
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Film gericht op jongeren

Doel: bewustwording 
Voor wie: jongens 12-25 jaar

geen loser 
Doe er wat aan 
en stop het. ^

V

ï Dijksma 
Burgemeester Utrecht

ii

ÉVW m
Film Guerilla actie
Doel: bewustwording 
Voor wie: media, mannen

Hoe voelt dat?vil *1
’‘v

J1s lmr

Spreek je vrienden aan om dit losergedrag te stoppen
Straatintimidatie stopt pas als mannen voelen 

dat het vooral hun probleem isfl •te
4 l

Kaartje A6
Doel: bewustwording en melden 
Voor wie: alle inwoners van Utrecht

Ongemakkelijk hè, om nageroepen 
te worden op straat?

2 van de 3 vrouwen voett zich regelmatig geïntimideerd op straat- Straatintimidatie 
is losergedrag en moet stoppen! Wees geen loser en spreek je vrienden aan als zijm
dit gedrag vertonen.

Heb je te maken gehad met intimidatie op straat? Meld losergedrag 
op utrecht.nl/straatintimidatie en maak Utrecht veiliger

ik
T, LOSERI i

fragGemeente Utrecht

LOGO Meld losergedrag
Doel: bijplaatsen op correspondentie of bedrukken van giveaways

Meld

loser
rag

Teksten social en nieuwsbrief
Word-bestand toegevoegd.
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From:
Sent: Wed, 18 May 2022 15:35:59 +0200

lil M >•" lil@1 @1 @1To: < t

>•" M >•" @stichting-@1 |@| @1t t

pk.nl 
utrecht.nl>;

M @stichting-pk.nl>; Ml |@prettywoman-utrecht.nl M |@prettywoman-
Ml lil >•" II@1 @1 @1

t

>•" |@jou-utrecht.nl II |@jou-utrecht.nl>; lil II@1 |@|t

>•" lil|@| @1< t

>•" lil@1 |@|t

>•" lil >•" II@1 @1 |@|< t t

>•' lil >•" II|@| @1 @1 @1< t t

>•" @artlmn.nl II |@artlmn.nl>;" @artlmn.nl II@1< t

|@artlmn.nl>; lil @artlmn.nl" <1 @artlmn.nl>;"info@prettywoman-utrecht.nl" <info@prettywoman-
utrecht.nl>; lil II >•" lil|@| |@| |@|t

.lil lil >•" II@1 @1 |@|< t t

.lil @al-amal.nl II @al-amal.nl>; 
|@stichting-sjp.nl>;

lil |@al-amal.nl 
@prettywoman-utrecht.nl

II |@al-< t

amal.nl>; lil |@stichting-sjp.nl" <| 
@prettywoman-utrecht.nl>;

lil II

lil II >•' II@1 @1 @1t

>•" lil >•' lil @jou-utrecht.nl>; II@1 <t t

Mir" <1 |@jou-utrecht.nl>
lil lil @utrecht.nl>;" lilCc:

@utrecht.nl>;
middelen straatintimidatie om te gebruiken op eiegen kanalen en middelen en bijeenkomsten 
Campagne Straatintimidatie overzicht middelen.docx, Media 13 mei 2022.docx, media achteraf.docx

lil lil |@utrecht.nl>< <
Subject:
Attachments:

Goedemiddag allemaal

Na een aftrap waarin we heeel veel publiciteit hebben gekregen (zie bijgaand overzicht), gaan we vanaf 23 mei echt starten 
met de bewustwordingscampagne.
Hierbij ontvangen jullie een overzicht én een link om alle middelen down te loaden. Heel fijn als jullie deze ook via je eigen 
(social) media kanalen verspreiden. Dat hoeft niet perse volgende week: kies vooral een moment wanneer het voor jullie 
logisch is.

De guerilla actiefilm is zodanig groot dat ik hem het best via de link naar youtube met jullie kan delen. Makkelijker is de 
berichten van de gemeente Utrecht op twitter, facebook, insta of linked in te delen.

Vragen, opmerkingen, ideeën voor aanvulling en verbetering zijn altijd welkom!

Ben benieuwd naar jullie reacties! 
Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 13:55
Aan: @jou-utrecht.nl;

@artlmn.nl; @jou-utrecht.nl;
@artlmn.nl; 

info@prettywoman-utrecht.nl;
@artlmn.nl';

|@utrecht.nl>;
|@| < >

@utrecht.nl>;
Onderwerp: FW: straatintimidatie briefing naar nieuw bureau

@utrecht.nl>CC: <

Goedemiddag allemaal,

Zoals jullie weten was er nogal wat discussie over de insteek van de campagne die wij vorig jaar samen hadden opgesteld. We 
hebben inmiddels de neuzen intern weer dezelfde kant op staan en gaan dus weer aan de slag! Doel is om in mei een (deel) van 
de nieuwe campagne te lanceren.

Maar zover is het nog niet. Bijgaand de briefing die we naar de bureaus sturen. We willen dus voornamelijk inzetten op een 
guerilla-achtige communicatiecampagne gericht op daders. Daarvoor willen we verschillende zichtbare acties in de stad 
organiseren, zie als voorbeeld in bijgaand document de tunnel in Tilburg. Mochten jullie hier zelf ook al ideeen over hebben, of 
mee willen werken of enthousiast van worden, laat het ons weten!

Naast de guerilla achtige campagne, willen we een daarop aansluitende bewustwordingscampagne starten, waar we het 
meldpunt benoemen. Heel graag willen we in de conceptontwikkeling van de campagnes jullie betrekken. Omdat de tijdsspanne 
van ontwikkeling erg krap is, stel ik voor om jullie tzt per mail de concepten toe te sturen. En dat we dan een afspraak inschieten 
om wat dieper eea te bespreken. Vinden jullie dat goed? Of willen jullie op een andere manier geïnformeerd worden of betrokken 
zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe campagnes? Laat het me weten.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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n n. r\ n n3Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres Postbus 8406, 3503RK Utrecht 

14030

m*
Telefoon

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht, Afdeling Veiligheid
t.a.v.
Stadsplateau 1 
3521 AZ UTRECHT

1 3 5 3 2 *G W V T S T A N D 2 2H Z
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
E-mail 
Bijlage(n)

Datum
Ons kenmerk 
Zaaknummer 
Onderwerp

19 april 2022 
HZ_TSTAND-22-13532 
9984260
Besluit Tijdelijke standplaats toe te 
kennen 
19 april 2022

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

14 030
standplaatsen@utrecht.nl.

Leges € 104,50 Verzonden

Beste

U krijgt een vergunning voor het innemen van een tijdelijke standplaats, niet commercieel*.

Met deze vergunning mag u op 13 mei 2022 van 09:00 uur tot en met 17:00 uur op de locatie 
Stadhuisbrug/plein met uw digitale scherm de straatintimidatie onder de aandacht brengen.. U mag 
met maximaal 3 personen een flyers/folders/samples/monsters uitdelen.

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u aan de gemeente Utrecht een legesbedrag 
van € 104,50 verschuldigd. Deze wordt intern verrekent via kostenplaats WBS nr. Veilige Steden:
350.0162.01.

Regels waar aan u zich moet houden:
DE VERGUNNING

• De vergunning (deze brief) moet aanwezig zijn op de locatie. Staat u met een promotiewagen? 
Leg dan de vergunning duidelijk leesbaar achter de voorruit.

• De contactpersoon moet altijd (telefonisch) bereikbaar zijn voor politie en hulpverleningsdiensten.
• Als de politie, brandweer of gemeenteambtenaar u iets vraagt te doen, dan doet u dit meteen. 

STANDPLAATS INRICHTEN
• Er mogen geen zitplaatsen zijn voor het publiek.
• U moet altijd afvalbakken neerzetten.
• U mag niets vastmaken aan bomen, lantaarnpalen en ander straatmeubilair
• U mag niet de straat of stoep openbreken of graven in een groenvoorziening.
• U mag niet rijden in een park of groenvoorziening.

STANDPLAATS OPRUIMEN
• U moet weggeworpen reclamemateriaal in de naaste omgeving van de standplaats opruimen.
• Na afloop moet de locatie leeg en schoon zijn. Doet u dit niet, dan krijgt u een rekening voor de 

schoonmaakkosten.
• Eventuele schade aan gemeente-eigendommen wordt bij u in rekening gebracht.

OVERLAST VOORKOMEN
• U mag het publiek niet hinderlijk benaderen
• U mag nooit voor etalages en deuren van winkels en woonhuizen staan.

GELUID
• U mag alleen achtergrondmuziek afspelen of zacht geluid maken.
• Als u een aggregaat gebruikt, dan moet dit een geluidsarm aggregaat zijn.

VEILIGHEID
• Er moet een minimale doorgang van 3,5 meter zijn voor voertuigen van hulpverleningsdiensten.
• Aanwezige brandkranen of brandputten moet u altijd vrijhouden.

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Ons Kenmerk

*mïHZ_TSTAND-22-l 3532

Gemeente Utrecht

RECHTEN GEMEENTE UTRECHT
• U mag geen gebruik maken van de vergunning als er een evenement, betoging of andere activiteit 

is. Deze gaan voor.
• Wij kunnen deze vergunning intrekken als naar onze mening het algemene belang hiermee is 

gediend.
• Wj kunnen de gestelde voorwaarden (‘Regels waaraan u zich moet houden’) wijzigen en/of 

aanvullen.
• Wj zijn nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van deze 

vergunning.

Heeft u vragen?
Al u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
afdeling Vergunningen, telefoonnummer: 14 030 of via het e-mailadres: standplaatsen@utrecht.nl.

of met één van zijn collega’s van de

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist ?
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u een bezwaar maken. U kunt bezwaar digitaal indienen. 
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale 
formulier. Dit vind u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u 
liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester. Het adres is: 
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat ik uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:
- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waar u overdag te bereiken 

bent;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld u hierbij de 

verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;
- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

U kunt het bezwaarschrift niet per e-mail insturen.

Let op: In het centrum van Utrecht geldt een milieuzone voor personen- en bestelauto’s op diesel van 
vóór 1 januari 2001, en vóór bepaalde typen vrachtwagens. U vindt alle informatie over de locatie, 
toelatingseisen en ontheffingsmogelijkheden opwww.utrecht.nl/milieuzone.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Utrecht 
Namens deze,

*Op grond van ‘Artikel 5:13 Straathandel uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Zie: 
www. utrecht, n l/apv

Bezoekadres: Stadskantoor, Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht
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Campagne Stop Straatintimidatie
Aanleiding
Door het ondertekenen (13 december 2017 van de intentieverklaring Safe Streets van UN Women NL, verklaart Utrecht “te doen wat in mijn macht ligt om de 
veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte, het uitgaansleven en het OV te waarborgen”. Het terugdringen van intimidatie op straat is ook 
opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 en de Regenboogagenda 2019-2022.

Definitie Straatintimidatie
Straatintimidatie wordt opgevat als ongewenst gedrag (verbaal, non-verbaal en fysiek, al dan niet seksueel) gericht tegen individuen en/of groepen in de 
openbare ruimte, door een veroorzaker die op een ongewenste manier de openbare ruimte opeist of ideeën en normen uit of oplegt aan een ander, waardoor 
de persoon die ermee te maken krijgt zich angstig/onveilig voelt en beperkt wordt in vrijheid/doen en laten.

Voor de zuiverheid richten wij ons in de campagne niet op de strafbare straatintimidatie, waarbij er fysiek geweld, gevaar of ernstige bedreiging aanwezig is. 
Dat moet bij de politie worden gemeld.

Doel aanpak Straatintimidatie
Het doel van de aanpak Straatintimidatie is het terugdringen van straatintimidatie onder alle bewoners, waaronder meisjes, vrouwen en LHBTI+. Daarbij ligt 
de nadruk op preventie: het zoveel mogelijk voorkomen van straatintimidatie door ons te richten op mogelijke daders en slachtoffers, bewustwording, toezicht, 
weerbaarheid en de veilige inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast kunnen we door het registreren van meldingen meer inzicht krijgen in waar, 
wanneer, op welke manieren door wie er straatintimidatie plaatsvindt.

Communicatie
Doel
Naast fysieke maatregelen en maatregelen in de jeugdaanpak en hulpverlening, kan communicatie bijdragen aan het bewustzijn van daders, slachtoffers en 
omstanders en het verhogen van het aantal meldingen.
Met prikkelende uitingen willen we dat daders nadenken over hun gedrag, slachtoffers zich gesteund voelen en omstanders zich medeverantwoordelijk 
voelen.

Doelgroep
Iedere Utrechter kan in principe te maken krijgen met straatintimidatie. In beginsel worden er geen doelgroepen expliciet in- of uitgesloten. 
Daders : Veelal jongens 15-25jaaren mannen/groepjes mannen .Toch kan de rest van de inwoners van Utrecht zich ook schuldig maken aan 
straatintimidatie, zonder dat zij het door hebben. De jongeren krijgen vaak het idee dat dit gedrag ok is, door hun ouders en omgeving. 
Slachtoffers: 1. jonge vrouwen 15-30 jaar, 2.maar ook LHBTérs en 3. alle andere inwoners van Utrecht 
Omstanders: 1. Vrienden en directe omgeving van daders, 2. alle inwoners van Utrecht

Strategie



We moeten ons realiseren dat met deze communicatiecampagne we aan symptoombestrijding doen. Door het zichtbaar maken van het probleem, 
willen we het bewustzijn en meldingsbereidheid vergroten. De echte aanpak van het probleem moet niet via een communicatiecampagne komen. 
Veel daders zijn zich niet bewust van de impact van hun gedrag. Een andere groep vind het ok om bij anderen te intimideren, maar realiseren zich 
niet dat het dan ook hun eigen familieleden kan overkomen. Voorlichting op scholen, opvoedprogramma’s zullen na jarenlange inzet écht voor een 
gedragsverandering kunnen zorgen en écht het probleem kunnen oplossen.
Door Corona heeft de campagne erg veel vertraging gehad. Daarom is besloten om eerste aandacht voor enkel het meldpunt te genereren en de 
zomer te gebruiken om de bewustwordingscampagne verder uit te werken.
De middelen moeten zodanig variëren en via verschillende kanalen in te zetten zijn, dat we hier de aankomende periode (waarschijnlijk 1,5-2 jaar) 
mee vooruit kunnen.
Herhaling voor langere termijn is belangrijk! Er zal minimaal voor de aankomende 5 jaar geld vrij gemaakt moeten worden voor het verspreiden van 
de boodschap.
Zodra straatintimidatie strafbaar wordt, zal de campagne aangepast moeten worden. Hiervoor moet extra budget gereserveerd.
Om verwarring met andere campagnes als Ben je OK te voorkomen, die gaan over seksuele intimidatie in uitgaansgelegenheden, richten wij ons 
voornamelijk op communicatie via de partners en op straat.
We willen niet provocerend, maar wel prikkelend zijn. Indringend zonder te stigmatiseren.
Iedereen moet zich aangesproken voelen, het kan ook jouw, je zus, je moeder of je vriend overkomen.

Boodschap
Stop Straatintimidatie. Meld het!

Kostenplaats 7065007
2021 (juni en sept) Mrt 2022 Sept 2022Middelen ontwerp__________

Opmaak /ontwerp communicatiemiddelen voor
aanpassingen 
ivm wetgeving 
of voor 
vernieuwde 
materialen

Middelen online
Filmpjes
Post GU -accounts: en adverteren

-sociale media
-wijkveiligheidscollega’s
-JOU

Productie film 
|= (interne

verrekening)Twitter/Facebook
'psst meisje / gore lesbo / hoer / vieze flikker/ ga 
terug naar je eigen land ' Dagelijkse realiteit voor 
veel Utrechters. Stop straatintimidatie. Meld het.

Doelgroepen targetten 
-jongens 12-25:
- meiden 12-40:
- vrouwen 20-65:
- inwoners Utrecht 20-70

Advertising Fb en insta 
Periode: 14-juni -15 juli

5.1,2B 5.1,2B
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GIF: posterafbeelding, waarbij tekst en gezicht 
wisselen.

w. fetof ^

ïf\

JtrechLn1.'
■ UtretM

Goedemorgen trouwens. > 
www.utrecht.nl/straatintimidatie

Instagram stories
Alleen video

Linkedin
Straatintimidatie vinden we onacceptabel in Utrecht. 
Door meldingen weten we beter waar, wanneer en 
hoe staatintimidatie zich afspeelt in onze stad. Zo 
kunnen we maatregelen nemen. Stop 
straatintimidatie, meld het. 
www. utrecht, nl/straatintimidatie

Advertentie FB/Insta
Stop straatintimidatie, meld het! 
www.utrecht.nl/straatintimidatie.

Website www.utrecht.nl/straatintimidatie

- meldknop
- filmpje

Advertising Fb en insta 
Periode 5 juli - 3 aug 
extra inzet op jonge 
vrouwen 15-30jaar

■ Ty

T \
Ij

i

( I*-!

m

In alle berichten opnemen Vanaf 10 juni live

Wijkcollega’s en partners, GU - 
account
Social advertising

Ij Ij Ij

ST©P
STRAATINTIMIDATIE.

Wat als het ie zus overkomt?
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5.1,2B 5.1,2B 5.1,2B



Campagne Filmpjes
-voorsocial (formaten voor facebook, insta en 
twitter), staand / liggend, instastory (max 15 sec): 
ondertiteld
-voor op de website: compilatie van alle verschillende 
situaties (max 1 min): toegankelijk door audioscript 
en ondertiteling

Social media adverteren 29 sept- 30 okt 15 mrt-15 april

Poli’s op social media: Sissen: is dat flirten of 
seksuele intimidatie?

Gratis

Print
Advertentie / advertorial
-104 x 233 mm 
-130 x 186 mm

- duic
- wijkkrantjes Gratis gratis gratis

fluiter

$2y#*

ST©P
STRAATINTIMIDATIE.

Wat als het je zus overkomt?

II UtivchUilV

Wijkbericht bij incidenten/ hotspots

Middelen Outdoor
Campagne posters / advertenties 
digitaal HR jpeg 1080 liggend x 1920 staand

29 sept - 30 okt
Gratis

15 mrt-15 april 
Gratis-digitale schermen in stad

5.1,2B 5.1,2B 5.1,2B

5.1,2B



affiche
-118,.5 cm B x 175 cm H (zichtbaar oppervlak 114 
cm x 170 cm)
- 103,5 x 152,7 cm (zichtbaar 97 x 147 cm)

-voor abri bij bushaltes / 
winkelcentra / hotspots 1 week

Drukwerk
A.

JtLi

-voorscholen,
buurtcentra,moskeeen, partners

Posters A3 formaat
^ letter

i.» j i

n
ST©P
STRAATINTIMIDATIE.

Wat als het je zus overkomt?

l GWrBdflH UMM
frr.rH

Boomerangkaarten
Aanleverspecificaties - Boomerang Adverteren

Uitgaansgelegenheden/horeca
Freecards: PSSST Schatje

5.1,2B 5.1,2B 5.1,2B

5.1,2B
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-100 locaties. Per versie 7.500 
kaarten

fcsssffff

Hotspots - guerilla acties
Greengrafity / krijtspuitbus beeldmerk Stop 
Straatintimidatie

Sjabloon en krijtspuitbus

ST©P
STRAATTÏÉTTMJDATIE

1 Bushokje aankleden met speakers
Lantaarn paal bodjes logo + QR 50 stuks bordjes inclusief 200 

tyrips

Guerilla marketing: onder viaduct teksten laten 
horen
PERS
Interviews / artikelen melders Advertorial
Samenwerking met FUNX en Jong030? enquete test hoe intimiderend 

ben jij.

2021 Mrt 2022 Sept 2022BUDGET
Advies om voor minimaal 5 jaar  euro te 
reserveren voor communicatie

5.1,2B

5.1,2B

5.1,2B
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Filmconcept Impressie

Doel: bewustw< "ng en melden van straatintimidatie 
Doelgroepen: d—r, slachtoffer én omstander
Strategie: verschillende dreigende fragmenten + inlevingsvermogen = melden

Hoe komt het filmpje er ongeveer uit te zien?
Fragmentarische beelden van verschihencle vormen van straatintimidatie en 
cl a cl e rs

Jezus
Om het inlevingsvermogen te verhogen, laten we de kijker denken aan zijn/haar 
dierbare naasten. Aan het einde van de video zegt het slachtoffer bijvoorbeeld: 
"Wat als het je zus óverkomt?", of "Wat als het bij je zus gebeurt?".
NE» Niet iedereen heeft een zus, dus om een zo breed moge Li j k: publiek aan te 
spreken, maken we een aantal varianten: "Wat als het [...] óverkomt.

Wat als het je zus overk.o 
Wat als het jou óverkomt 
Wat als het je vriend óverkomt?

Filmconcept
Bewustwording willen bereiken door een pakkend filmpje te maken waarin 
straatintimidatie dreigend óverkomt en wat dat vervolgens met slachtoffers 
doet We roepen mensen op om straatintimidatie te melden, de taglme van het 
filmpje wordt "Stop straatintimidatie, meld het!" Deze taglme wordt genoemd 
en/of getoond aan het einde van elk. filmpje, remt. het me ld nu mm er en/of de

We zien een portret van een oudere man. Die spuugt langs de camera. 
Vervolgens zien we de achterlichten van een auto die op rood springen. De 
auto rijdt naar achter. Daarna een close shot van een man die zijn raampje 
opendraait terwijl hij dreigend de camera in kijkt We zien een groepje van 3 
vrouwen die in de camera kijken, lachend en smoezend. Een van de vrouwen 
trekt haar hoofd op in de vorm van e wat?'". Vervolgens zien we een man
bestuderend net eronder de camera (naar de borsten) kijken, clan in de camera. 
Geeft een knipoog. Vervolgens beweegt de camera zich door een lege straat. We 
horen voetstappen. De camera maakt een draai naar achter. Close in beeld staat 
een man. Als laatst zien we een groep hangjongeren op straat (vrouw en man). 
Brommers en fietsen om hen heen. Ze kijken dreigend de camera in. Lopen op 
de camera af.

m
url. We hebben nu je zus, je vriend en jezelf geselecteerd als slachtoffers. Deze 

zijn ons inziens het meest toepasselijk.. 'Zus' doet je ook. denken aan 'broer'. 
'Vriend' doet je ook. denken aan een 'vriendin' dus deze twee slachtoffers zijn 
daarmee indirect ook. gedekt Twee vliegen in één Hap. De slachtoffers kunnen 
we uiteraard nog aanpassen/aanvullen.

Fragmentarisch
n de eerste paar seconden zien we verschillende vormen van straatintimidatie 

naar voren komen. Deze beelden zijn fragmentarisch en snel achter elkaar 
gemonteerd. De bedoeling is dat het dreigend óverkomt. In beeld zien we 
straatintimiclatie-tafereLen waar de gemeente onderzoek, naar heeft gedaan 
en die veelvoorkomend zijn. Nastaren, nafluiten, weg blokkeren, in het nauw 
gedreven worden etc. De figuranten zijn van verschillende leeftijden en zo divers 
moge lijk..

Voice-over
Terwijl we de daders de camera in zien kijken, horen we een voice-over met 
verschillende Li nes die intimiderend zijn en vaak. voorkomen. Bijvoorbeeld: He 
meisje... Pssst... Waar gaan die mooie benen naartoe?.. Hoer!... Hé, vuile homo..

De beelden volgen elkaar in rap tempo op, uiteindelijk, voelt het als op elkaar 
stapelende situaties van straatintimidatie.

We horen in de voice-over verschillende Lines van verbale intimidatie 
Psst meisje...
Zal ik. je een lift geven?'
S let!
Waar gaan die mooie benen naartoe?'
Hoer!
Waar zijn je vrienden, heb je niet he?'
Vuile homo!

etc.
De verschillende fragmenten maken het filmpje alomvattend. Het filmpje bevat 
voor alle kijkers een element dat herkenbaar is en/of aanspreekt 
Inlevingsvermogen
Cmi het doel te bereiken, zetten we ook. in op inlevingsvermogen. Dit doen we 
op twee manieren:

Perspectief (slachtoffer)
Dierbaren (je zus)

De verbale vorm van intimidatie komt dus enkel in de voice-over naar voren.
Zo kunnen we de intimidatie nog veel dreigender over laten komen clan als we 
onervaren figuranten vragen deze intimiderende zinnen te roepen in de dialoog. 
Daarnaast past een voice-over beter bij fragmentarische en snel gemonteerde 
straatintimidatie beelden. Cmi deze redenen hebben we ervoor gekozen geen 
dialoog in de scènes zelf te verwerken, maar in de vorm van een voice-over.

Perspectief
De figuranten die daders spelen, worden close gefilmd. Handheld gedraaid. Ze 
kijken de camera in, die het perspectief van het slachtoffer inneemt. Als we de 
daders close in beeld hebben, zal de intimidatie belle mm en cl en intimiderend 
overkómen. We willen het gevoel bereiken dat je geen kant op kan en dat het 
dreigend óverkomt naar de mensen thuis. De mensen thuis moeten we immers 
ook. bereiken!

Slot
Aan het einde van de filmpjes horen we het slachtoffer: "Wat als het [...] 
óverkomt?". Daarna horen we vervolgens het slachtoffer zeggen: Stop 
straatintimidatie, meld het! Gevolgd door het meldnummer en/of de url.

De intimiderende teksten volgen elkaar sneller op in het geluid, totdat we 
de fragmentarisch en close-up beelden van de intimidatie versnijden naar 
een statisch medium/ totaalportret*, waarin het slachtoffer zegt "Wat als het 
[...] óverkomt?", waarna vervolgens het slachtoffer in de camera zegt "Stop 
straatintimidatie, meld het."

* Het lijkt ons een goed idee om deze portretten te maken op verschillende 
locaties in Utrecht die D 
de gemeente Utrecht.

erkend zijn, zodat er een duidelijk, verband is met

Compilatie
n de totale compilatie kunnen we de portretten van verschillende slachtoffers 

allemaal achter elkaar monteren, net zoals het voorbeeld dat de gemeente 
Utrecht zelf had aangeleverd. De slachtoffers kijken angstig de camera in. In het 
laatste portret wordt dan doorl slachtoffer gezegd: "Stop straatintimidatie, meld 
het". Zo komt de boodschap het sterkst over. De slachtoffers waaraan we nu 
denken: buitenlandse vrouw, oudere Nederlandse vrouw, meisje, man (homo) en 
nog een andere man.

Voorbeeld intimiderende blik. in de camera
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Andere middelen

Voor de campagne zetten we ook. andere middelen in. Om een completer beeld 
te geven van de campagne, hebben we opzetjes gemaakt voor o.a. een poster, 
laoomerangk.aart, bierfiltjes en sleutelhanger. W6 W&w V Z4&

Je-*2Poster
Op de poster staan verschillende, veelgebruikte intimiderende teksten 
(Bijvoorbeeld: Pssst schatje, He lekker wijk zal ik. je een lift geven?'). De 
hoofdboodschap is: Stop straatintimidatie, meld het. +1$
bet op: dit ontwerp is een voorbeeld.

De foto wijzigt nog. De slachtoffers die aan 
worden, fotograferen we in portretvorm. De 
camera in.
We maken meerdere varianten.

ncle va n het f lin pje getooncl 
itoffers kijken serieus de ElA.s:K:s:

Naast stilstaande posters kunnen we ook. digitale ‘posters? maken; de 
verschillende varianten worden na elkaar getoond. En/of in de zin "Dit kan [...] ook. 
zijn" wijzigt het woord op de puntjes (je zus, je vriend, jij) steeds, terwijl de rest 
van de zin stilstaat.

\

1
Beeldmerk
Voor de campagne ontwikkelen we een herkenbaar beeldmerk, dat terugkomt 
in verschillende middelen en bijvoorbeeld op straat kan worden gespoten op 
plekken waar straatintimidatie gemeld is.
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From:
Sent: Tue, 17 May 2022 10:09:24 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Nieuwe versie I straatintimidatie

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo ©®
utrecht%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 10:03
Aan: @utrecht.nl>; |@utrecht.nl>; <

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwe versie | straatintimidatie

Top hoor, boodschap komt veel sterker over.

Wmb mogen er nog wat beelden uit:
- de jongen met de rode allstars(komt niet meer terug verderop, maakt de aanloop onnodig lang),
- de 'zit je nou aan je piemel?'(hij zit niet aan zijn piemel, komt niet meer terug verderop, maakt de aanloop onnodig lang) en
- de jongen met het hoedje er nog wel uit (komt niet meer terug verderop, maakt het tussenstuk naar 'hoe voelt dat' onnodig 
lang). Na 2 vreemde opmerkingen snap je het idee wel en zo kom je eerder op: 2 op de 3 vrouwen... en de 'hoe voelt dat'.

Wat vinden jullie ervan als we niet zeggen 'Straatintimidatie stopt pas als mannen voelen dat het hun probleem is', maar één 
van deze opties kiezen?
'Straatintimidatie stopt pas als je als man voelt dat het ook jouw probleem is'
'Straatintimidatie stopt pas als je als man voelt dat het ons probleem is'
'Straatintimidatie stopt pas als mannen voelen dat het ons probleem is'
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'Straatintimidatie stopt pas als wij, mannen, voelen dat het ons probleem is'

Mogelijke versterkt dit de video nog meer:
Kan de jongen in het begin, na een halve seconde oid ingezoomd/close gesneden worden? Zodat je goed de focus krijgt op zijn 
(relatief minieme) reactie? Of wordt het beeld dan korrelig? Tijdens het scrollen trekt dat iets meer de aandacht.

De likkende jongen komt 2x met hetzelfde beeld voorbij, dat voelt enigszins vreemd in mijn ogen, maar soit: als het teveel tijd 
en moeite kost om aan te pakken, lekker laten.

(5)utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 08:43
Aan:

<

(5)utrecht.nl>; | (Sutrecht.nl>;<
(Sutrecht.nl>

Onderwerp: FW: Nieuwe versie | straatintimidatie 
Urgentie: Hoog

2e versie. Stuk beter zo! Nu hebben we pijpen eruit gehaald, maar neuken zit er wel in. Ik vind wel dat als we dat weglaten het 
confronterende eruit wordt gehaald. Maar als jullie zeggen: het moet eruit, dan moet het eruit!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO00
UtrechtJV

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

(S .nl>
Verzonden: maandag 16 mei 2022 21:05

(Sutrecht.nl>
(S .nl>;

Onderwerp: Nieuwe versie | straatintimidatie

Van: <

Aan:
(5 .nl>CC: <

He
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Filmconcept Impressie

Doel: bewustwording en melden van straatintimidatie 
Doelgroepen: dader, slachtoffer én omstander
Strategie: verschillende dreigende fragmenten + inlevingsvermogen = melden

Hoe komt het filmpje er ongeveer uit te zien?
Fragmentarische beelden van verschillende vormen van straatintimidatie en 
daders

Jezus
Om het inlevingsvermogen te verhogen, laten we de kijker denken aan zijn/ 
haar dierbare naasten. Aan het einde van de video zegt het slachtoffer 
bijvoorbeeld: “Wat als het je zus overkomt?", of “Laat je dit ook tegen je (zus/ 
vriend/vriendin) zeggen?". NB Niet iedereen heeft een zus, dus om een zo 
breed mogelijk publiek aan te spreken, maken we een aantal varianten: “Laat 
je dit ook tegen [...] zeggen?".

Laat je dit ook tegen je zus zeggen?
Laat je dit ook tegen je vriend zeggen?
Laat je dit ook over jezelf zeggen?

Filmconcept
Bewustwording willen bereiken door een pakkend filmpje te maken waarin 
straatintimidatie dreigend overkomt en wat dat vervolgens met slachtoffers 
doet. We roepen mensen op om straatintimid^t'0 te melden, de tagline van het

Deze tagline wordt genoemd

We zien een compilatie van verschillende daders van straatintimidatie die 
rechtstreekst in de camera intimiderend gedrag vertonen. De intimidatie volgt 
elkaar snel op. De shots zijn kort en fragmentarisch achterelkaar gemonteerd. 
De intimidatie moet confronterend zijn voor de kijker thuis. Flierom kiezen we 
ervoor om de dader de intimiderende teksten rechtstreeks in de camera te 
zeggen. De camera neemt als het ware het perspectief van het slachtoffer aan. 
Aan het einde van het filmpje heb je verschillende slachtoffers die serieus in 
de camera kijken. Het slachtoffer zegt: Laat je dit ook zo tegen je (zus/vriend/ 
vriendin) zeggen? In de voice-over hoor je: "stop straatintimidatie, meld het!” 
Of "stop straatintimidatie, schaam je!” of "stop straatintimidatie, schaam je”. 
Gevolgd door het meldnummer en/of de url.

filmpje wordt: “Stop straatintimidatie, meld h 
en/of getoond aan het einde van elk filmpje, i.c.m. het meldnummer en/of de
url.

We hebben nu je zus, je vriend en jezelf geselecteerd als slachtoffers. Deze 
zijn ons inziens het meest toepasselijk. 'Zus' doet je ook denken aan 'broer'. 
'Vriend' doet je ook denken aan een 'vriendin' dus deze twee slachtoffers zijn 
daarmee indirect ook gedekt. Twee vliegen in één klap. De slachtoffers kunnen 
we uiteraard nog aanpassen/aanvullen.

Fragmentarisch
In de eerste paar seconden zien we verschillende vormen van straatintimidatie 
naar voren komen. Deze beelden zijn fragmentarisch en snel achter elkaar 
gemonteerd. De bedoeling is dat het dreigend overkomt. In beeld zien we 
straatintimidatie-taferelen waar de gemeente onderzoek naar heeft gedaan 
en die veel voorkomend zijn. Nastaren, n,^^ ten, weg blokkeren, in het nauw 

gedreven worden etc. De figuranten zijn van verschillende leeftijden en zo 
divers mogelijk.

Beeld
Er komt een compilatie van fragmentarisch en close-up beelden van de 
intimidatie om vervolgens te eindigen in een statisch medium/ totaalportret*, 
waarin het slachtoffer zegt: “Laatje dit ook tegen je zus zeggen?", waarna 
vervolgens het slachtoffer in de camera zegt: “Stop straatintimidatie, meld het."De verschillende fragmenten maken het filmpje alomvattend. Het filmpje bevat 

voor alle kijkers een element dat herkenbaar is en/of aanspreekt. 
Inlevingsvermogen
Om het doel te bereiken, zetten we ook in op inlevingsvermogen. Dit doen we 
op twee manieren:

Perspectief (slachtoffer)
Dierbaren (je zus)

* Het lijkt ons een goed idee om deze portretten te maken op verschillende 
locaties in Utrecht die kenmerkend zijn, zodat er een duidelijk verband is met 
de gemeente Utrecht., dit zijn locaties zoals de bi~'~alte op kardinaal 
weg, lepelenburg park en de binnenstad/bollend„...

Compilatie
In de totale compilatie kunnen we de portretten van verschillende slachtoffers 
allemaal achter elkaar monteren, net zoals het voorbeeld dat de gemeente 
Utrecht zelf had aangeleverd. De slachtoffers kijken ajgj .igd 
het laatste portret wordt dan door 1 slachtoffer gezegd: “laat je dit ook tegen 
je (zus) zeegen". En dat de voice-over zegt: "Stop straatintimidatie, meld het.” 
En "stop^yaatintimidatie, schaam je” Zo komt de boodschap het sterkst over. 
De slachtoffers waaraan we nu denken: b^a nlandse vrouw, getinte man, 
Nederlandse vrouw, meisje en een jonge man (homo).

Perspectief
De figuranten die daders spelen, worden close gefilmd. Handheld gedraaid. Ze 
kijken de camera in, die het perspectief van het slachtoffer inneemt. Als we de 
daders close in beeld hebben, zal de intimidatie beklemmend en intimiderend 
overkomen. We willen het gevoel bereiken datje geen kant op kan en dat het 
dreigend overkomt naar de mensen thuis. De mensen thuis moeten we immers 
ook bereiken!

e camera in. In

Voorbeeld intimiderende blik in de camera
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Script

Daders figuranten
witte man rond de 40/50 jaar 
2 hangjongeren rond 16/17 jaar 
getinte jongen van 20.
2 vrouwen
Man die nette lang in de camera kijkt

SHOTS VAN DE INTIMIDATIE SHOTS VAN DE SLACHTOFFERS

1. Exterieur Nacht.
Locatie - bushalte op kardinaal!

Totaal shot van een auto die aan komt rijden. Camera pant mee met de 
auto.
Medium close shot op de achterlichten die op rood springen.
Insnijden close up man (witte man rond de 40/50 jaar) die zijn raampje 
naar beneden draait, in de camera zegt: "schatje, zal ik je een lift geven?”

1. Exterieur Nacht.
Locatie - bushalte op hard inaai______
Totaal portret van een meisje de 20 jaar) die tegen een bushokje 
aanleunt. Het meisje zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je zus zeggen?'

weg

2. Exterieur Dag
Locatie - Binnenstad. Onder de dom.
Totaal portret van een homo (midden 20) die bij de dom staat. 
De jongen zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je vriend zeggen?'

Slachtoffers figuranten
meisje (rond de 20 jaar 
jongen (een homo, midden 20) 
een vrouw (40/50 jaar) 
getinte man (rond de 30)
een buitenlandse vrouw (40/50 jaar) (met hoofddoek)

2. Exterieur Dag
Locatie - lepelenburg pai

Camera beweegt zich langs 2 hangjongeren rond 16/17 jaar die op een 
bankje zitten in een park. Er staan fietsen/brommers naast hen.
Ze kijken op naar de camera. 1 van de jongens wijst en zegt: "waar gaan die 
mooie benen naartoe?”

3. Exterieur Nacht
Locatie - het munt gebouw 
Totaal portret van een vrouw (40/ 
water staat. De vrouw zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je tante zeggen?'

ar) die tussen het muntgebouw en het

Blokkeren de camera door ervoor te gaan staan.
Zeggen dingen als "vanwaar die haast?” en "heb je nog geen vriend?” En 
"Hee!

4. Exterieur Dag
Locatie - Verlengde Vleutenseweg
Totaal portret van getinte man (rond de 30) die bij het spoor van Leidsche rijn 
staat. De man zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je paps :r zeggen?'

je, je tong verloren?”

3. Exterieur Dag
Locatie - Binnenstad. Onder de dom.

Totaal portret van een getinte jongen van 20. Hij staat tegen een muurtje 
bij de dom.
Close shot op de man die roept "vuile flikker/homo” en spuugt naast zich 
op de grond.

5. Exterieur Dag
Locatie - lepelenburg park
Totaal portret van een buitenlandse vrouw (40/50 jaar) (met hoofddoek) die in 
het park staat.De vrouw zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je familie zeggen?'

4. Exterieur Dag
Locatie - Verlengde VkisMnseweg

In een totaal shot beweegt de camera rond 2 vrouwen die in de camera 
blijven kijken, lachend en smoezend. Een van de vrouwen trekt haar hoofd 
op in de vorm van “Moet je wat?”

5. Exterieur Dag
Locatie - Janskerkhof

We zien een extreme close-up van een man die net te lang in de camera 
kijkt. De man roept “Slet!" En geeft vervolgens een knipoog.

6. Exterieur Nacht
Locatie - het munt g

Camera beweegt zich door een lege straat. We horen voetstappen. Een man 
zegt: "Hee meisje, neuken?”
De camera maakt een draai naar links. In een medium shot staat een man 
van ongeveer 30 jaar. Onscherp, het is donker. Hij zet een stap dichter naar 
de camera.

P w
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Andere middelen

Voor de campagne zetten we ook andere middelen in. Om een completer 
beeld te geven van de campagne, hebben we opzetjes gemaakt voor o.a. een 
poster, en een boomerangkaart. En ander voorbeeld zou een sjabloon gemaakt 
kunnen worden met de tekst 'Stop straatintimidatie' met het beeldmerk in de 
o, welk op straat gespoten kan worden.

bt W&w V *4% ■? W *4 'k jeJe ^2/7H
tftyeVey?/i\

Poster
Op de poster staan verschillende, veelgebruikte intimiderende teksten 
(Bijvoorbeeld: Pssst schatje, He lekker wijf, zal ik je een lift geven?). De 
hoofdboodschap is: Stop straatintimidatie, meld het.

te+}?/
\

Let op: dit ontwerp is een voorbeeld.
De foto wijzigt. De slachtoffers die aan het einde van het filmpje getoond 
worden, fotograferen we in portretvorm. De slachtoffers kijken serieus, 
verbaasd, verrast, open of afkeurend de camera in. De slachtoffers zullen 
van diverse afkomsten/culturen/leeftijden zijn die open /zelfverzekerd/ 
elegant/uitdagend overkomen.
We maken meerdere varianten.

am je!01*

ASr %
wr'4A

Naast stilstaande posters kunnen we ook digitale 'posters' maken; de 
verschillende varianten worden na elkaar getoond. En/of in de zin “Laatje 
dit ook tegen .... zeggen?" wijzigt het w^^ 

steeds, terwijl de rest van de zin stilstaat.
rÜ \op de puntjes (je zus, je vriend) VI ;

0 r^B , V , VBeeldmerk
Voor de campagne ontwikkelen we een herkenbaar beeldmerk dat terugkomt 
in verschillende middelen en bijvoorbeeld op straat kan worden gespoten op 
plekken waar straatintimidatie gemeld is.

,■vv 4f! i. v ƒ /I
0ST©P ST©P

STRAATINTIMIDATIE A STRAATINTIMIDATIE.
Laat je dit <Rk tegen je zus zeggen?Laat je dit ook tegen je zus zeggen?

nnrvnn
% %&

Meld het!
Utrecht.nl/

straatintimidatie
Utrecht.nl/

straatintimidatieGemeente Utrecht Gemeente Utrecht

Voorbeeldsituatie 1 - focus op het slachtoffer Voorbeeldsituatie 1 - focus op de dader
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Filmconcept Impressie

Doel: bewustwording en melden van straat intimidatie 
Doelgroepen: dader, slachtoffer én omstander
Strategie: verschillende dreigende fragmenten + inlevingsvermogen = melden

Hoe komt het filmpje er ongeveer uit te zien?
Fragmentarische beelden van verschillende vormen van straatintimidatie en 
daders

Jezus
Om het inlevingsvermogen te verhogen, laten we de kijker denken aan zijn/ 
haar dierbare naasten. Aan het einde van de video zegt het slachtoffer 
bijvoorbeeld: "Wat als het je zus overkomt?", of "Laat je dit ook tegen je (zus/ 
vriend/vriendin) zeggen?". NB Niet iedereen heefteen zus, dus om een zo 
breed mogelijk publiek aan te spreken, maken we een aantal varianten: "Laat 
je dit ook tegen [...] zeggen?".

Laat je dit ook tegen je zus zeggen?
Laat je dit ook tegen je vriend zeggen?
Laat je dit ook over jezelf zeggen?

Filmconcept
Bewustwording willen bereiken dooreen pakkend filmpje te maken waarin 
straatintimidatie dreigend overkomt en wat dat vervolgens met slachtoffers 
doet. We roepen mensen op om straatintimidatie Pjln 
filmpje wordt: "Stop straatintimidatie, meld hr Ifei 
en/of getoond aan het einde van elk filmpje, i.c.m. het meldnummer en/of de

We zien een compilatie van verschillende daders van straatintimidatie die 
rechtstreekst in de camera intimiderend gedrag vertonen. De intimidatie volgt 
elkaar snel op. De shots zijn kort en fragmentarisch achterelkaar gemonteerd. 
De intimidatie moet confronterend zijn voorde kijker thuis. Hierom kiezen we 
ervoor om de dader de intimiderende teksten rechtstreeks in de camera te 
zeggen. De camera neemt als het ware het perspectief van het slachtoffer aan. 
Aan het einde van het filmpje heb je verschillende slachtoffers die serieus in 
de camera kijken. Het slachtoffer zegt: Laatje dit ook zo tegen je (zus/vriend/ 
vriendin) zeggen? In de voice-over hoor je: "stop straatintimidatie, meld het!" 
Of "stop straatintimidatie, schaam je!" of "stop straatintimidatie, schaam je". 
Gevolgd door het meldnummer en /of de url.

elden, de tagline van het 
tagline wordt genoemd

url.
We hebben nu je zus, je vriend en jezelf geselecteerd als slachtoffers. Deze 
zijn ons inziens het meest toepasselijk.'Zus' doetje ook denken aan 'broer'. 
'Vriend' doet je ook denken aan een 'vriendin' dus deze twee slachtoffers zijn 
daarmee indirect ook gedekt. Twee vliegen in één klap. De slachtoffers kunnen 
we uiteraard nog aan passen/aanvullen.

Fragmentarisch
In de eerste paar seconden zien we verschillende vormen van straatintimidatie 
naar voren komen. Deze beelden zijn fragmentarisch en snel achter elkaar 
gemonteerd. De bedoeling is dat het dreigend overkomt. In beeld zien we 
straatintimidatie-taferelen waar de gemeenteled 
en die veel voorkomend zijn. Nastaren, n|g|lU4' 
gedreven worden etc. De figuranten zijn van verschillende leeftijden en zo 
divers moge lijk.

lerzoek naar heeft gedaan 
weg blokkeren, in het nauw Beeld

Er komt een compilatie van fragmentarisch en close-up beelden van de 
intimidatie om vervolgens te eindigen in een statisch medium/ totaalportret*, 
waarin het slachtoffer zegt: "Laat je dit ook tegen je zus zeggen?", waarna 
vervolgens het slachtoffer in de camera zegt: "Stop straatintimidatie, meld het."De verschillende fragmenten maken het filmpje alomvattend. Het filmpje bevat 

voor alle kijkers een element dat herkenbaar is en /of aanspreekt. 
Inlevingsvermogen
Om het doel te bereiken, zetten we ook in op inlevingsvermogen. Dit doen we 
op twee manieren:

Perspectief (slachtoffer)
Dierbaren (je zus)

* Het lijkt ons een goed idee om deze portretten te maken op verschillende 
locaties in Utrecht die kenmerkend zijn, zodat er een ïLuiflelijk verband is met 
de gemeente Utrecht., dit zijn locaties zoals de bi 
weg, lepelenburg park en de binnenstad/bollend

|3pp kardinaal];r
Compilatie
In de totale compilatie kunnen we de portretten van verschillende slachtoffersPerspectief

De figuranten die daders spelen, worden close gefilmd. Handheld gedraaid. Ze 
kijken de camera in, die het perspectief van het slachtoffer inneemt. Als we de 
daders close in beeld hebben, zal de intimidatie beklemmend en intimiderend 
overkomen. We willen het gevoel bereiken dat je geen kant op kan en dat het 
dreigend overkomt naar de mensen thuis. De mensen thuis moeten we immers 
ook bereiken!

allemaal achter elkaar monteren, net zoals het voorbeeld Hl de gemeente 
Utrecht zelf had aangeleverd. De slachtoffers kijken a .igrre camera in. Ii 
het laatste portret wordt dan door 1 slachtoffer gezegd: "laat je dit ook tegen 

En dat de voice-over zegt: "Stop straatintimidatie, meld het." 
timidatie, schaam je" Zo kom[~Tfe 

De slachtoffers waaraan we nu denken:
Nederlandse vrouw, meisje en een jonge man (homo).

Ir

je (zus) zeegj^l 
En "stop arrcrri boodschap het sterkst over.

dse vrouw, getinte man,

Voorbeeld intimiderende blik in de camera
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Overzicht van opmerkingen bij Straatintimidatie concept 

260721.pdf
Pagina: 2

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 11:19:22m Nummer: 1 Auteur:
In de versie richting daders de tagline hanteren 
Stop met Straatintimidatie, Schaam je.
Hier geen link met melden maken, want daders melden niet.

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 11:22:12Nummer: 2 Auteur:
nafluiten is en wordt niet strafbaar. Deze weglaten. In combinatie met nastaren ook psst en tssss-geluiden.

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 11:24:48■ Nummer: 3 Auteur:
locaties:

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 11:25:29m Nummer: 4 Auteur:
Moet juist niet angstig zijn!!!

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 12:46:35Nummer: 5 Auteur:
stop met straatintimidatie, zonder meld het erachter.

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 12:48:43■ Nummer: 6 Auteur:
Er hoeft maar 1 vrouw (een vrouw is voor mij ouder iemand) te zijn, verder liever 2 meiden (van max 35 jaar) 1 student 20-25 jaar, 1 iets 
ouder (25-35 jaar, maarjong uitziend.
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Straatiintimidatie | ontwerp 23.07.2021 | DELTA3

Script

Daders figuranten
witte man rond de 40/50 jaar 
2 hangjongeren rond 16/17 jaar 
getinte jongen van 20.
2 vrouwen
Man die nette lang in de camera kijkt

SHOTS VAN DE INTIMIDATIE SHOTS VAN DE SLACHTOFFERS

01. Exterieur Nacht
Locatie - bushalte op kardinaal

Totaal shot van een auto die aan komt rijden. Camera pant mee met de 
auto.
Medium close shot op de achterlichten die op rood springen.
Insnijden close up man (witte man rond de 40/50 jaar) die zijn raampje 
naar beneden draait, in de camera zegt: "schatje, zal ik je een lift geven?"

1. Exterieur Nacht
Locatie - bushalte op kardinaal de jnTfe 
Totaal portret van een meisje 
aan leunt. Het meisje zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je zus zeggen?'

weg
20 jaar) die tegen een bushokje

2. Exterieur Dag
Locatie - Binnenstad. Onder de dom.
Totaal portret van een homo (midden 20) die bij de dom staat. 
De jongen zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je vriend zeggen?’

Slachtoffers figuranten
meisje (rond de 20 jaar 
jongen (een homo, midden 20) 
een vrouw (40/50 jaar) 
getinte man (rond de 30)
een buitenlandse vrouw (40/50 jaar) (met hoofddoek)

, 02. Exterieur Dag
Locatie - lepelen burg pa

Camera beweegt zich langs 2 hangjongeren rond 16/17 jaar die op een 
bankje zitten in een park. Er staan fietsen/brommers naast hen.
Ze kijken op naar de camera. 1 van de jongens wijst en zegt: "waar gaan die 
mooie benen naartoe?"
Blokkeren de camera door ervoor te gaan staan.
Zeggen dingen als "vanwaar die haast?" en "heb je nog geen vriend?" En 

je, je tong verloren?"

3. Exterieur Nacht
Locatie - het munt gebouw 
Totaal portret van een vrouw (40/! 
water staat. De vrouw zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je tante zeggen?’

lie tussen het muntgebouw en het

4. Exterieur Dag
Locatie - Verlengde Vleutenseweg 
Totaal portret van getinte man (rond de 30) die bij he|TTi 
staat. De man zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je pE^^i“Js

■oor van Leidsche rijn 
ggen?'3. Exterieur Dag

Locatie - Binnenstad. Onder de dom.
Totaal portret van een getinte jongen van 20. Hij staat tegen een muurtje 
bij de dom.
Close shot op de man die roept "vuile flikker/homo” en spuugt naast zich 
op de grond.

5. Exterieur Dag
Locatie - lepelenburg park
Totaal portret van een buitenlandse vrouw (40/50 jaar) (met hoofddoek) die in 
het park staat.De vrouw zegt: 'Laat je dit ook zo tegen je familie zeggen?’

4. Exterieur Dag
Locatie - Verlengde VU

In een totaal shot beweegt de camera rond 2 vrouwen die in de camera 
blijven kijken, lachend en smoezend. Een van de vrouwen trekt haar hoofd 
op in de vorm van "Moet je wat?”

/eg

05. Exterieur Dag
Locatie - lanskerkhof

We zien een extreme close-up van een man die nette lang in de camera 
kijkt. De man roept "Slet!" En geeft vervolgens een knipoog.

06. Exterieur Nacht
Locatie - het munt gi^ft

Camera beweegt zich door een lege straat. We horen voetstappen. Een man 
zegt: "Hee meisje, neuken?”
De camera maakt een draai naar links. In een medium shot staat een man 
van ongeveer 30 jaar. Onscherp, het is donker. Hij zet een stap dichter naar 
de camera.
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Pagina: 3
Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 12:53:35m Nummer: 1 Auteur:

Misschien beter de amsterdamse straatweg? is wel een drukkere weg, dus misschien lastiger te filmen? Anders de moezeldreef in 
Overvecht? of een bushalte dichtbij winkelcentrum overvecht?

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:43:17m Nummer: 2 Auteur:
vrouw max 35

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:40:11Nummer: 3 Auteur:
misschien teveel binnenstad, kan ook parkeerplaats winkelscentrum overvecht zijn of park transwijk: Let wel, Alle 5 de wijken erin!

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:43:48Nummer: 4 Auteur:
jonge meid van 20 deze dan aan situatie 2 (jonge jongens als dader 
koppelen)

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:41:21m Nummer: 5 Auteur:
je vriend niet beter? Je partner impliceert homo en die hebben we al in andere situatie

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 12:57:03= Nummer: 6 Auteur:
hier beter in wijk Zuidwest, park transwijk of winkelcentrum NOVA

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 12:58:26Nummer: 7 Auteur:
is echt een uitgaansplek, dus nacht beter

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 12:58:08■ Nummer: 8 Auteur:
muntgebouw is denk ik overdag beter
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Andere middelen

Voor de campagne zetten we ook andere middelen in. Om een completer 
beeld te geven van de campagne, hebben we opzetjes gemaakt voor o.a. een 
poster, en een boomerangkaart. En ander voorbeeld zou een sjabloon gemaakt 
kunnen worden met de tekst 'Stop straatintimidatie' met het beeldmerk in de 
o, welk op straat gespoten kan worden.

l^Wkk
Je

Poster
Op de poster staan verschillende, veelgebruikte intimiderende teksten 
(Bijvoorbeeld: Pssst schatje, He lekker wijf, zal ik je een lift geven?). De 
hoofdboodschap is: Stop straatintimidatie, meld het.

■tl?,
•\Wpp

Let op: dit ontwerp is een voorbeeld.
De foto wijzigt. De slachtoffers die aan het einde van het filmpje getoond 
worden, fotograferen we in portretvorm. De slachtoffers kijken serieus, 
verbaasd, verrast, open of afkeurend de camera in. De slachtoffers zullen 
van diverse afkomsten/culturen/leeftijden zijn die open /zelfverzekerd/ 
elegant/uitdagend overkomen.
We maken meerdere varianten.

;%

Naast stilstaande posters kunnen we ook digitale 'posters' maken; de 
verschillende varianten worden na elkaar 
dit ook tegen .... zeggen?" wijzigt het wjgfl: 
steeds, terwijl de rest van de zin stilstaat.

rond. En/of in de zin “Laatje 
de puntjes (je zus, je vriend)EL

■ 0!/ ; /Beeldmerk
Voor de campagne ontwikkelen we een herkenbaar beeldmerk dat terugkomt 
in verschillende middelen en bijvoorbeeld op straat kan worden gespoten op 
plekken waar straatintimidatie gemeld is.

Ü!ST©P 0STRAATINTIMIDATIE*
Laat je dit ook tegen je zus zeggen?

fé f4Meld het!
Utrecht.nl/

straatintimidatie
Utrecht.nl/

straatintimidatie
ï&asxi

Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht

Voorbeeldsituatie 1 - focus op het slachtoffer Voorbeeldsituatie 1 - focus op de dader

Straatintimidatie I ontwerp 23.07.2021 | DELTA3
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Pagina: 4
Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:46:43m Nummer: 1 Auteur:

en het gezicht

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:48:08= Nummer: 2 Auteur:
het woordje MET ertussen?

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:47:14Nummer: 3 Auteur:
punt mag weg

Onderwerp: Notitie Datum: 26-7-2021 13:48:43m Nummer: 4 Auteur:
directer, dit zeg je toch ook niet tegen je zus?
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Straatiintimidatie | ontwerp 23.07.2021 | DELTA3
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From:
Sent: Mon, 26 Jul 2021 13:57:36 +0200

Mll |l II @delta3.nl>;"Traffic Delta3" <traffic@delta3.nl>To: <
@utrecht.nl>Cc:

Subject:
Attachments:
straatintimidatie_OA_GU def. (2).pdf

RE: 6661 Campagne straatintimidatie
Straatintimidatie concept 260721.pdf, concept 2607 incl opmerkingen.pdf, DEF RAPPORT onderzoek-

Hallo en

Zolang jullie geen doorlooproutes / straten blokkeren en je gewoon aan de corona-maatregelen houden, is er geen vergunning nodig om te 
filmen in de openbare ruimte. Als omstanders maar niet herkenbaar in beeld komen. Een brief van mij is geen enkele waarde en ook niet 
nodig.

Opmerkingen bij voorstel:
• Nafluiten eruit halen (hier zal veel discussie over komen; raakt te veel aan flirten en wordt straks ook niet strafbaar)
• Profiel daders is mij nog niet helemaal duidelijk; er staat getinte jongen en 2 hangjongeren (hoe zien deze personen 

eruit? Of als er geen omschrijving staat dan niet getint? ©). En hoe zien de andere daders eruit? Zorg ervoor dat het 
een gemixte groep is en houd ook rekening met de daderprofielen die uit het onderzoek naar voren komen (zie 
bijgaand).

• Voorde daders: Stop met straatintimidatie, schaam je ...het woordje met ertussen plaatsen en geen vermelding naar 
meldpunt. Want een dader gaat zich niet melden ©. En anders lijkt schaam je gericht te zijn op slachtoffers en 
omstanders die het kunnen melden. Dan kan je ook de dader rechtstreeks aanspreken: dit zeg je toch ook niet tegen je 
zus?
Niet de slachtoffers angstig laten kijken. We willen ze juist in hun kracht zetten en niet de daders voldoening geven dat 
mensen bang worden.
Locaties: Binnenstad, Noordwest, Zuidwest West en Overvecht zijn de wijken waar het meeste straatintimidatie voorkomt 
( uit het onderzoek). Liefst al deze wijken , 1 locatie, (en natuurlijk afwisselen met park, parkeerplaats, bushalte) 
Binnenstad

o Park Lepelenburg / onder de dom. Dit is plek waar het donker is en waar je - als je daar langfiets/ looptt- je 
zeker onprettig voelt. Bij de dom is meer uitgaans-gerelateerd

Noordwest
o Amsterdamse straatweg: is drukke straat. Ook veel bushaltes.

West
o Leidsche weg / de munt, langs het water. Hier fietsen veel studenten.

Zuidwest:
o Buiten bij winkelcentrum Nova (bijv op parkeerterrein): lijkt me goede voor situatie waarin meiden de dader 

zijn)
o Park transwijk (hier is vorig jaar nog aanrander actief geweest, dus is wel meer aan de hand dan intimidatie.)

Overvecht
o Winkelcentrum Overvecht (op parkeerterrein). Vaak grote groepen in avond met scooters, 
o Moezeldreef bij bushalte (vlakbij park)

Kunnen jullie hiermee verder? Laten we anders nog even bellen over welke locaties het best bij welke situaties en daders 
passen. Misschien moeten jullie ook eerst even kijken qua planning en dat we daarna even bellen?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
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13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®®
'Mi

Gemeente Utrecht

Een paar zaken van aandacht:
Op maandag 9 en dinsdag 10 augustus (met uitloop op woensdag 11 augustus) gaan we filmen op de genoemde plekken in Utrecht. We 
vragen ons af of er een vergunning nodig is om te filmen op deze locaties. In ieder geval zou het handig zijn als we een getekende brief van 
jou ontvangen waarin staat dat we filmen voor de Gemeente Utrecht, mochten omstandigere of instanties hiernaar vragen.

A.s. maandag hebben wij weer een overleg met het filmteam om de figuranten vast te leggen en de planning van de filmdagen te maken.

We horen graag jullie reactie en of het concept is goedgekeurd.

Met vriendelijke groet,

DTP'er

dsItaB
| tatfimuftione | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 
www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design

> Op 22 jul. 2021, om 16:45 heeft Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> het volgende geschreven:
>
> Hoi
>
> Helaas heeft ons filmteam wat vertraging opgelopen met het script. Daardoor kunnen we onze nieuwe presentatie vandaag nog niet met
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delen. Mijn excuses! We zorgen ervoor dat je de complete presentatie morgen z.s.m. ontvangt, zodat ook 
werpen voor haar vakantie.

er een blik op kan

>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
>
> <image006.png>
>
>
>
> Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag
> T 070 789 0190 | www.delta3.nl
>
> Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
>

|(5> utrecht. nl>
> Verzonden: donderdag 22 juli 2021 10:29
> Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>
> CC:
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

> Van: <

| (tutrecht. nl>

>
> Dank, we zijn heel benieuwd! Kunnen jullie het morgen ook meteen naar 
kan ze er nog net een blik op werpen en mij haar reactie doorgeven.

sturen? Dat is haar laatste dag voor vakantie en dan

>
> Met vriendelijke groet,
>
>

Openbare Orde en Veiligheid en>
>
>
>

utrecht.nl>
> www.utrecht.nl
> Gemeente Utrecht
> Marketing & Communicatie Netwerk
> Stadsplateau 1
> 13e etage Zuid
> maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur
>
> Postbus 16200
> 3500 CE Utrecht
>
> <image007.png> <image008.png> <image009.png> <image010.png>
>
>
> <image011.png>
>
>
>
> Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>
> Verzonden: woensdag 21 juli 2021 15:35

|(5>utrecht.nl>> Aan:
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

<

>
> Hoi
>
> Bedankt voor alle feedback. We hebben de feedback vanochtend uitgebreid met elkaar besproken en verwerken deze nu in o.a. de poster 
en het script. Onderstaand een korte update.
>
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> Ontwerp poster/advertentie
• Morgen sturen we je een nieuw voorstel voor de posters.
• We maken twee varianten (eentje gericht op de dader en eentje gericht op de omstanders/slachtoffers).
• NB De foto die we nu gebruiken voor de proeven, wordt nog vervangen. Voor de posters maken we foto's van de slachtoffers die aan 

het eind van de video de call-to-action delen 'meld het' of 'schaam je'). We zorgen ervoor dat deze personen op de foto's 
open/zelfverzekerd/elegant/uitdagend overkomen en verschillende culturen/leeftijden hebben.
> Video

>
>
>

• We zijn nu bezig met de voorbereidingen op de opnames. We schrijven het scriptgedetailleerder uit.
• Aan de hand van het uitgebreide script maken we een lijstje met figuranten en locaties. We houden daarbij rekening met 

verschillende geslachten/leeftijden/culturen. Morgen sturen we deze lijst naar je op, voordat we de figuranten daadwerkelijk scouten; dan 
weten we zeker dat we op één lijn zitten.
> Overige middelen

• Gifje: in je mail noem je ook een gifje. Dit middel stond nog niet op mijn lijstje, maar vind ik een mooie aanvulling! Daarin plaatsen 
we dan ook de tekst 'Laat je dit ook tegen [...] zeggen?' Waarbij op de plek van de drie puntjes het woord steeds wordt vervangen 
(zus/vriend/jezelf/etc.), zoals we eerder hebben besproken voor de compilatie-video.

• Boomerang-kaart: de flikker-versie is te provocerend, dus we maken nog een nieuw voorstel
• Straatsjabloon: daar gaan we ook voor zorgen.

> Kortom, we zijn lekker bezig en je hoort/ziet morgen meer! ©

>
>

>

>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
>
> <image006.png>
>
>
>
> Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag
> T 070 789 0190 | www.delta3.nl
>
> Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
>

<account@delta3.nl>> Van:
> Verzonden: vrijdag 16 juli 202110:18
> Aan: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>;
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

I@delta3.nl><

>
> Hallo en
>
> We hebben veel reacties van de partners gehad. Sommigen waren helemaal enthousiast. Anderen gaven wat kritische punten mee.
>
> In bijgaande pdf heb ik opmerkingen verwerkt.
> Belangrijkste pijnpunt is:

• In hoeverre spreken we daders ook aan? Is er nog iets hiervoor te bedenken ? (bijv ook versie filmpje dat je de dader aanspreekt met 
'schaam je"?). De posters zijn door de call-to-action 'meld het'ook meer gericht op slachtoffers en omstanders. Het zinnetje 'wat als het je 
zus'overkomt is dan ook voor daders bedoeld. Maar is er hier ook iets te bedenken (een aparte versie) dat we het melden weglaten en de 
dader meer aanspreken?

• die gif waarbij de gezichten en teksten snel wisselen en de breedheid van straatintimidatie laten zien, is ook erg belangrijk om goed 
uit te werken. Daarin niet 'je moeder' opnemen, maar wel de termen zoals in pdf gesuggereerd.

• Ook voor de compilatie van de film moet de breedheid duidelijk zijn. Daarnaast moet het niet provocerend (dus die meiden moeten 
niet 'wat moet je" zeggen), en niet het beeld geven dat slachtoffers altijd bang worden, maar ook hier de nuance en het irritante, abnormale 
en verbazende beeld schetsen.

>

>

>

>
> Hoop dat jullie hiermee verder kunnen! Bel/mail gerust!!!
>
»
»
» Hallo
»
» Is er al witte rook?

V V
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»
» Heb draaidagen nu gepland op 9/10/11 augustus en montage 16/17/18 augustus dan hebben we tijd om lokatie en figuranten te scouten
»
» Daarbij hebben er nu twee van het filmteam corona. Daar moeten we ook rekening mee houden + de ontwikkelingen de komende weken



Overzicht opnames
Daders

SHOTS LOCATIES TIJDEN OMSCHRIJVING
Shot 1. Schatje, zal ik je een lift 
geven?[Nacht]

Bushalte 
Einsteindreef of 
Rhonedreef

Totaalshot van een auto die aan komt 
rijden. Camera pant mee met de auto. 
Medium close shot op de 
achterlichten die op rood springen. 
Insnijden close up dader (blanke man 
rond de 40/50 jaar) die zijn raampje 
naar beneden draait, in de camera 
zegt: "schatje, zal ik je een lift geven?"

IN DONKER OF 
SCHEMERING

Shot 2. Hangjongeren homo Pn rl^icrnx

TranswijkRoosev 
eldtlaan. 
Herkenbare flats.
naast water.

Totaal portret van een getinte jongen
van 20. Hij staat tegen een muurtje bij

shot op de man die
roept "vuile flikker/homo" en spuugt
naast zich op de grond.Camera 
beweegt zich langs 2 hangjongeren
rond 16/17 jaar die op een bankje
zitten in een park. Er staan 
fietsen/brommers naast hen. Ze kijken
op naar de camera. Eén van de 
jongens wijst en zegt: "Waar gaan die
mooie benen naartoe?" Blokkeren de
camera door ervoor te gaan staan.
Zeggen dingen als "vanwaar die 
haast?" en "heb je nog geen vriend?

n i_i i
J

Shot 4. Meiden winkelcentrum Winkelcentrum 
Nova. Geen 
winkel
herkenbaar in

In een totaal shot beweegt de camera 
rond 2 vrouwen die in de camera 
blijven kijken, lachend en smoezend. 
Een van de vrouwen trekt haar hoofd 
op in de vorm van "Moetje wat?"beeld!

Shot 6. Neuken? [Nacht] Janskerkhof Camera beweegt zich door een lege 
straat. We horen voetstappen. Een 
man zegt: "Hee meisje, neuken?"
De camera maakt een draait naar 
links. In een medium shot staat een 
man van ongeveer 30 jaar. Onscherp, 
het is donker. Hij zet een stap dichter 
naar de camera.

IN DONKER OF 
SCHEMERING

Shot 3. Vuile 
fltkkefhangiongeren

Camera beweegt zich langs 2 
hangjongeren rond 16/17 jaar die op
een bankje zitten in een park. Er staan
fietsen/brommers naast hen. Ze kijken
op naar de camera. Eén van de 
jongens wijst en zegt: "Waar gaan die

Domtoren
MolenparkPark
Oog en al, op
bank bij
Kanaalweg (dus
niet midden in

5.1,2E



park, maar aan
de rand)

mooie benen naartoe?" Blokkeren de
camera door ervoor te gaan staan.
Zeggen dingen als "vanwaar die 
haast?” en "heb je nog geen vriend?
En "Hee! ie, je tong 
verloren?"Totaal portret van een 
getinte jongen van 20. Hij staat tegen
een muurtje bij de dom. Close shot op
de man die roept "vuile flikker/homo
en spuugt naast zich op de grond.

Shot 5. Slet Amsterdamsestr
aatweg

We zien een extreme close-up van een 
man die net te lang in de camera kijkt. 
De man roept "Slet!" En geeft 
vervolgens een knipoog.

IN DE 
OCHTEND 
(VANWEGE 
SPITS), kan 
ook bij 
watertoren
(halverwege
straatweg) in
de buurt met
de herkenbare
watertoren op
achtergrond

Slachtoffers
SLACHTOFFERS LOCATIES SLOTZIN TIJDEN
Meisje, getint, rond 
30 jaar

Bushalte Einsteindreef 
of Rhonedreef

Wat als dit bij je zus gebeurt? 
Stop straatintimidatie, meld het.

Filmopname:
Fotografie:

Vrouw, blank, rond 
40 jaar

Winkelcentrum Nova Wat als dit bij je tante gebeurt? 
Stop straatintimidatie, meld het.

Filmopname:
Fotografie:

Jongen (homo), 
blank, 20-30 jaar

Wat bij je familie gebeurt?
Stop straatintimidatie, meld
het.Wat als dit bij je vriend 
gebeurt?
Stop straatintimidatie, meld
kot I ICL.

DomtorenPark oog in 
al, bij kanaalweg

Filmopname:
Fotografie:

Wat als dit bij jezelf gebeurt? 
Stop straatintimidatie, meld het.

Meisje, blank, rond 
20 jaar

Amsterdamsestraatweg Filmopname:
Fotografie:

Park Transwijk
rooseveldtlaan

Wat als dit bij je vriend gebeurt? 
Stop straatintimidatie. meld het Wat 
bij je familie gebeurt?
Stop straatintimidatie, meld het.

Filmopname:
Fotografie:

Vrouw met 
hoofddoek

Legenda wijken
Overvecht
Binnenstad
Noordwest
Zuidwest
West
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Campagne Straatintimidatie gemeente Utrecht
Overzicht opnames

Daders Slachtoffer Omschrijving shot dader Omschrijving shot 
slachtoffer

Shotlist PlanningLocatie Exterieur

Totaal portret van een jongen 
(homo, midden 20) die bij de 
flats staat, naast water. De 
jongen zegt: "Wat als dit bij 
je familie gebeurt?

- Wijd en close van 
slachtoffer
- One-taker van dader
- shots van slachtoffer

Maandag 9 augustusDag Camera zoomt in op een man 
die tegen een muurtje aan 
staat. Hij staart lang en 
dreigend de camera in. Hij zegt 
intimiderend "Vuile flikker” en 
spuugt voor zich op de grond.

Rooseveltlaan, 
Herkenbare 
flats, naast 
water

12.00-13.30 dader
13.30-14.15 slachtoffer 
14.15-14.45 fotogr(1 wijd, 1 Commented ]: Ik vind je familie hier een beetje 

gezocht.
beter: bij je vriend of bij jou.
Kan je ze allebei opnemen?

medium/close)
- Portret van slachtoffer
- Lege locatie draaien 
vanaf hoog perspectief

\2 vrouwen lopen langs de 
camera, ze kijken in de camera 
terwijl ze langslopen. Camera 
pant met de 2 vrouwen mee 
terwijl hij wederom inzoomt. 
De twee vrouwen smoezen en 
lachen. Een van de vrouwen 
trekt haar hoofd op en zegt 
"Moetje wat?” waarna ze zich 
weer omdraait en lacht.)_____

Totaal portret van vrouw 
(blank, rond 40 jaar). Op de 
achtergrond zie je de 
watertoren. De vrouw zegt:
Wat als dit [bij je tante 

gebeurt?

- Wijd en close van 
slachtoffer
- One-taker van dader

Maandag 9 augustusDagAmsterdamses 
tra at weg, 
halverwege 
(bij de 
watertoren)

15.45-17.15 dader 
17.15-18.00
slachtoffer____________________________________________
18.00 - 18.30jfotogr Commented : Ik merk dat ik tante toch te ver af 

vindt staan. Beter: je zus.

- shots van slachtoffer 
(1 wijd, 1 
medium/close)
- Portret van slachtoffer
- Lege locatie draaien 
vanaf hoog perspectief

Commented [  Is dit bedreigend genoeg? Misschien 
laten zien dat ze de vrouw achternalopen of de weg 
blokkeren?

5.1,2E
5.1,2E

5.1,2E
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u Nacht De camera zoomt langzaam in 
[terwijl een auto [precies in het 
midden van het kader tot 
stilstand komt. De man draait 
zijn raampje open, kijkt in de 
camera en zegt "Schat, heb je 
een lift nodig?”

Totaal portret van een getint 
meisje (rond de 30 jaar) die

- Wijd en close van 
slachtoffer

Maandag 9 augustusBushalte

Rhonedreef Commented [ : Misschien nog intimiderende door 
19.45 - 20.00 opbot eerst met koplampen groot licht te geven om aandacht te 
fotografie

op het bankje van een 
bushokje zit. Het meisje zegt:
"Wat als dit bij je zus 
gebeurt?"

- One-taker van dader
- Eerste shot van auto 
(bij bushalte), 2 shots 
schuin en frontaal
- Shots van slachtoffer 
(1 wijd, 1 
medium/close)
- Portret van slachtoffer
- Lege locatie draaien 
vanaf hoog perspectief

trekken?
20.00-20.30 
20.30-21.15 
slachtoffer 
21.15-23.15 dader

'i
Vervoer vanaf 
Amsterdamsestraatweg 
naar bushalte: 7 min.

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E
5.1,2E

5.1,2E

2e



Camera zoomt in op 2/3 
hangjongeren die op een 
bankje zitten in het park. De 
jongens kijken op naar de 
camera. Wijzen en roepen: 
"Waar gaan die mooie benen 
naartoe?", "Heb je nog geen 
vriend?" en "Ben je je tong 
verloren?". Ze lachen naar de 
camera die steeds verder 
inzoomt, terwijl de jongens 
blijven zitten.

Totaal portret van een vrouw 
(hoofddoek, rond 40 jaar) die 
in het park staat. De vrouw
zegt: "Wat als dit bij je 
vriendin gebeurt?"

- Wijd en close van 
slachtoffer
- One-taker van dader
- Shots van slachtoffer 
(1 wijd, 1 
medium/close)
- Portret van slachtoffer
- Lege locatie draaien 
vanaf hoog perspectief

Dinsdag 10 augustusDagPark Oog in Al, 
op bank bij 
Kanaalweg

o
16.00-18.00 dader
18.00-18.45
slachtoffer
18.45 -19.15 fotografie

WÊIMi

I
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Nacht Camera zoomt van een redelijk 
close shot op een steeg uit. In 
de verte komt een man van 
ongeveer 30 jaar aanlopen. 
Terwijl hij af komt lopen op de 
camera wordt het beeld 
onscherp. Als de man 
dicht bij de camera is zegt hij:

Pssst meisje, neuken?

Totaal portret van een meisje 
(blank, 20 jaar) die bij uitgang 
tunnel staat.
Het meisje zegt: "Wat als dit 
bij jou gebeurt?

- Wijd en close van 
slachtoffer
- One-taker van dader
- Shots van slachtoffer 
(1 wijd, 1 
medium/close)
- Portret van slachtoffer
- Lege locatie draaien 
vanaf hoog perspectief

Dinsdag 10 augustusLichtgevende 
tunnel bij 
Winkel van 
Sinkei

20.45 - 21.00 opbouw
fotografie
21.00-21.30
fotograferen
21.30-22.15
slachtoffer
22.15 -23:45 dader

L i

■

Legenda wijken

Overvecht
Binnenstad
Noordwest
Zuidwest
West
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Filmconcept
We zien 5 verschillende shots achterelkaar gemonteerd, van daders die intimiderend gedrag vertonen. De shots worden vanaf statief gedraaid en zoomen 
langzaam op de dader in kwestie in, die in de camera intimiderende handelingen vertoont. De camera neemt het standpunt in van het slachtoffer en is dus 
een 'point of view'. Door statisch te draaien en langzaam in te zoomen willen we het gevoel geven dat je geen kant op kan en dat het steeds beklemmender 
aanvoelt. We willen het gevoel bereiken dat je geen kant op kan, het komt dreigend over op de mensen thuis. De mensen thuis moeten we immers ook 
bereiken. Na de shots van de intimidatie zie je een totaal-shot van een slachtoffer die zegt: "Wat als dit bij je (zus/vriend/vriendin... etc.) gebeurt?" We 
eindigen met een statisch shot op de lege locatie vanaf een hoger perspectief gefilmd. In beeld verschijnt een grote tekst met STOP STRAATINTIMIDATIE. 
Met het meldpunt (www.utrecht.nl/straatintimidatie) van gemeente Utrecht eronder. Zo leg je meer focus op de locaties waar mensen zich onveilig kunnen 
voelen en dat ze een melding kunnen maken van een plek waar intimidatie voorkomt.

De slachtoffers kijken niet angstig de camera in. We zetten de slachtoffers juist in hun kracht, om de daders niet de voldoening te geven dat mensen bang 
worden.

Slotzin
Aan het einde van een filmpje zegt een slachtoffer: "Wat als dit bij [...] gebeurt?", waarbij op de plek van de drie puntjes verschillende soorten slachtoffers 
geplaatst worden. Zo ontstaan er vijf verschillende versies.

Twee versies
Vervolgens verschijnt de tagline in beeld: 'Stop straatintimidatie'. Deze tekst wordt niet uitgesproken door de voice-over. Met 'meld het' en/of 'schaam je' 
kunnen we dan variëren in de aftiteling.

Gericht op omstanders: Stop straatintimidatie, meld het. 
Gericht op daders: Stop met straatintimidatie, schaam je.

Locaties
De filmopnames (en portretten) worden gemaakt op verschillende locaties in Utrecht (in de wijken waar straatintimidatie het meest voorkomt) die 
kenmerkend zijn, zodat er een duidelijk verband is met gemeente Utrecht.

Fotografie
Op de locaties waar de filmopnames worden gemaakt, maken we ook foto's van slachtoffers. Deze worden gebruikt voor de posters.

http://www.utrecht.nl/straatintimidatie


From:
Sent: Wed, 4 Aug 2021 13:51:04 +0200 

Traffic Delta3"' <traffic@delta3.nl>;' 
RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Ml @utrecht.nl>To:
Subject:

Hahahaha, waar gaan die mooie beentjes naartoe!!

Gezien de leeftijd van 
En is het niet handig voor 
minirok

is het misschien beter om het over een ‘man’ te hebben in plaats van ‘vriend’?
om een broek aan te doen en hoge hakken? Of draag je dat nooit en kom je liever in een

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 17:11
Aan: |@utrecht.nl>

@utrecht.nl>CC: <
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

De planning voor de scène waarin jij zal figureren, is inmiddels bekend:

Maandag 9 augustus 
18.00 -18.45 filmopname 
18.45 -19.15 fotografie

Hieronder meer informatie over de scène:
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• Shot daders: Camera zoomt in op 3 hangjongeren die op een bankje zitten in het park. De jongens kijken op naar de 
camera. Wijzen en roepen: "Waar gaan die mooie benen naartoe?", "Heb je nog geen vriend?" en "Ben je je tong 
verloren?". Ze lachen naar de camera die steeds verder inzoomt, terwijl de jongens blijven zitten. De camera neemt de 
'point of view' van het slachtoffer in, zodat de kijker zich goed kan inleven. Aan het einde van het filmpje komt het 
slachtoffer in beeld (zie onderstaand shot).

• Shot slachtoffer (jij): Totaal portret van een vrouw (hoofddoek, rond 40 jaar) die in het park staat. De vrouw zegt: "Wat 
als dit bij je vriendin gebeurt?

• Locatie: Park Oog in Al, op bank bij Kanaalweg

n

Graag ontvang ik bevestiging van je aanwezigheid @

Met vriendelijke groet,

dsItaB
ïiraic-gie | «Hnmunitane | tSeaign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 18:05 
Aan: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: Re: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi, als het goed is ben ik vanaf de 9 weer beschikbaar. Ik ben nu in het buitenland.

Mvg

Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl>
27, 2021 2:43:53 PM 

l@utrecht.nl>
Verzonden:

l@utrecht.nlAan:
Onderwerp: FW: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

Van je collega
opname vindt plaats op 9 of 10 augustus. Als datum en tijd bekend zijn, zal ik het je laten weten. Ben jij beide dagen 
beschikbaar?

heb ik begrepen datje mee wil werken aan de campagne straatintimidatie. Wat leuk, dankjewel! De

Met vriendelijke groet,

dslta3
itraiegie ] tommumcaiie | dctign
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Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 14:46 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>;

Van: <

@delta3.nl>
(5)utrecht.nl>CC:

Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Nou, appen werkt goed naar Marokko! 
overleggen jullie over datum? Zij is volgende week weer op kantoor.

wil wel en kan waarschijnlijk ook! Mailen jullie haar het aangepaste script en
|@utrecht.nl>

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag Tl juli 2021 13:11
Aan: (5)utrecht.nl>; (5)delta3.nl><

@utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

We hebben nog een paar vragen:
• Slachtoffer hoofddoek: in het filmpje dat gemeente Utrecht eerder heeft gemaakt, is er ook een vrouw met hoofddoek 

gefilmd. Is het misschien een optie dat zij ook figureert in deze video?
• Locatie Muntgebouw: deze locatie vervangen we door de Amsterdamse straatweg of de Kanaalstraat. Ik begrijp dat dit 

drukke wegen zijn. Hebben we daar dan wel genoeg vrijheid om te filmen denk je?
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• Slotzin: wij staan nog niet helemaal achter de slotzin. "Laat je dit ook tegen je zus zeggen?" is een zin die niet zo lekker 
loopt en ook grammaticaal wat complex is. We moeten de zin zo simpel mogelijk houden, en ook streven naar Bl- 
niveau (hulpwerkwoorden moeten we voorkomen). Hoe korter en simpeler de zin, hoe beter deze blijft hangen. Ons 
voorstel is daarom: "Wat als dit bij je zus gebeurt?" of "Wat als ditje zus overkomt?" Wat vind jij hiervan?

Met vriendelijke groet,

dsItaB
Strategie ] communicatie | design

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

Van: Traffic Delta3 <traffic(g)delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 10:05
Aan: (5)utrecht.nl>; (5)delta3.nl><

(5)utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

We verwerken de feedback die je hebt doorgegeven in de pdf. Als de slachtoffers compleet zijn en/of deDankjewel
planning bekend is, zal ik je hierover een update geven.

Met vriendelijke groet,

dsItaB
Strategie | communicant | design

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 09:54 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>;

Van: <

(Sdelta3.nl>
<farzaneh.kamalizadeh(5)utrecht.nl> 

Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
CC:

Hi dankjewel, zie hieronder nog opmerking in blauw

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en
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I@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: maandag 26 juli 2021 15:40
Aan: @utrecht.nl>; @delta3.nl><

@utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

Bedankt voor je feedback. Ik heb de figuranten en locaties alvast op een rijtje gezet. Zitten we zo op één lijn?

Locaties
• Bushalte Einsteindreef of Rhonedreef [NACHT]
• Park Transwijk
• Domtoren
• Winkelcentrum Nova
• Janskerkhof [NACHT]
• Muntgebouw Deze toch vervangen door iets in de wijk Noordwest of west. Daar heb je de amsterdamse straatweg of 

de kanaalstraat. Dat zijn drukke multiculturele straten en die zijn denk ik meer hotspot dan het muntgebouw (mooie 
locatie, maar vooral in de zomer veel overlast)

Daders
We zijn nu op zoek naar de onderstaande daders

• Man, blank, rond de 40/50 jaar
• 2 hangjongeren, 1 blank en 1 getint, rond 16/17 jaar;
• Jongen, getint, rond de 20 jaar
• 2 meisjes, blank, rond 25 jaar
• Man, getint, rond 30 jaar deze hoeft m.i. niet perse getint te zijn
• Man, onscherp in beeld

Slachtoffers
Onderstaande slachtoffers hebben we reeds gevonden:
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• Meisje, getint, rond 30 jaar
• Vrouw, blank, rond 40 jaar
• Jongen (homo), blank, rond 20 jaar kan tussen 20-30 zijn
• Meisje, blank, rond 20 jaar
• Man, getint, rond 20 jaar ik mis nu de vrouw met hoofddoek. Zou ik dan ipv deze doen.

Succes! Laat me weten als ik iets kan betekenen. Heel graag ontvang ik ook jullie planning, lijkt me leuk om even langs te komen 
op de opnamedagen.

Met vriendelijke groet,

daltaB
iiraicgie | «Hinnuiii(4hi | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>Van: <
Verzonden: maandag 26 juli 2021 13:58
Aan: (5)delta3.nl>; Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl><

(5)utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hallo en

Zolang jullie geen doorlooproutes / straten blokkeren en je gewoon aan de corona-maatregelen houden, is er geen vergunning nodig om te 
filmen in de openbare ruimte. Als omstanders maar niet herkenbaar in beeld komen. Een brief van mij is geen enkele waarde en ook niet 
nodig.

Opmerkingen bij voorstel:
• Nafluiten eruit halen (hier zal veel discussie over komen; raakt te veel aan flirten en wordt straks ook niet strafbaar)
• Profiel daders is mij nog niet helemaal duidelijk; er staat getinte jongen en 2 hangjongeren (hoe zien deze personen 

eruit? Of als er geen omschrijving staat dan niet getint? ©). En hoe zien de andere daders eruit? Zorg ervoor dat het 
een gemixte groep is en houd ook rekening met de daderprofielen die uit het onderzoek naar voren komen (zie 
bijgaand).

• Voorde daders: Stop met straatintimidatie, schaam je ...het woordje met ertussen plaatsen en geen vermelding naar 
meldpunt. Want een dader gaat zich niet melden ©. En anders lijkt schaam je gericht te zijn op slachtoffers en 
omstanders die het kunnen melden. Dan kan je ook de dader rechtstreeks aanspreken: dit zeg je toch ook niet tegen je 
zus?
Niet de slachtoffers angstig laten kijken. We willen ze juist in hun kracht zetten en niet de daders voldoening geven dat 
mensen bang worden.
Locaties: Binnenstad, Noordwest, Zuidwest West en Overvecht zijn de wijken waar het meeste straatintimidatie voorkomt 
( uit het onderzoek). Liefst al deze wijken , 1 locatie, (en natuurlijk afwisselen met park, parkeerplaats, bushalte) 
Binnenstad

o Park Lepelenburg / onder de dom. Dit is plek waar het donker is en waar je - als je daar langfiets/ looptt- je 
zeker onprettig voelt. Bij de dom is meer uitgaans-gerelateerd

Noordwest
o Amsterdamse straatweg: is drukke straat. Ook veel bushaltes.

West
o Leidsche weg / de munt, langs het water. Hier fietsen veel studenten.

Zuidwest:
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o Buiten bij winkelcentrum Nova (bijv op parkeerterrein): lijkt me goede voor situatie waarin meiden de dader 
zijn)

o Park transwijk (hier is vorig jaar nog aanrander actief geweest, dus is wel meer aan de hand dan intimidatie.)
Overvecht

o Winkelcentrum Overvecht (op parkeerterrein). Vaak grote groepen in avond met scooters, 
o Moezeldreef bij bushalte (vlakbij park)

Kunnen jullie hiermee verder? Laten we anders nog even bellen over welke locaties het best bij welke situaties en daders 
passen. Misschien moeten jullie ook eerst even kijken qua planning en dat we daarna even bellen?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®©
h>v

Gemeente Utrecht

Een paar zaken van aandacht:
Op maandag 9 en dinsdag 10 augustus (met uitloop op woensdag 11 augustus) gaan we filmen op de genoemde plekken in Utrecht. We 
vragen ons af of er een vergunning nodig is om te filmen op deze locaties. In ieder geval zou het handig zijn als we een getekende brief van 
jou ontvangen waarin staat dat we filmen voor de Gemeente Utrecht, mochten omstandigere of instanties hiernaar vragen.

A.s. maandag hebben wij weer een overleg met het filmteam om de figuranten vast te leggen en de planning van de filmdagen te maken.

We horen graag jullie reactie en of het concept is goedgekeurd.

Met vriendelijke groet,

DTP'er
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Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 
www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design

> Op 22 jul. 2021, om 16:45 heeft Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> het volgende geschreven:
>
> Hoi
>
> Helaas heeft ons filmteam wat vertraging opgelopen met het script. Daardoor kunnen we onze nieuwe presentatie vandaag nog niet met 
delen. Mijn excuses! We zorgen ervoor dat je de complete presentatie morgen z.s.m. ontvangt, zodat ook 
werpen voor haar vakantie.

er een blik op kan

>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
>
> <image006.png>
>
>
>
> Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag
> T 070 789 0190 | www.delta3.nl
>
> Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
>

|@ utrecht. nl>
> Verzonden: donderdag 22 juli 2021 10:29
> Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>
> CC:
> Onderwerp: RE: straatintimidatie

> Van: <

<fa| | (tutrecht. nl>

>
> Dank, we zijn heel benieuwd! Kunnen jullie het morgen ook meteen naar 
kan ze er nog net een blik op werpen en mij haar reactie doorgeven.

sturen? Dat is haar laatste dag voor vakantie en dan

>
> Met vriendelijke groet,
>
>

Openbare Orde en Veiligheid en>
>
>
>
> h.gobitsPutrecht.nl
> www.utrecht.nl
> Gemeente Utrecht
> Marketing & Communicatie Netwerk
> Stadsplateau 1
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> 13e etage Zuid
> maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur
>
> Postbus 16200
> 3500 CE Utrecht
>
> <image007.png> <image008.png> <image009.png> <image010.png>
>
>
> <image011.png>
>
>
>
> Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>
> Verzonden: woensdag 21 juli 2021 15:35

|@utrecht.nl>> Aan:
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

<

>
> Hoi
>
> Bedankt voor alle feedback. We hebben de feedback vanochtend uitgebreid met elkaar besproken en verwerken deze nu in o.a. de poster 
en het script. Onderstaand een korte update.
>
> Ontwerp poster/advertentie

• Morgen sturen we je een nieuw voorstel voor de posters.
• We maken twee varianten (eentje gericht op de dader en eentje gericht op de omstanders/slachtoffers).
• NB De foto die we nu gebruiken voor de proeven, wordt nog vervangen. Voor de posters maken we foto's van de slachtoffers die aan 

het eind van de video de call-to-action delen 'meld het' of 'schaam je'). We zorgen ervoor dat deze personen op de foto's 
open/zelfverzekerd/elegant/uitdagend overkomen en verschillende culturen/leeftijden hebben.
> Video

>
>
>

• We zijn nu bezig met de voorbereidingen op de opnames. We schrijven het scriptgedetailleerder uit.
• Aan de hand van het uitgebreide script maken we een lijstje met figuranten en locaties. We houden daarbij rekening met 

verschillende geslachten/leeftijden/culturen. Morgen sturen we deze lijst naar je op, voordat we de figuranten daadwerkelijk scouten; dan 
weten we zeker dat we op één lijn zitten.
> Overige middelen

• Gifje: in je mail noem je ook een gifje. Dit middel stond nog niet op mijn lijstje, maar vind ik een mooie aanvulling! Daarin plaatsen 
we dan ook de tekst 'Laat je dit ook tegen [...] zeggen?' Waarbij op de plek van de drie puntjes het woord steeds wordt vervangen 
(zus/vriend/jezelf/etc.), zoals we eerder hebben besproken voor de compilatie-video.

• Boomerang-kaart: de flikker-versie is te provocerend, dus we maken nog een nieuw voorstel
• Straatsjabloon: daar gaan we ook voor zorgen.

> Kortom, we zijn lekker bezig en je hoort/ziet morgen meer! ©

>
>

>

>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
>
> <image006.png>
>
>
>
> Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag
> T 070 789 0190 | www.delta3.nl
>
> Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
>

<account@delta3.nl>> Van:
> Verzonden: vrijdag 16 juli 202110:18
> Aan: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>;
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

I@delta3.nl>Does <1

>

V V
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> Hallo en
>
> We hebben veel reacties van de partners gehad. Sommigen waren helemaal enthousiast. Anderen gaven wat kritische punten mee.
>
> In bijgaande pdf heb ik opmerkingen verwerkt.
> Belangrijkste pijnpunt is:

• In hoeverre spreken we daders ook aan? Is er nog iets hiervoor te bedenken ? (bijv ook versie filmpje dat je de dader aanspreekt met 
'schaam je"?). De posters zijn door de call-to-action 'meld het'ook meer gericht op slachtoffers en omstanders. Het zinnetje 'wat als het je 
zus'overkomt is dan ook voor daders bedoeld. Maar is er hier ook iets te bedenken (een aparte versie) dat we het melden weglaten en de 
dader meer aanspreken?

• die gif waarbij de gezichten en teksten snel wisselen en de breedheid van straatintimidatie laten zien, is ook erg belangrijk om goed 
uit te werken. Daarin niet 'je moeder' opnemen, maar wel de termen zoals in pdf gesuggereerd.

• Ook voor de compilatie van de film moet de breedheid duidelijk zijn. Daarnaast moet het niet provocerend (dus die meiden moeten 
niet 'wat moet je" zeggen), en niet het beeld geven dat slachtoffers altijd bang worden, maar ook hier de nuance en het irritante, abnormale 
en verbazende beeld schetsen.

>

>

>

>
> Hoop dat jullie hiermee verder kunnen! Bel/mail gerust!!!
>
»
»
» Hallo
»
» Is er al witte rook?
»
» Heb draaidagen nu gepland op 9/10/11 augustus en montage 16/17/18 augustus dan hebben we tijd om lokatie en figuranten te scouten
»
» Daarbij hebben er nu twee van het filmteam corona. Daar moeten we ook rekening mee houden + de ontwikkelingen de komende weken
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From:
Sent: Wed, 4 Aug 2021 15:10:49 +0200

|@utrecht.nl>;"Traffic Delta3" <traffic@delta3.nl>To:
Subject: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hi Nu kan je gewoon jezelf zijn en geen andere kleding aan voor het shot. Beter. Fijne laatste vakantiedagen nog!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
%

Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 14:59 
Aan: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>

@utrecht.nl> 
Onderwerp: Re: 6661 Campagne straatintimidatie

Van:

CC: <

Hoi

Een vrouw met hoofddoek draagt geen mini rok en ook liefst geen strakke broek. Ik kan wel een spijkerbroek aantrekken hoor 
maar geen blote benen en hakken kan ook maar niet te hoog. Die heb ik niet! Inderdaad geen vriend maar een man gezien de 
leeftijd.
Nummer is

Mvg

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>
Verzonden: Wednesday, August 4, 2021 1:22:45 PM
Aan: l@utrecht.nl>
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|(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
CC: <

Hoi

De plannen zijn veranderd. In overleg met 
scène:

hebben we je een andere rol gegeven. Hieronder meer informatie over de

• Shot daders: 2 vrouwen lopen langs de camera, ze kijken in de camera terwijl ze langslopen. Camera pant met de 2 
vrouwen mee terwijl hij wederom inzoomt. De twee vrouwen smoezen en lachen. Een van de vrouwen trekt haar hoofd 
op en zegt "Moetje wat?" waarna ze zich weer omdraait en lacht.

• Shots slachtoffer (jij): we maken 2 shots (met verschillende teksten).
Totaal portret van een vrouw (hoofddoek, rond 40 jaar) die in het park staat. De vrouw zegt:

1. "Wat als dit bij je zus gebeurt?
2. "Wat als dit bij je moeder gebeurt?

n

De locatie en tijd van deze opname zijn ook anders.
• Locatie: in de buurt van Park Oog in Al. Ik zal je deze z.s.m. doorgeven zodra ik de exacte locatie weet.
• Planning: 17.15 - 18.00 filmopname, 18.00 - 18.30 fotografie

Met vriendelijke groet,

dsiïcö
iiraiogie J uflimunKahe | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 11:04
Aan: |(5)utrecht.nl> 

|(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
CC: <

Hoi

Bedankt voor je snelle (geruststellende) reactie @

Zou ik je telefoonnummer nog mogen hebben?

Met vriendelijke groet,

dsItaB
icraicgie | toïniimumoiiÉ | deiign
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Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 11:01 
Aan: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl>

(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: Re: 6661 Campagne straatintimidatie
CC: <

Nee het is niet onzeker behalve dan dat ik het vliegtuig mis of zo. Ik moet altijd insa allah zeggen. Dat is met gods wil. 
Ik vlieg op 6 aug terug.
Ik wist niets van de posters maar dat is prima hoor.

Mvg

Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl>
Verzonden: Wednesday, August 4, 2021 9:58:12 AM
Aan: |@utrecht.nl>

|@utrecht.nl>CC: <
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

Dat klinkt een beetje onzeker? Doen we er verstandig aan om een back-up te zoeken?

Je hoeft niets mee te nemen. Was je er overigens ook al van op de hoogte dat er naast de filmopname ook een foto wordt 
gemaakt? Van alle slachtoffers maken we een portretfoto voor posters die in Utrecht komen te hangen.

Zou je mij je telefoonnummer door willen geven? Ik zal je tijdens je vakantie niet bellen, maar voor op de dag van de opnames 
is het fijn om je telefonisch te kunnen bereiken @

Met vriendelijke groet,

dsItaB
tuaiojie \ «Hnmumcane | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

l@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 17:24 
Aan: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl>

(5)utrecht.nl>CC: <
Onderwerp: Re: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi
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Ik vlieg 6 augustus weer terug. Als er geen onvoorziene dingen voordoen dan ben ik van de partij! Moet ik nog iets meenemen?

Mvg

Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Verzonden: Tuesday, August 3, 2021 4:11:11 PM
Aan: |(5)utrecht.nl> 

|(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
CC: <

Hoi

De planning voor de scène waarin jij zal figureren, is inmiddels bekend:

Maandag 9 augustus 
18.00 -18.45 filmopname 
18.45 -19.15 fotografie

Hieronder meer informatie over de scène:

• Shot daders: Camera zoomt in op 3 hangjongeren die op een bankje zitten in het park. De jongens kijken op naar de 
camera. Wijzen en roepen: "Waar gaan die mooie benen naartoe?", "Heb je nog geen vriend?" en 
verloren?". Ze lachen naar de camera die steeds verder inzoomt, terwijl de jongens blijven zitten. De camera neemt de 
'point of view' van het slachtoffer in, zodat de kijker zich goed kan inleven. Aan het einde van het filmpje komt het 
slachtoffer in beeld (zie onderstaand shot).

• Shot slachtoffer (jij): Totaal portret van een vrouw (hoofddoek, rond 40 jaar) die in het park staat. De vrouw zegt: "Wat 
als dit bij je vriendin gebeurt?

• Locatie: Park Oog in Al, op bank bij Kanaalweg

je je tong

n

Graag ontvang ik bevestiging van je aanwezigheid @

Met vriendelijke groet,

dsItaB
iiraicgie | «Hnmu^K^he | deaign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

l@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 18:05 
Aan: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: Re: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi, als het goed is ben ik vanaf de 9 weer beschikbaar. Ik ben nu in het buitenland.

Mvg
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Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl>
27, 2021 2:43:53 PM 

l@utrecht.nl>
Verzonden:

l@utrecht.nlAan:
Onderwerp: FW: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

Van je collega
opname vindt plaats op 9 of 10 augustus. Als datum en tijd bekend zijn, zal ik het je laten weten, 
beschikbaar?

heb ik begrepen datje mee wil werken aan de campagne straatintimidatie. Wat leuk, dankjewel! De
jij beide dagen

Met vriendelijke groet,

dsItaB
| totfimuftioiiE | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

@utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 14:46 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>;

Van: <

@delta3.nl><
@utrecht.nl>CC:

Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Nou, appen werkt goed naar Marokko! 
overleggen jullie over datum? Zij is volgende week weer op kantoor.

wil wel en kan waarschijnlijk ook! Mailen jullie haar het aangepaste script en
|@utrecht.nl>

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 13:11
Aan: @utrecht.nl>; @delta3.nl><

@utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

We hebben nog een paar vragen:
• Slachtoffer hoofddoek: in het filmpje dat gemeente Utrecht eerder heeft gemaakt, is er ook een vrouw met hoofddoek 

gefilmd. Is het misschien een optie dat zij ook figureert in deze video?
• Locatie Muntgebouw: deze locatie vervangen we door de Amsterdamse straatweg of de Kanaalstraat. Ik begrijp dat dit 

drukke wegen zijn. Hebben we daar dan wel genoeg vrijheid om te filmen denk je?
• Slotzin: wij staan nog niet helemaal achter de slotzin. "Laat je dit ook tegen je zus zeggen?" is een zin die niet zo lekker 

loopt en ook grammaticaal wat complex is. We moeten de zin zo simpel mogelijk houden, en ook streven naar Bl- 
niveau (hulpwerkwoorden moeten we voorkomen). Hoe korter en simpeler de zin, hoe beter deze blijft hangen. Ons 
voorstel is daarom: "Wat als dit bij je zus gebeurt?" of "Wat als ditje zus overkomt?" Wat vind jij hiervan?

Met vriendelijke groet,

dsItaB
ïifaicgie \ fuiiiYiunimii | deiigii

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 10:05
Aan: @utrecht.nl>; @delta3.nl><

@utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

! We verwerken de feedback die je hebt doorgegeven in de pdf. Als de slachtoffers compleet zijn en/of deDankjewel
planning bekend is, zal ik je hierover een update geven.

Met vriendelijke groet,
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daltaB
tuaiojie | «Hnmumcane | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 09:54 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>;

Van: <

(Sdelta3.nl>
@utrecht.nl>CC:

Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hi dankjewel, zie hieronder nog opmerking in blauw

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: maandag 26 juli 2021 15:40
Aan: (5)utrecht.nl>; (5)delta3.nl><

@utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi
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Bedankt voor je feedback. Ik heb de figuranten en locaties alvast op een rijtje gezet. Zitten we zo op één lijn?

Locaties
• Bushalte Einsteindreef of Rhonedreef [NACHT]
• Park Transwijk
• Domtoren
• Winkelcentrum Nova
• Janskerkhof [NACHT]
• Muntgebouw Deze toch vervangen door iets in de wijk Noordwest of west. Daar heb je de amsterdamse straatweg of 

de kanaalstraat. Dat zijn drukke multiculturele straten en die zijn denk ik meer hotspot dan het muntgebouw (mooie 
locatie, maar vooral in de zomer veel overlast)

Daders
We zijn nu op zoek naar de onderstaande daders

• Man, blank, rond de 40/50 jaar
• 2 hangjongeren, 1 blank en 1 getint, rond 16/17 jaar;
• Jongen, getint, rond de 20 jaar
• 2 meisjes, blank, rond 25 jaar
• Man, getint, rond 30 jaar deze hoeft m.i. niet perse getint te zijn
• Man, onscherp in beeld

Slachtoffers
Onderstaande slachtoffers hebben we reeds gevonden:

• Meisje, getint, rond 30 jaar
• Vrouw, blank, rond 40 jaar
• Jongen (homo), blank, rond 20 jaar kan tussen 20-30 zijn
• Meisje, blank, rond 20 jaar
• Man, getint, rond 20 jaar ik mis nu de vrouw met hoofddoek. Zou ik dan ipv deze doen.

Succes! Laat me weten als ik iets kan betekenen. Heel graag ontvang ik ook jullie planning, lijkt me leuk om even langs te komen 
op de opnamedagen.

Met vriendelijke groet,

dslta3
iiraiogie | uninunuiii | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: maandag 26 juli 2021 13:58
Aan: (5)delta3.nl>; Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl><

(5)utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hallo en
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Zolang jullie geen doorlooproutes / straten blokkeren en je gewoon aan de corona-maatregelen houden, is er geen vergunning nodig om te 
filmen in de openbare ruimte. Als omstanders maar niet herkenbaar in beeld komen. Een brief van mij is geen enkele waarde en ook niet 
nodig.

Opmerkingen bij voorstel:
• Nafluiten eruit halen (hier zal veel discussie over komen; raakt te veel aan flirten en wordt straks ook niet strafbaar)
• Profiel daders is mij nog niet helemaal duidelijk; er staat getinte jongen en 2 hangjongeren (hoe zien deze personen 

eruit? Of als er geen omschrijving staat dan niet getint? ©). En hoe zien de andere daders eruit? Zorg ervoor dat het 
een gemixte groep is en houd ook rekening met de daderprofielen die uit het onderzoek naar voren komen (zie 
bijgaand).

• Voorde daders: Stop met straatintimidatie, schaam je ...het woordje met ertussen plaatsen en geen vermelding naar 
meldpunt. Want een dader gaat zich niet melden ©. En anders lijkt schaam je gericht te zijn op slachtoffers en 
omstanders die het kunnen melden. Dan kan je ook de dader rechtstreeks aanspreken: dit zeg je toch ook niet tegen je 
zus?
Niet de slachtoffers angstig laten kijken. We willen ze juist in hun kracht zetten en niet de daders voldoening geven dat 
mensen bang worden.
Locaties: Binnenstad, Noordwest, Zuidwest West en Overvecht zijn de wijken waar het meeste straatintimidatie voorkomt 
( uit het onderzoek). Liefst al deze wijken , 1 locatie, (en natuurlijk afwisselen met park, parkeerplaats, bushalte) 
Binnenstad

o Park Lepelenburg / onder de dom. Dit is plek waar het donker is en waar je - als je daar langfiets/ looptt- je 
zeker onprettig voelt. Bij de dom is meer uitgaans-gerelateerd

Noordwest
o Amsterdamse straatweg: is drukke straat. Ook veel bushaltes.

West
o Leidsche weg / de munt, langs het water. Hier fietsen veel studenten.

Zuidwest:
o Buiten bij winkelcentrum Nova (bijv op parkeerterrein): lijkt me goede voor situatie waarin meiden de dader 

zijn)
o Park transwijk (hier is vorig jaar nog aanrander actief geweest, dus is wel meer aan de hand dan intimidatie.)

Overvecht
o Winkelcentrum Overvecht (op parkeerterrein). Vaak grote groepen in avond met scooters, 
o Moezeldreef bij bushalte (vlakbij park)

Kunnen jullie hiermee verder? Laten we anders nog even bellen over welke locaties het best bij welke situaties en daders 
passen. Misschien moeten jullie ook eerst even kijken qua planning en dat we daarna even bellen?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Een paar zaken van aandacht:
Op maandag 9 en dinsdag 10 augustus (met uitloop op woensdag 11 augustus) gaan we filmen op de genoemde plekken in Utrecht. We 
vragen ons af of er een vergunning nodig is om te filmen op deze locaties. In ieder geval zou het handig zijn als we een getekende brief van 
jou ontvangen waarin staat dat we filmen voor de Gemeente Utrecht, mochten omstandigere of instanties hiernaar vragen.

A.s. maandag hebben wij weer een overleg met het filmteam om de figuranten vast te leggen en de planning van de filmdagen te maken.

We horen graag jullie reactie en of het concept is goedgekeurd.

Met vriendelijke groet,

DTP'er

daltaB
(uaiojie | «Kïimumcane | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 
www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design

> Op 22 jul. 2021, om 16:45 heeft Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> het volgende geschreven:
>
> Hoi
>
> Helaas heeft ons filmteam wat vertraging opgelopen met het script. Daardoor kunnen we onze nieuwe presentatie vandaag nog niet met 
delen. Mijn excuses! We zorgen ervoor dat je de complete presentatie morgen z.s.m. ontvangt, zodat ook 
werpen voor haar vakantie.

er een blik op kan

>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
>
> <image006.png>
>
>
>
> Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag
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> T 070 789 0190 | www.delta3.nl
>
> Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
>

|@ utrecht. nl>
> Verzonden: donderdag 22 juli 2021 10:29
> Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>
> CC:
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

> Van: <

<fa| (S)utrecht.nl>

>
> Dank, we zijn heel benieuwd! Kunnen jullie het morgen ook meteen naar 
kan ze er nog net een blik op werpen en mij haar reactie doorgeven.

sturen? Dat is haar laatste dag voor vakantie en dan

>
> Met vriendelijke groet,
>
>

Openbare Orde en Veiligheid en>
>
>
>
> h.gobitsPutrecht.nl
> www.utrecht.nl
> Gemeente Utrecht
> Marketing & Communicatie Netwerk
> Stadsplateau 1
> 13e etage Zuid
> maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur
>
> Postbus 16200
> 3500 CE Utrecht
>
> <image007.png> <image008.png> <image009.png> <image010.png>
>
>
> <image011.png>
>
>
>
> Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>
> Verzonden: woensdag 21 juli 2021 15:35

|(5>utrecht.nl>> Aan:
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

<

>
> Hoi
>
> Bedankt voor alle feedback. We hebben de feedback vanochtend uitgebreid met elkaar besproken en verwerken deze nu in o.a. de poster 
en het script. Onderstaand een korte update.
>
> Ontwerp poster/advertentie

• Morgen sturen we je een nieuw voorstel voor de posters.
• We maken twee varianten (eentje gericht op de dader en eentje gericht op de omstanders/slachtoffers).
• NB De foto die we nu gebruiken voor de proeven, wordt nog vervangen. Voor de posters maken we foto's van de slachtoffers die aan 

het eind van de video de call-to-action delen 'meld het' of 'schaam je'). We zorgen ervoor dat deze personen op de foto's 
open/zelfverzekerd/elegant/uitdagend overkomen en verschillende culturen/leeftijden hebben.
> Video

>
>
>

• We zijn nu bezig met de voorbereidingen op de opnames. We schrijven het scriptgedetailleerder uit.
• Aan de hand van het uitgebreide script maken we een lijstje met figuranten en locaties. We houden daarbij rekening met 

verschillende geslachten/leeftijden/culturen. Morgen sturen we deze lijst naar je op, voordat we de figuranten daadwerkelijk scouten; dan 
weten we zeker dat we op één lijn zitten.
> Overige middelen

• Gifje: in je mail noem je ook een gifje. Dit middel stond nog niet op mijn lijstje, maar vind ik een mooie aanvulling! Daarin plaatsen

>
>

>
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we dan ook de tekst 'Laat je dit ook tegen [...] zeggen?' Waarbij op de plek van de drie puntjes het woord steeds wordt vervangen 
(zus/vriend/jezelf/etc.), zoals we eerder hebben besproken voor de compilatie-video.

• Boomerang-kaart: de flikker-versie is te provocerend, dus we maken nog een nieuw voorstel
• Straatsjabloon: daar gaan we ook voor zorgen.

> Kortom, we zijn lekker bezig en je hoort/ziet morgen meer! ©
>
> Met vriendelijke groet,
>
>
>
>
> <image006.png>
>
>
>
> Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag
> T 070 789 0190 | www.delta3.nl
>
> Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
>

<account@delta3.nl>> Van:
> Verzonden: vrijdag 16 juli 202110:18
> Aan: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl>;
> Onderwerp: RE: 'straatintimidatie

I@delta3.nl>Does <1

>
> Hallo en
>
> We hebben veel reacties van de partners gehad. Sommigen waren helemaal enthousiast. Anderen gaven wat kritische punten mee.
>
> In bijgaande pdf heb ik opmerkingen verwerkt.
> Belangrijkste pijnpunt is:

• In hoeverre spreken we daders ook aan? Is er nog iets hiervoor te bedenken ? (bijv ook versie filmpje dat je de dader aanspreekt met 
'schaam je"?). De posters zijn door de call-to-action 'meld het'ook meer gericht op slachtoffers en omstanders. Het zinnetje 'wat als het je 
zus'overkomt is dan ook voor daders bedoeld. Maar is er hier ook iets te bedenken (een aparte versie) dat we het melden weglaten en de 
dader meer aanspreken?

• die gif waarbij de gezichten en teksten snel wisselen en de breedheid van straatintimidatie laten zien, is ook erg belangrijk om goed 
uit te werken. Daarin niet 'je moeder' opnemen, maar wel de termen zoals in pdf gesuggereerd.

• Ook voor de compilatie van de film moet de breedheid duidelijk zijn. Daarnaast moet het niet provocerend (dus die meiden moeten 
niet 'wat moet je" zeggen), en niet het beeld geven dat slachtoffers altijd bang worden, maar ook hier de nuance en het irritante, abnormale 
en verbazende beeld schetsen.

>

>

>

>
> Hoop dat jullie hiermee verder kunnen! Bel/mail gerust!!!
>
»
»
» Hallo
»
» Is er al witte rook?
»
» Heb draaidagen nu gepland op 9/10/11 augustus en montage 16/17/18 augustus dan hebben we tijd om lokatie en figuranten te scouten
»
» Daarbij hebben er nu twee van het filmteam corona. Daar moeten we ook rekening mee houden + de ontwikkelingen de komende weken

V V
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Ml |MFrom:
Sent: Thu, 5 Aug 2021 09:23:13 +0200

II lil @utrecht.nl>; lil lilTo: <
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

lil lil @utrecht.nl>; lil lil |@utrecht.nl>; lil lil<
lil lil @utrecht.nl>; lil lil<

lil lil @utrecht.nl>;
|@utrecht.nl>;

lil lil @utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

lil<
lil @utrecht.nl>; lil lil lil lil lil< <

lil @utrecht.nl>; lil lil @utrecht.nl>; lil lil lil<
lil |@utrecht.nl>; lil lil @utrecht.nl>; lil lil

@utrecht.nl>; lil lil |@utrecht.nl>; lil lil @utrecht.nl>; Ml< < <
|M @utrecht.nl>; lil lil @utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

lil lil

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>;" 

@utrecht.nl>;"

lil lil lil lil<
lil li lil<

lil @utrecht.nl><
lil lil @utrecht.nl>; lil lilCc:

|@utrecht.nl>; lil lil @utrecht.nl>; lil lil |@utrecht.nl>< <
Subject:
Attachments:

publicaties straatintimidatie 
adun 050821.jpg

Nieuw woord geleerd, gisteren ging de telegraaf Voxpoppen in onze stad: voor de ouderen onder ons, straatinterviews houden

Zie hier video https://www.telegraaf.nl/video/1483194619/toename-straatintimidatie-ze-vragen-wat-onder-m-n-rokie-zit

Verder AD ook een artikel vandaag!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E 5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E



Van:
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 15:04
Aan: @utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;
< <

|@utrecht.nl>;
den <1 @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;<
@utrecht.nl>;<

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;

<
@utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>;
< <

<
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<
<

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC:
|@utrecht.nl>

Onderwerp: RE: Vragen De Telegraaf Utrecht straatintimidatie Slimmelden
@utrecht.nl>;<
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CULTUUR RADIOTV REGIO

Vooral uit Kanaleneiland en Overvecht

Veel meldingen 

straatintimidatie
door Michiel 
van Renselaar

UTRECHT • Tientallen
slachtoffers van straat
intimidatie hebben in 
de afgelopen anderhal
ve maand officieel aan 
de bel getrokken bü de 
gemeente Utrecht. Het 
gaat veelal om vrouwen 
die zyn nagefloten, 
uitgescholden of zelfs 
betast. 11

V
Vooral in de wijken Zuid

west (onder andere Kanale
neiland), Noordwest (onder 
andere Zuilen en Amster- 
damsest raat weg), West (on
der andere Lombok). Over
vecht en de binnenstad was 
het geregeld raak.

Dat blijkt uit gegevens die 
De Telegraaf heeft, opge
vraagd. Sinds 10 juni kun
nen Utrechters die op straat 
zijn lastiggevallen een mel
ding maken via de website 
of app van Slimmelden. Tot 
en met 27 juli is dat maar 
liefst 74 keer gebeurd.

.De aard 
van de mel
dingen loopt 
zeer uiteen.
Voorbeelden 
zijn intimi
datie in het

V

%Y

timiderende gedrag van 
mannen", weet Ruijgrok. 
Slachtoffers werden nage
floten of kregen een scheld
woord naar hun hoofd ge-

gevallen was er ook sprake 
van andere overlast, bij
voorbeeld door jongeren die 
op hun scooters samenko
men. alcohol en lachgas ge
bruiken en afval achterla
ten. Ook verslaafden ver
toonden intimiderend ge
drag.

De gemeente is niet ver
baasd over de locaties waar 
intimidatie de normaalste

In korte tijd zijn er veel meldin
gen over straatintimidatie 
geweest. FOTO ROEL DIJKSTRA

meente. .Er W'ordt altijd ge
vraagd of we de melding mo
gen delen met andere part
ners. zoals wijkagenten, 
handhaving en jongeren
werk. In sommige gevallen 
is er een gesprek aangegaan 
met biivoorbeeld een onder-

Al veel berichten 

via speciale app



Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 28 juli 2021 10:05
Aan: @utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;
< <

|@utrecht.nl>;
den @utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;<
@utrecht.nl>;< <

@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>; 
|@utrecht.nl>; 

@utrecht.nl>;

< <
@utrecht.nl>; 

|@utrecht.nl>;
< <

<
@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;< <
<

@utrecht.nl>; |@utrecht.nl>;CC:
|@utrecht.nl>

Onderwerp: FW: Vragen De Telegraaf Utrecht straatintimidatie Slimmelden 
Urgentie: Hoog

@utrecht.nl>;<

Hallo collega’s,

Sinds 10 juni zijn er via slimmelden al 74 meldingen binnengekomen. Telegraaf vraagt nu of we iets kunnen zeggen over de aard 
van de meldingen en hoe deze zijn opgepakt.
Ik kan uiteraard in algemene termen beantwoorden en aangeven dat het diverse meldingen zijn, zoals ook uit het onderzoek al 
naar voren kwam. (dus meldingen over seksuele intimidatie richting jonge vrouwen, maar ook meldingen over intimidatie van 
LHBT en op basis van geloof), maar wil daar wel iets van gevoel bij krijgen door jullie ervaring.

Dus: wat voor soort meldingen hebben jullie binnen gehad, wie waren dader, wie slachtoffer en bij welke situatie deed het zich 
voor (uitgaan, avond, winkelen, bushalte, sporten).
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Over de opvolging van de meldingen kan ik melden dat alle meldingen persoonlijk zijn na-gebeld en waar nodig of gewenst 
vervolgacties uit voort zijn gekomen, zoals fysieke aanpassingen op straat, handhaving een bepaalde locatie laten meenemen in 
ronde of een gesprek met horeca-ondernemers. Maar hebben jullie hier ook nog specifieke aanvullingen op?

Wat adviseer jij?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

Gemeente Utrecht

k®utrechtn|>Van:
Verzonden: dinsdag Tl juli 2021 10:59

(5)utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Vragen De Telegraaf Utrecht straatintimidatie Slimmelden

<

Aan:

Hi

Zie onderstaande vraag, er wordt alleen om cijfers gevraagd, maar misschien goed om er gelijk een communicatieboodschap in 
te schrijven. Wil jij helpen met beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

 
Persvoorlichter burgemeester

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatienetwerk
Media en Bestuur
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Gemeente Utrecht

|(5)gmail.com>Van:
Verzonden: dinsdag Tl juli 2021 10:57
Aan:
Onderwerp: Vragen De Telegraaf Utrecht straatintimidatie Slimmelden

(5)utrecht.nl>; l@utrecht.nl><

Goedemorgen

Sinds enige tijd kunnen Utrechters gevallen van straatintimidatie melden via de SlimMelden-app.

Daarover heb ik de volgende vragen:
-Hoeveel mensen hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt/hoeveel meldingen zijn er al binnen? 
-Kunnen jullie iets vertellen over de aard van deze meldingen?
-Wat is er tot nu toe met de binnengekomen meldingen gedaan?

Ik hoor het graag! Alvast bedankt!

Groet

De Telegraaf (redactie Utrecht)
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From:
Sent: Fri, 6 Aug 2021 14:21:11 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

QA straatintimidatie dd juli 2021 
QA straatintimidatie dd juli 2021.docx

Hi

Ik heb bijgaande QenA geupdate, zodat we in september al voorbereid zijn op bepaalde vragen. Daarbij heb ik geprobeerd ook 
een antwoord te geven op de vraag: wat gaan jullie doen? Dit doe is voor onszelf en kunnen we gebruiken voor bijv aanpassen 
teksten op website, input voor raadsbrieven/raadsvragen, antwoorden op media- en inwoners vragen
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Q&A straatintimidatie

Contactpersoon:
@utrecht.nl T:

Kernboodschap
46% van de Utrechters ervaart straatintimidatie. Utrecht vindt dit onacceptabel.
Samen met onze partners blijft Utrecht zich inzetten voor een veilige stad, waar iedereen op straat 
kan zonder nageroepen, uitgescholden of geïntimideerd te worden. We zetten in op preventie. 
Jongerenwerkers, wijkagenten en handhavers spreken daders aan op hun gedrag. Ook op scholen of 
via sportverenigingen willen we met voorlichting en contact bij de (potentiële) daders bewustwording 
creeren. Naast preventie is het bekendmaken van een meldpunt en het opvolgen van meldingen heel 
belangrijk om niet alleen inzicht te krijgen in locaties en tijden, maar ook in de verschillende vormen 
waarop het plaatsvindt. Meldingen helpen ons ook om gerichte maatregelen te treffen, contact te 
zoeken met daders en locaties en om onze mensen op straat effectief in te zetten. Daarnaast kunnen 
we door monitoren van de meldingen onze aanpak tijdig bijsturen.
Door contact met slachtoffers kunnen wij beter inzetten op hulp aan slachtoffers, bijvoorbeeld door 
het aanbieden van weerbaarheidstrainingen. Op langere termijn zetten wij ons in om straatintimidatie 
landelijk strafbaar te maken.

Waarom meldpunt, hoeveel meldingen
Om slachtoffers beter te kunnen helpen en meer inzichtte krijgen in waar, hoe en wanneer 
straatintimidatie plaatsvindt, is er een meldpunt gestart. Utrechters kunnen via de website of de app 
van slimmelden straatintimidatie melden.
Van 10 juni - 27 juli zijn er 74 meldingen binnengekomen, net zoals uit het onderzoek van 2019 
bleek.

Meeste in de wijken Zuidwest, Noordwest, Binnenstad, West en Overvecht, de wijken die ook 
al eerder uit het onderzoek naar voren kwamen
Het overgrote gedeelte betrof meldingen van (jonge) vrouwen die door mannen (vaak 
jongeren) werden lastiggevallen. De aard van de meldingen loopt zeer uiteen (intimidatie in 
verkeer, bij bushalte, in park, voor winkel, door demonstranten)
Het betreft veel meldingen van vrouwen die zich onveilig voelen door intimiderend gedrag van 
mannen.
Daarbij zitten situaties dat er nagefloten, nageroepen , uitgescholden, nagelopen of zelfs 
betast of tegengehouden wordt.
Er zijn meldingen van overdag en savonds<
Veel meldingen zijn in combinatie met andere overlast, zoals jongerenoverlast (grote 
groepen, lachgasgebruik, alcoholgebruik, afval en scooters) en verslaafden. Deze locaties 
waren al aangeduid als hotspots.
Enkele meldingen over discriminatie en LHBTI 
Meer dan de helft van de meldingen is anoniem.

Opvolging: Omdat de meldingen zeer divers zijn, is er ook een verschil in opvolging/ wens/ behoefte. 
Alle melders die gegevens achterlaten, worden persoonlijk gebeld.

Er zijn veel anonieme meldingen. Deze kunnen dus niet opgevolgd worden.
Meeste meldingen zijn van slachtoffers, maar er zijn er ook van omstanders. Slachtoffers 
waarderen het dat er persoonlijk contact is.
Er wordt altijd in zo’n persoonlijk gesprek toestemming gevraagd of we de melding mogen 
delen met andere partners, zoals wijkagenten, jongerenwerk of handhaving, zodat die die 
mee kunnen nemen in hun ‘straatwerk’.
In sommige gevallen is er een gesprek aangegaan met bijv een ondernemer of een bekende 
groep demonstranten of jongeren.
Er wordt benadrukt dat als het nogmaals gebeurt, dat men wéér moet melden. Zo krijgen we 
echt goed inzicht in plekken waar het vaker gebeurt.
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Aanpak straatintimidatie: wat gaan jullie doen in 2021 - 2022
Aankomend jaar zetten we in op:

1. Strafbaarstelling: landelijk wordt er gelobbyd om straatintimidatie strafbaar te stellen. We 
volgen daarbij ook de ervaringen die Rotterdam heeft met het lokaal strafbaar stellen.

2. Slachtoffers: Slachtoffers moet zich serieus genomen voelen, moeten weten dat ze niet de 
enige zijn. Daarnaast is het meldnummer en de afhandeling van de meldingen van groot 
belang. Op basis hiervan kijken we ook welke vervolgacties er nog moeten komen, zoals 
bijvoorbeeld het aanbod van weerbaarheidstrainingen.

3. Preventie: het zoveel mogelijk voorkomen van straatintimidatie door ons met o.a partners als 
onderwijs, jongerenwerk en in de communicatie te richten op mogelijke daders en 
slachtoffers. Op zowel bewustwording als weerbaarheid. In september lanceren we een 
campagne en gaan we verdere uitvoering geven aan wat partners bijvoorbeeld op scholen, bij 
jongerenwerk aan preventie kunnen doen. Daarnaast kunnen we door het registreren van 
meldingen meer inzicht krijgen in waar, wanneer, op welke manier en door wie er 
straatintimidatie plaatsvindt en daar gerichter toezicht op inzetten of aanpassingen doen in de 
inrichting van de openbare ruimte.

Wat is straatintimidatie precies, wat verstaat de gemeente eronder?
> Niet elke gemeente hanteert hetzelfde begrip. In utrecht hanteren wij een brede interpretatie. 

Wij hebben het over op straat voor alle doelgroepen en allerlei vormen.
> Straatintimidatie komt in vele vormen voor: ongewenst aanraken, hinderlijk achterna lopen, 

bespugen of in het nauw drijven. Ook naroepen met seksuele of beledigende opmerkingen, 
het vragen om seks, betasten, nasissen of nafluiten, kan intimiderend zijn. Wat intimiderend is 
voor de ene persoon, is dat niet voor de ander. Kenmerkend voor straatintimidatie is dat 
iemand zich door het gedrag van anderen angstig of onveilig voelt, of beperkt in doen en 
laten.

> Volgens de gemeente Utrecht is straatintimidatie ongewenst gedrag (verbaal, non-verbaal en 
fysiek, al dan niet seksueel) gericht tegen individuen en/of groepen in de openbare ruimte, 
door een veroorzaker die op een ongewenste manier de openbare ruimte opeist of ideeën en 
normen uit/oplegt aan een ander, waardoor de
persoon die ermee te maken krijgt zich angstig/onveilig voelt en beperkt wordt in vrijheid/doen 
en laten.

Is straatintimidatie wel een probleem?
> Uit een onderzoek in 2019 geeft 46 % van de Utrechters aan het afgelopen jaar

geïntimideerd te zijn op straat. Dat kan van nafluiten tot bedreiging zijn. Iedereen ervaart een 
incident anders. Wat de een bedreigend vindt, kan de ander om lachen. Maar straatintimidatie 
zorgt er vaak voor dat iemand zich door het gedrag van anderen angstig of onveilig voelt, of 
beperkt wordt in zijn of haar doen en laten. En dit is onacceptabel en willen we als gemeente 
tegen optreden.

Bent u geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek? Herkent u het beeld?
> Voor het onderzoek wisten we natuurlijk al wel dat het in Utrecht ook speelt. Uit onderzoeken 

uit andere grote steden konden we een inschatting maken. 53% van de vrouwen en 30% van 
de mannen in Amsterdam zijn in 2017 geïntimideerd op straat. 1 op de 4 bewoners in Almere 
heeft ermee te maken gehad in 2018. Omdat wij niet allemaal dezelfde definities aanhouden , 
kunnen we niet geheel vergelijken.

> Maar als je dan de hoge percentages ziet van mensen die er in Utrecht mee te maken 
hebben gehad afgelopen jaar, dan schrik je wel.

> Het geeft ons ook meteen inzicht in de plekken waar het het meest voorkomt. Dat is 
overigens niet een verrassend beeld. Veel van deze plekken waren al bekend als 
(jongeren)overlastlocaties dus in zoverre verbaasden ons deze plekken niet.
Meer dan de helft van de slachtoffers (56%) geeft aan in de eigen wijk of buurt lastig te zijn 
gevallen. De meeste incidenten vinden plaats in de binnenstad, de Kanaalstraat, de 
Amsterdamsestraatweg en de winkelcentra in Overvecht en Kanaleneiland.

> Gemeente krijgt niet vaak meldingen van straatintimidatie vanuit de Binnenstad. Het beeld dat 
33% van de incidenten in de Binnenstad plaatsvindt, verbaasd ons echter niet, omdat hier het 
uitgaansleven grotendeels plaatsvindt.



> Vergeleken bij de andere wijken valt Overvecht op. Op basis van signalen en meldingen 
hadden we uit het onderzoek Overvecht meer als locatie verwacht.

Waar komt straatintimidatie voor?
> Het kan gebeuren op straat, in het openbaar vervoer, in het uitgaansleven of in een openbaar 

gebouw.
> Meer dan de helft van de slachtoffers (56%) geeft aan in de eigen wijk of buurt lastig te zijn 

gevallen. De meeste incidenten vinden plaats in de binnenstad, de Kanaalstraat, de 
Amsterdamsestraatweg en de winkelcentra in Overvecht en Kanaleneiland

Wie zijn de slachtoffers
Uit het onderzoek komt naar voren dat dat vrouwen (57%) en jongeren (67%) hebben te maken met 
straatintimidatie. Maar ook mannen (34%), 30-65 jarigen (39%) en 65-plus’ers (18%) worden niet 
overgeslagen.

Wie zijn de daders
De respondenten van het onderzoek geven aan dat de daders van straatintimidatie meestal 
mannen/jongens (69%) zijn die meestal (65%) in een groep handelen.
In het onderzoek is niet gevraagd naar achtergrond van de daders.

Hoe kan je melden
Via de slimmelden app, of via www.utrecht.nl/straatintimidatie kan je melden. Onder de categorie 
‘Overlast’ staat een onderwerp ‘Straatintimidatie’. Melder die hun gegevens achterlaten worden 
binnen 5 werkdagen gebed om te vragen of wij hen nog kunnen helpen.

Wat doen jullie met de meldingen?
> Elke melder (die gegevens achterlaat, dus niet anoniem) van straatintimidatie wordt binnen 5 

werkdagen gebeld. Dan wordt er samen besproken of, wie en hoe de melder het beste kan 
helpen. Na een melding kijken we altijd wat er nu precies speelt. We nemen contact op met 
de melder of slachtoffer, en de nodige partners, zoals coc, politie of jongerenwerk.

> Daarnaast kunnen we door (ook anonieme) meldingen inzicht krijgen in de aard en omvang 
van straatintimidatie in Utrecht. Hoe vaak en waar straatintimidatie plaatsvindt, maar ook of er 
bepaalde groepen Utrechters zijn die meer of juist minder met straatintimidatie te maken 
hebben.

> We kunnen direct maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld een locatie opnemen in de reguliere 
rondes van handhavers

> Op basis van de meldingen kunnen we prioriteiten stellen en een aanpak tegen 
straatintimidatie opstellen.

Waarom nu pas aandacht voor straatintimidatie?
Straatintimidatie werd voorheen niet afzonderlijk geregistreerd. Er kwamen meldingen binnen bij 
bijvoorbeeld politie en gemeente, dus we wisten dat straatintimidatie en seksuele intimidatie voorkomt 
in de stad.

Wat gaat Utrecht eraan doen?
> Het doel van de aanpak straatintimidatie is het terugdringen van straatintimidatie in 

Utrecht onder alle bewoners, waaronder meisjes, vrouwen en LHBTI+
> Door onderzoek en analyse van meldingen meer inzicht krijgen in de aard en omvang 

van straatintimidatie in Utrecht en de trends en ontwikkelingen die zich hierin voordoen 
in de komende jaren (2019 - 2022);

> We zetten in op versterking van de veiligheidsbeleving en bewustzijn op straatintimidatie. 
Hierbij wordt aangesloten bij bestaande programma’s

> Sinds 2019 zijn samen met externe partners de mogelijkheden verkend voor een 
bewustwordingscampagne. Campagnes in andere gemeenten, zoals in Arnhem, zijn hierbij een 
goede inspiratiebron. Naar alle waarschijnlijkheid zal de campagne komend najaar worden 
gelanceerd via verschillende kanalen en middelen, en op die manier aandacht vragen voor:
• wat straatintimidatie is;
• de norm dat straatintimidatie ongewenst gedrag is;

http://www.utrecht.nl/straatintimidatie


• dat straatintimidatie gemeld kan worden.
Op deze manier wordt het bewustzijn voor straatintimidatie vergroot en bijgedragen aan het 
terugdringen van straatintimidatie onder alle bewoners, waaronder meisjes, vrouwen en 
LHBTI+.

> Borging van de Utrechtse aanpak van straatintimidatie in bestaande programma’s en 
plannen.
Er is een platform opgericht met interne en externe partners van de gemeente met als doel 
kennis uitwisselen over straatintimidatie.

>

Gaat Utrecht straatintimidatie strafbaar maken?
> Er is op dit moment geen sprake van dat de Utrechtse APV aangepast gaat worden voor 

straatintimidatie. Minister Grapperhaus van JenV is bezig met een wetsvoorstel om seksuele 
straatintimidatie (fysiek en verbaal) landelijk strafbaar te stellen. Een ontwikkeling die we met 
veel interesse volgen. Utrecht verstaat meer onder straatintimidatie dan alleen seksuele 
uitingen hiervan. Er zijn echter veel raakvlakken tussen dit wetsvoorstel en de Utrechtse 
opvatting.

> Meerdere gemeenten hebben via een artikel in de APV straatintimidatie strafbaar gesteld. 
Ook in Utrecht wordt, iig vanuit de gemeenteraad, met interesse gekeken naar de ervaringen 
met een dergelijk APV-artikel.

> In Rotterdam werden vorig jaar de eerste boetes opgelegd voor straatintimidatie. Deze 
uitspraak is echter in een hoger beroep van tafel geveegd. Het hof in Den Haag komt tot de 
conclusie dat de APV-strafbaarstelling van straatintimidatie niet rechtsgeldig is en dat alleen 
de wetgever in formele zin (de Tweede en Eerste Kamer) bevoegd om inbreuk te maken op 
de vrijheid van meningsuiting. Het APV-artikel van straatintimidatie is dus niet rechtsgeldig.

> Meer informatie op rechtspraak.nl: https://www.rechtspraak.nl/Orqanisatie-en- 
contact/Orqanisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haaq/Nieuws/Paqinas/Rotterdamse-
bepaling-over-Straatintimidatie-niet-rechtsgeldig.aspx

Mooie voorbeelden (wellicht media aandacht aan laten besteden):
- Jij bepaalt wie je bent: bij sportorganisaties wordt dit al gedaan
- vreedzame school / JOU, mediation tussen en met leerlingen na incident. Op trajectum college 
mooie voorbeelden.

https://www.rechtspraak.nl/Orqanisatie-en-contact/Orqanisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haaq/Nieuws/Paqinas/Rotterdamse-
https://www.rechtspraak.nl/Orqanisatie-en-contact/Orqanisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haaq/Nieuws/Paqinas/Rotterdamse-


Campagne Stop Straatintimidatie
Aanleiding
Door het ondertekenen (13 december 2017 van de intentieverklaring Safe Streets van UN Women NL, verklaart Utrecht “te doen wat in mijn macht ligt om de 
veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte, het uitgaansleven en het OV te waarborgen”. In 2019 is uit onderzoek naar voren gekomen dat 46% 
van de Utrechters straatintimidatie ervaart. Het terugdringen van intimidatie op straat is opgenomen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 en de 
Regenboogagenda 2019-2022.

Definitie Straatintimidatie
Straatintimidatie wordt opgevat als ongewenst gedrag (verbaal, non-verbaal en fysiek, al dan niet seksueel) gericht tegen individuen en/of groepen in de 
openbare ruimte, door een veroorzaker die op een ongewenste manier de openbare ruimte opeist of ideeën en normen uit of oplegt aan een ander, waardoor 
de persoon die ermee te maken krijgt zich angstig/onveilig voelt en beperkt wordt in vrijheid/doen en laten.

Voor de zuiverheid richten wij ons in de campagne niet op de strafbare straatintimidatie, waarbij er fysiek geweld, gevaar of ernstige bedreiging aanwezig is. 
Dat moet bij de politie worden gemeld.

Doel aanpak Straatintimidatie
Het doel van de aanpak Straatintimidatie is het terugdringen van straatintimidatie onder alle bewoners, waaronder meisjes, vrouwen en LHBTI+.

Dat doen we door:

1. Strafbaarstelling: landelijk wordt er gelobbyd om straatintimidatie strafbaar te stellen. We volgen daarbij ook de ervaringen die Rotterdam heeft met 
het lokaal strafbaarstellen.
Slachtoffers: Slachtoffers moet zich serieus genomen voelen, moeten weten dat ze niet de enige zijn. Daarnaast is het meldnummer en de 
afhandeling van de meldingen van groot belang. Hierbij horen ook het aanbod van assertiviteitstrainingen.
Preventie: het zoveel mogelijk voorkomen van straatintimidatie door ons met o.a partners als onderwijs, jongerenwerk en in de communicatie te 
richten op mogelijke daders en slachtoffers. Op zowel bewustwording als weerbaarheid. Daarnaast kunnen we door het registreren van meldingen 
meer inzicht krijgen in waar, wanneer, op welke manier en door wie er straatintimidatie plaatsvindt en daar gerichter toezicht op inzetten of 
aanpassingen doen in de inrichting van de openbare ruimte.

2.

3.

Communicatie
Doel
Naast fysieke maatregelen en maatregelen in de jeugdaanpak en hulpverlening, kan communicatie bijdragen aan

1. het bewustzijn van daders, slachtoffers en omstanders. Met prikkelende uitingen willen we dat daders nadenken over hun gedrag, slachtoffers zich 
gesteund voelen en omstanders zich medeverantwoordelijk voelen

2. het verhogen van het aantal meldingen.



Doelgroep
Iedere Utrechter kan in principe te maken krijgen met straatintimidatie. In beginsel worden er geen doelgroepen expliciet in- of uitgesloten.

Slachtoffers: 1. jonge vrouwen 15-30 jaar, 2.maar ook LHBTérs en 3. alle andere inwoners van Utrecht 
Omstanders: 1. Vrienden en directe omgeving van daders, 2. alle inwoners van Utrecht
Daders : Veelal jongens 15-25 jaar en mannen/groepjes mannen .Toch kan de rest van de inwoners van Utrecht zich ook schuldig maken aan 
straatintimidatie, zonder dat zij het door hebben. De jongeren krijgen vaak het idee dat dit gedrag ok is, door hun ouders en omgeving. De communicatie- 
uitingen zijn vooral bedoeld om (door voornamelijk partners, maar ook omgeving) het gesprek met daders aan te kunnen gaan.

Strategie
We moeten ons realiseren dat met deze communicatiecampagne we aan symptoombestrijding doen. Door het zichtbaar maken van het probleem, 
willen we het bewustzijn en meldingsbereidheid vergroten. De echte aanpak van het probleem moet niet via een communicatiecampagne komen, 
maar zit hem in de integrale aanpak met partners.
Veel daders zijn zich niet bewust van de impact van hun gedrag. Een andere groep vind het ok om bij anderen te intimideren, maar realiseren zich 
niet dat het dan ook hun eigen familieleden kan overkomen. Voorlichting op scholen, opvoedprogramma’s zullen na jarenlange inzet écht voor een 
gedragsverandering kunnen zorgen en écht het probleem kunnen oplossen.
Door Corona heeft de campagne erg veel vertraging gehad. Daarom is besloten om eerste aandacht voor enkel het meldpunt te genereren en de 
zomer te gebruiken om de bewustwordingscampagne verder uit te werken.
De middelen moeten zodanig variëren en via verschillende kanalen in te zetten zijn, dat we hier de aankomende periode (waarschijnlijk 1,5-2 jaar) 
mee vooruit kunnen.
Herhaling voor langere termijn is belangrijk! Er zal minimaal voor de aankomende 5 jaar geld vrij gemaakt moeten worden voor het verspreiden van 
de boodschap.
Zodra straatintimidatie strafbaar wordt, zal de campagne aangepast moeten worden. Hiervoor moet extra budget gereserveerd.
Om verwarring met andere campagnes als Ben je OK te voorkomen, die gaan over seksuele intimidatie in uitgaansgelegenheden, richten wij ons 
voornamelijk op communicatie via de partners en op straat.
We willen niet provocerend, maar wel prikkelend zijn. Indringend zonder te stigmatiseren.
Iedereen moet zich aangesproken voelen, het kan ook jouw, je zus, je moeder of je vriend overkomen.
De hoedanigheid waarin intimiderend gedrag plaatsvindt heeft veel vormen. We proberen de meest voorkomende situaties, salchtoffers en daders in 
beeld te brengen, maar kunnen hierbij niet volledig zijn.

Boodschap
Kernboodschap: 46% van de Utrechters ervaart straatintimidatie. Utrecht vindt dit onacceptabel.

Richting slachtoffers en omstanders: Stop Straatintimidatie. Meld het! 
Richting daders: Stop met Straatintimidatie.!

Kostenplaats 7067001



2021 (juni en sept) M rt2022 Sept 2022Middelen ontwerp__________
Opmaak /ontwerp communicatiemiddelen voor

aanpassingen 
ivm wetgeving 
of voor 
vernieuwde 
materialen

Middelen online
Filmpjes
Post GU -accounts: en adverteren

-sociale media
-wijkveiligheidscollega’s
-JOU

Productie film

(interne verrekening)Twitter/Facebook
'psst meisje / gore lesbo / hoer / vieze flikker/ ga terug 
naar je eigen land ' Dagelijkse realiteit voor veel 
Utrechters. Stop straatintimidatie. Meld het. 
Goedemorgen trouwens. > 
www.utrecht.nl/straatintimidatie

Doelgroepen targetten
- jongens 12-25:
- meiden 12-40:
- vrouwen 20-65:
- inwoners Utrecht 20-70

Advertising Fb en insta 
Periode: 14-juni -15 juli

Advertising Fb en insta 
Periode 5 juli - 3 aug 
extra inzet op jonge 
vrouwen 15-30jaar

Instagram stories
Alleen video

Linkedin
Straatintimidatie vinden we onacceptabel in Utrecht. 
Door meldingen weten we beter waar, wanneer en hoe 
staatintimidatie zich afspeelt in onze stad. Zo kunnen 
we maatregelen nemen. Stop straatintimidatie, meld 
het. www. utrecht, nl/straatintimidatie

Advertentie FB/Insta
Stop straatintimidatie, meld het! 
www.utrecht.nl/straatintimidatie.

» s
Website www.utrecht.nl/straatintimidatie In alle berichten opnemen Vanaf 10 juni live

- meldknop
- filmpje
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GIF: posterafbeelding, waarbij tekst en gezicht 
wisselen.
'psst meisje / vuile flikker/ wat moet je?' Dagelijkse 
realiteit voor veel Utrechters. Stop straatintimidatie. 
Meld het. www.utrecht.nl/straatintimidatie

Wijkcollega’s en partners, GU 
-account
Social advertising

27 sept - 30 okt 15 mrt - 15 apr 1-30 sept

Campagne Filmpjes
-voor social (formaten voor facebook, insta en twitter), 
staand / liggend, instastory (max 15 sec): ondertiteld 
-voor op de website: compilatie van alle verschillende 
situaties (max 1 min): toegankelijk door audioscript en 
ondertiteling

Social media adverteren 29 sept- 30 okt 15 mrt-15 april 1-30 sept

Doelgroep:
-daderversie Jongens 15-40
- vrouwen en mannen 15-40
- politiek/partners: twitter

Tekst:
'psst meisje / vuile flikker / wat moetje?' Dagelijkse 
realiteit voor veel Utrechters. Stop straatintimidatie. 
Meld het. www.utrecht.nl/straatintimidatie

Poli’s op social media:
Sissen: is dat flirten of straatintimidatie? 
Naroepen en nakijken: is dat een compliment 
of straatintimidatie?

Op insta en FB
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Voel jij je wel eens onveilig op straat door 
intimiderend gedrag?

Print
Advertentie / advertorial
-104 x 233 mm 
-130 x 186 mm

- duic
- wijkkrantjes

UtnctitivV

Wijknieuws bericht

Middelen Outdoor
Campagne posters / advertenties 
digitaal HR jpeg 1080 liggend x 1920 staand

29 sept - 30 okt 15 mrt-15 april
-digitale schermen in stad

affiche
-118,.5 cm B x 175 cm H (zichtbaar oppervlak 114 cm 
x 170 cm)
- 103,5 x 152,7 cm (zichtbaar 97 x 147 cm)
- A0 formaat 841 x 1188 mm (centercom)

-voor abri bij bushaltes / 
winkelcentra / hotspots 1 week

Centercom 27 sept-10 
okt, 3 versies,
50 locaties

Clearchannel
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2 versies, 20 locaties, 
hotspots bushaltes

voor scholen,
buurt centra,moskeeen,
partners

Drukwerk

I. UtnctitivV

Boomerangkaarten
Aanleverspecificaties - Boomeranq Adverteren

Uitgaansgelegenheden/horeca
Freecards: PSSST Schatje

15 mrt - 15 apr 1-30 sept29 sept t/ 27 okt

Wat moet jij 
hier

Psst schatjePssst schatje
-100 locaties. Per versie 7.500 
kaarten

UIT markt Eind aug standje samen met 
Veilig uitgaan? 
standkosten delen met veilig

5.1,2E
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uitgaan? Andere 
toevoegen flyer in goodiebag 
Boomerang kaarten voor 
goodiebag 2500 stuks 
Rollbanner 3 versies 
1 x2 meter

is

9 /;

Hotspots - guerilla acties
Greengrafity / krijtspuitbus beeldmerk Stop 
Straatintimidatie

Sjabloon en krijtspuitbus

Nog even checken bij GM en 
partners of hier behoefte en 
tijd voor is.

Krijtspuitbus
sjabloonST®P

STRAATTÏÏTTMÏDATIE
1 Bushokje aankleden met speakers
(wijk)bericht bij incidenten/ hotspots Bij onrust in de wijk
Lantaarn paal bordjes logo + QR 50 stuks bordjes inclusief 200 

tyrips

Guerilla marketing: onder viaduct teksten laten 
horen
PERS
Interviews / artikelen melders Advertorial
Samenwerking met FUNX en Jong030? enquete test hoe intimiderend 

ben jij.

2021 Mrt 2022 Sept 2022BUDGET
Advies om voor minimaal 5 jaar  euro per 
jaarte reserveren voor communicatie_________

1010

‘■fm
ii 

ii

(§) 
*1

!°
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Offertes
Uitgegeven

5.1,2B



From:
Sent: Fri, 20 Aug 2021 11:17:58 +0200 

Traffic Delta3"' <traffic@delta3.nl> 
RE: 6661 Campagne straatintimidatie

MlTo:
Subject:

Hallo

Weereen stapje beter, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Ik heb de link naar twee collega’s gestuurd en hoop dat zij 
zonder voorkennis de situaties snappen. Nu is de jongens in de park de enige versie waar niet een shot van de omgeving wordt 
getoond. Is dat er wel?
En is er echt geen opname van dat ze het goed zegt?

Kom er maandag op terug!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO®0

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 14:22
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

@utrecht.nl>

Hoi

Hierbij de nieuwe proeven: https://we.tl/t-DgFPYGRYmF

In de mail die ik je vanmiddag om 13.33 uur heb gestuurd, staat de nodige toelichting op deze proeven.

NB de aftiteling werkt nog niet helemaal juist in de staande versies, zoals je zult zien. Dit kunnen we later aanpassen als er 
duidelijkheid is vanuit het huisstijlteam. Waarschijnlijk moeten we dit sjabloon zelf maken.
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Met vriendelijke groet,

dsItaB
*[faicgie | cü nwi u n: £ ai it | deiigfi

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 13:33
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

@utrecht.nl><

Hoi

Bedankt voor je feedback @

In principe hebben we de opnames gemaakt zoals van tevoren afgesproken (zie bijgaand overzicht). Het concept is dat we 
filmen vanuit het perspectief van het slachtoffer. In het opname overzicht dat we vooraf gedeeld hebben, stond bijvoorbeeld 
niet dat slachtoffer en dader samen in beeld moesten komen. Dit geldt ook voor het blokkeren van de weg, wat lastig filmen is 
vanwege het perspectief.

We gaan snel aan de slag met je feedback. Onderstaande opmerkingen verwerken we nu in ieder geval in de bestaande 
opnames.

• Het weglopen gaat ook iets te lang door. Op 0.09 zie je alleen muur en bloempje. Dit kunnen we aanpassen.
• En verder zegt 

een shot dat ze het wel goed uitspreekt? Gaan we zoeken.
• Hij is ook te ver weg, dus inzoomen waar het kan!!!! Vuile flikker shot kunnen we inzoomen
• Je ziet de situatie niet goed genoeg. Je ziet niet meteen dat ze in een bushalte zit. Het is erg donker allemaal. Ik denk 

wel dat je dit ziet, montage werkt ook zo dat als je twee shots achter elkaar ziet, dat een mens dat aan elkaar koppelt. 
Verder hebben we wat testpubliek gevraagd die van niks af wisten, zij zagen dat ze in een bushokje zit. Wat betreft de 
donkerte: het was de bedoeling dat het een nachtscène was, vandaar de bewuste keuze voor minder belicht. We 
kunnen proberen het iets lichter te maken.

• Het slachtoffer zegt het wel erg dramatisch. We een nieuwe take zoeken.
• Het shot van het aanrijden van de auto duurt hier te lang. En het slachtoffer in het bushokje vind ik nog steeds erg 

dramatisch. Gaan we aanpassen.
Uit een deel van je opmerkingen maak ik op dat je neigt naar nieuwe opnames. Ik zou heel graag voor willen voorstellen dat we 
eerst willen zoeken naar oplossingen met de bestaande opnames, omdat het maken van nieuwe opnames niet zo simpel ligt 
(tijd/kosten). Dus ik probeer dit te voorkomen. Als we uiteindelijk beslissen dat we het concept toch aanpassen en er nieuwe 
opnames gemaakt moeten worden, ga ik dit met

'Wat als het bij je moeder gebeurt.' Terwijl de rest allemaal zegt: wat als DIT bij je ... gebeurt. Is er

bespreken.

Met vriendelijke groet,
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daltaB
iiraicgie | «huihuukwe | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 11:33 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Hi,

Al veel beter zo.

1. Wat ik wel jammer vind en echt mis is dat je de situaties niet echt ziet. Als een totaal shot zou zijn van waar de daders en 
slachtoffers er samen op staan, met een achtergrond, zou dat meteen de situatie duidelijk maken.

2. Watje dan ook beter ziet is het Utrechtse. Er is nu zo op daders en slachtoffers ingezoomd, datje eigenlijk helemaal niet 
ziet dat het Utrecht is en juist die kenmerkende aspecten van de wijken naar voren komt.

3. De scenes zijn niet gelijkwaardig. Waar bij de 1 je het verhaal meekrijgt én de bedreiging voelt opbouwen, toont de ander 
slecht een fractie van het incident.

Verder per filmpje:
Jongens: deze is echt het beste. Hier zie je heel kort de situatie doordat je beetje het park ziet en de scene met de jongens heel 
goed is opgebouwd. Het start met een geintje, wordt steeds agressiever. Daardoor krijg je dat gevoel van “hier ga ik voortaan dus 
niet meer langs” en “het kan nog verder gaan dan dit, waar stopt het?. Ook kan je je helemaal voorstellen dat daar dus iemand 
langsloopt (zonder het te zien).
Discriminatie:Deze is al wel beter door het inzoomen. “Wat is in deze versie echt mis is de bedreiging. Je ziet de meiden 
weglopen, dus het is vervelend, maar daarmee klaar en het wordt niet bedreigend. Had beter geweest zoals ik al een keer 
opperde om hen de weg te laten blokkeren van slachtoffer. Is zoiets nog te maken datje zodichtbij shot neemt dat het lijkt op ze 
idd opeens recht voor je staat en de weg blokkert?
Het weglopen gaat ook iets te lang door. Op 0.09 zie je alleen muur en bloempje.
En verder zegt
shot dat ze het wel goed uitspreekt? En hoe ziet deze situatie eruit met de tekst: wat als dit met je vriendin gebeurt? (ook in 
compilatie? Klopt het dan?)
Flikker: startshot is mooi, shot van man bij lantaarnpaal is te ver weg om echt bedreigend te voelen. Je wordt hier niet 
meegenomen in het verhaal. Loopt de jongen, fietst hij? Je zou hier net als de jongens op de bank het idee moeten krijgen dat de 
dader, eerst je aanstaart en dan uiteindelijk schreeuwt en spuugt. Dus je zou eerst een shot moeten doen datje ziet dat de dader 
hem in het vizier krijgt, afkeurt en dan pas het shot wat er nu te zien is. Hij is ook te ver weg, dus inzoomen waar het kan!!!! 
Uitgaan: Deze is goed. Herkenbaar, bedreigend doordat hij eerst psst roept, dan lijkt het nog of hij langs gaat lopen, maar hij 
loopt recht op haar af.
Bushalte: je ziet de situatie niet goed genoeg. Je ziet niet meteen dat ze in een bushalte zit. Het is erg donker allemaal. Het 
slachtoffer zegt het wel erg dramatisch, net of je daarna een verkrachting gaat zien ofzo. Wat ik hier verder mis is de opbouw van 
de bedreiging. Nu vraagt hij of ze een lift wil. Als hierna nog een shot was geweest met “niets te zeggen? Dan ga je toch lekker 
met die kutbus?’ dan had je het verhaal beter gesnapt en was het ook agressiever geworden. Is er nog een andere shot toe te 
voegen dat die man nog iets anders zegt?
Compilatie: Ook hier zegt fatima HET ipv DIT, het shot van pssst meisje in de tunnel mag er van mij wel in. het shot van het 
aanrijden van de auto duurt hier te lang. En het slachtoffer in het bushokje vind ik nog steeds erg dramatisch.

‘Wat als het bij je moeder gebeurt.’ Terwijl de rest allemaal zegt: wat als DIT bij je ... gebeurt. Is er een

Dus nog wel wat werk aan de winkel

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en
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I@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®@
'Mi

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 16:46

@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
Aan:

Hoi

Hierbij de aangepaste filmpjes: https://we.tl/t-34JHislHR4

H benieuwd naar jouw reactie @

Het zou heel fijn zijn als je morgenochtend kunt reageren, voor 10.00 uur. Lukt dat?

Met vriendelijke groet,

dsItaB
iiraicgie | «Hinnuiii(4hi | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 13:33
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl><
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Hoi

Daar ben ik weer.

Hierbij een nieuwe opzet van de totale compilatie: https://we.tl/t-GRBkgwJrEF

Hierbij ook losse shots: https://we.tl/t-W7WqXiofYG

Zullen we deze zo bespreken?

Met vriendelijke groet,

dsItaB
iiraicgie | «Hnmu^K^he | deaign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

Van: Traffic Delta3 <traffic(g)delta3.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 12:50
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl><

Hoi

Enige toelichting waarvan ik me nu besef dat ik die gisteren ook had moeten vermelden toen ik je de compilatie stuurde:
Dit is een eerste opzet. De stem aan het einde van het filmpje is nog niet de definitieve stem. Dit is filmpje is opzet wat betreft 
beeld, zodat je een indruk kunt vormen en je eerste reactie kunt geven, aan het geluid wordt nog gewerkt. De tekst aan het 
einde hebben we nu zelf ingesproken, zodat de inhoud van deze eerste versie wel compleet is.

Ik heb je feedback besproken met het filmteam en we begrijpen wat je bedoelt. Het filmteam gaat ermee aan de slag. We 
streven ernaar om je vanmiddag een nieuwe opzet te kunnen laten zien. Het lijkt me wel goed om het overleg vanmiddag toch 
door te laten gaan. Dan kunnen we onze ideeën/mogelijkheden bespreken, dieper op je feedback ingaan en wellicht een 
nieuwe opzet tonen.

Ik stuur je zo de losse shots en ik misschien ook een nieuwe opzet voor de compilatie. We doen ons best!

Met vriendelijke groet,

dsItaB
itraiegie | cammumcaiie | de&igin

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl
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Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 10:04
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl><

Hoi

Bedankt voor je (eerlijke) reactie. Ik ga je feedback direct bespreken hier en neem daarna nog contact met je op. Ook wat 
betreft de video-afspraak die vanmiddag staat.

Met vriendelijke groet,

dsItaB
itraiegie | communicaiie | design

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 09:27 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Dank!

Ik heb hem paar keer bekeken.

Helaas is dit een compilatie die ik (op deze manier) niet zou inzetten:
• Het is niet duidelijk welke situaties zich voordoen en dat het 1 verhaal is waarbij je verschillende incidenten ziet.

o Het shot met de jongens is supergoed. Daar wordt het van onschuldig steeds dreigender 
o Daarna komen de meisjes. Het lijkt net of zij het tegen die jongens op het bankje van het vorige shot hebben. 

Daarnaast is het heel anders gefilmd, niet van veraf naar dichterbij. Ook de dreiging komt niet over. Lijkt eerder 
dat vrouw die praat aangevallen wordt en angstig van zich afbijt. 

o In de auto is dan wel weer in 1 lijn: steeds meer ingezoomd en dreigend 
o Vuile flikkershot is heel gemaakt. Daarnaast kijkt hij naar boven, 
o Tunnelshot is wel weer in de lijn.

• Alleen de opmerkingen richting vrouwen zijn dus in 1 lijn. De andere twee passen daar nu m.i. totaal niet in.
• De stem aan het eind van het filmpje is niet krachtig genoeg. Klinkt eerder beetje bang en depressief. Moet veel 

krachtiger. Hoeft niet perse een vrouw te zijn.
• ‘je moeder’ moet nu nog niet gemonteerd worden. Die is voorlopig nog voor op de plank. Of is dit de versie die jullie dan 

ook alvast maken met hem er wel tussen? Dat er ook een versie zonder komt?

Ik denk dat het slimmer is dat eerst de 5 filmpjes en situaties apart gemaakt worden. Dan kan ik ook beter zien welke scenes in 
de compilatie moeten om de compilatie wel 1 verhaal en breder perspectief te geven. Vervelend om zo kritisch en negatief te 
moeten zijn. Kunnen jullie je wel in mijn opmerkingen vinden?

Heeft het nog zin om vanmiddag nog te videobellen? Of kunnen jullie hier nu al mee verder?

Met vriendelijke groet,
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Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

'Miijk'

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2021 17:05
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl>

Hoi

Hierbij de link naar compilatie: https://we.tl/t-5vERBROezm

De losse shots kunnen we je morgenochtend eventueel ook sturen, mocht je dat willen. Maar met de totale compilatie heb je 
waarschijnlijk het beste beeld @

Met vriendelijke groet,

dslta3
iiraiogie J uflimunKahe | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 13:57

<
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Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Prima, ik ga mijn best doen het goed te bekijken! erg benieuwd!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 13:03

(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
Aan:

Hoi

Woensdag om 14.00 uur komt het beste uit. Dan hebben we donderdag ook weer tijd om aan de filmpjes te werken. We sturen 
je dan woensdagochtend 1 van de 5 filmpjes als voorbeeld op en de compilatie. Dat duurt bij elkaar ongeveer 1,5 minuut.

Met vriendelijke groet,

dsItaB
iiraicgie | «Hinnuiii(4hi | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl
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Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 12:11 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Goedemiddag!
Woensdag kan ik van 14-15. Maar weet niet of ik dan voldoende tijd heb om filmpjes te bekijken? Anders is donderdag ergens 
tussen 10-12 beter?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

'Mii\v

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 11:53

(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
Aan:

Hoi

Momenteel bezig met het filmpje voor de campagne. Deze week tijd voor een Zoom meeting om de eerste proef te bespreken? 
Woensdagmiddag of donderdag bijvoorbeeld?

Met vriendelijke groet,
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Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 14:38 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Hü,

Ik heb eerder doorgegeven:
voorsocial (formaten voorfacebook, insta en twitter),
- staand en liggend,
- instastory (max 15 sec):
- ondertiteld
-voor op de website: compilatie van alle verschillende situaties (max 1 min): toegankelijk door audioscript en ondertiteling

Er hoeft volgens mij geen intro en verschillende aftitelingen lijken me goed.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®©
■jjj

Gemeente Utrecht
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Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 14:06
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl>

Hoi

Staat genoteerd @

Nog een paar vragen over de filmpjes:
• Wat zijn nu alle gewenste formaten voor de filmpjes?
• Intro/outro: We monteren een aftiteling in de filmpjes ("Stop straatintimidatie, meld het. 

www.utrecht.nl/straatintimidatie" en "Stop met straatintimidatie, schaam je. www.utrecht.nl/straatintimidatie" met 
het logo van gemeente Utrecht). Daarvoor gebruiken we het filmsjabloon dat op de webpagina staat: 
https://huisstiil.utrecht.nl/basiselementen/film. Is dat goed? En wil je dat we er ook een intro in monteren?

Met vriendelijke groet,

dsItaB
iiraicgie | {«nmunmni | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 12 augustus 2021 09:53 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Goedemorgen,

Volgende week is de UIT , de introductieweek voor de studenten. Daar hebben ze ook altijd een informatiemarkt, waar de 
gemeente altijd aanwezig is met diverse onderwerpen. Ik vind dat eigenlijk wel een mooi middel om volgend jaar ook met dit 
onderwerp te gaan staan. Daarom zou ik ook de maat 1x2 meter van de poster aan het lijstje wilen toevoegen, zodat ik volgend 
jaar rollbanners kan laten afdrukken. Van alle uitingen wil ik dan graag ook dit formaat.

Voeg je dat toe aan het onderstaand lijstje?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
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maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO00

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 14:23 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Zie hieronder in blauw

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

QO00
JV

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 17:09

(5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
Aan:
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Hoi

Dan heb ik nu de onderstaande formaten op mijn lijstje staan. Klopt het zo?

- digitaal HR jpeg voor digitale schermen in stad: 1080 liggend x 1920 staand klopt
- affiche 118,5 cm B x 175 cm H (zichtbaar oppervlak 114 cm x 170 cm), en 103,5 x 152,7 cm (zichtbaar 97 x 147 cm) voor abri bij 
bushaltes / winkelcentra / hotspots)klopt
- Posters A3 formaat voor scholen, buurtcentra, locaties partners ja
- Poster A0 841 x
- ik had al wel doorgegeven: advertenties 104 x233 mm en 130 x 186 mm

Met vriendelijke groet,

dsItaB
itfaiegie | tammuiwanf | design

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 12:05 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Ik ben ondertussen bezig met het reserveren van abri’s en bushokjes. Voor de abris heb ik nog een extra formaat straks nodig. 
Deze had ik dus nog niet eerder opgegeven. Zouden jullie die ook op het aanleverlijstje posterformaten voor later willen zetten?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 14:11

@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
Aan:

Hoi

Bedankt voor je input. We houden de bushalte Rhonedreef aan voor het shot "Schat, heb je een lift nodig?". Het shot "Pssst 
meisje, neuken?" filmen we bij de tunnel i.p.v. het Janskerkhof; als dat wat jou betreft akkoord is uiteraard ©
Een overzicht van alle shots, definitieve locaties en planning volgt z.s.m.

Met vriendelijke groet,

dsItaB
itfaiegie | tammuiwanf | design

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

(g)utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 11:33 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Hi, even overleg gehad over overvecht. Probeer in eerste instantie de Rhonedraaf. Deze is net iets herkenbaarder en typerender 
voor Overvecht en ligt ook iets meer tegen Overvecht-zuid aan, waarde meeste meldingen vandaan komen.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200
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3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 09:43 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Nog 1 ding: bij Overvecht staat nu ook nog kardinaal de jongweg. Die vervalt helemaal, want is geen overvecht. Ik heb vandaag 
nog even contact met collega uit overvecht welke dreef het beste zou zijn.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®®
%

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 09:31 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
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Lijkt me helemaal goed! Ik heb nog 1 opmerking gemaakt bij locatie binnenstad. Daar hebben jullie ook tunnel bij winkel van 
sinkei neergezet. Is idd mooie en herkenbare situatie en best een lugbere plek savonds. Maar is niet op dezelfde plek als 
janskerkhof, dat weten jullie?

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®0

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 17:24
Aan: (5)utrecht.nl>

(5)utrecht.nl>; (5)delta3.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

Bedankt voor je input, we hebben je opmerkingen verwerkt (zie bijgevoegd aangepast voorstel).

Toelichting:
We hebben één dader-shot laten vervallen, nu zijn er 5 dader-shots en 5-slachtoffer shots die met elkaar matchen (wat 
betreft situatie en locatie). In de gehele compilatie is het ook mooier als het 5 bij 5 zijn.
Het dader-schot dat we geschrapt hebben, is het 'slet-shot' in de Amsterdamsestraatweg. De Amsterdamsestraatweg 
gebruiken we nu voor het shot met de twee vrouwelijke daders. Dan is het probleem met de herkenbare winkels in 
beeld ook meteen opgelost!
Slotzin: aan het einde van een filmpje zegt een slachtoffer: "Wat als dit bij... gebeurt?".
Tagline: vervolgens verschijnt de tagline in beeld: 'Stop straatintimidatie'. Deze tekst wordt niet uitgesproken door de 
voice-over. Met 'meld het' en/of 'schaam je' kunnen we dan eventueel nog variëren in de aftiteling.
Figuranten: we hebben inmiddels figuranten geselecteerd. Om je een impressie te geven, hebben we een moodboard 
geplaatst in het bijgevoegde document.
Planning: we hebben een grove opzet voor de planning gemaakt, die uiteraard mede afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van de figuranten.
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Woensdag gaan we de geselecteerde locaties bezoeken, dus dan moeten de locaties redelijk vast staan. Misschien stuiten we 
dan nog op problemen en kunnen we het omwisselen. Volgende week kunnen we het definitieve plan nog verwerken in de 
presentatie-pdf.

Met vriendelijke groet,

dsIfaB
iiraiogie | uninunuiii | deiign

Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 12:17 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>

<

@utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

• De Domtoren in de binnenstad vervangen we door Molenpark in Utrecht West. Ik heb even overleg gehad met 
gebeidsmanager. Lag toch gevoelig deze locatie. Daarvoor in de plaats stellen we park Oog in Al voor. Bij de kanaalweg. 
(of in ieder geval aan de rand van het park en niet er middenin). En verder hebben we Park Transwijk vervangen door 
de Rooseveldtlaan in Kanaleneiland. Hier komen veruit de meest recente meldingen vandaan nl.

• We gebruiken de volgende slotzin: Wat als dit bij... gebeurt? JA
• In je vorige mailtje noemde je ook aparte slotzin die gericht is op de dader ('Dit zeg je toch ook niet tegen je zus?'). Wil 

je dit nog steeds? Dat betekent wel dat er heel wat verschillende filmpjes en posters gemaakt moeten worden. Ik denk 
dat we dit alleen in de posters en social media uitingen moeten gebruiken. Anders wordt het te kostbaar. We kunnen 
dan in de tekst bij een filmpje of post de tekst richten aan daders (ben jij zo'n dader, schaam je. Stop met 
straatintimidatie.

• Uit je opmerkingen in de laatste presentatie-pdf begreep ik trouwens dat je 'meld het' weg wilde laten uit de tagline. 
Als we één algemene tagline hanteren, zonder 'schaam je' of 'meld het' (dus dan wordt het: 'Wat als dit bij... gebeurt? 
Stop straatintimidatie.') spreken we beide doelgroepen aan, twee vliegen in één klap. In ieder geval in de filmpjes! Wat 
vind je daarvan? Voor filmpje ok, maar voor posters 2 versies"met 'schaam je' em stop met straatintimidatie voor 
daders en voor slachtoffers en omstanders wel met handelingsperspectief en voor www-adres |meld het'. Bij het 
filmpje kan je de versies laten verschillen door een ander laatste aftitelingspag te maken. Bij de slachtofferversie: Stop 
straatintimidatie, meld het www.utrecht.nl/straatintimidatie en logo utrecht. Bij de daders: Stop MET straatintimidatie, 
schaam je. www.utrecht.nl/straatintimidatie + logo utrecht.

• In je vorige mailtje stelde je ook voor om de stop-zin en de zus-zin om te draaien. Hiermee bedoel je de volgorde die op 
de poster staat, toch? Want in de film houden we die volgorde nu in ieder geval al aan. Ja voor beide de volgorde: wat 
als dit.... gebeurt en dan Stop straatintimidatie .

Met vriendelijke groet,

dsItaB
itraiegie | cammumcaiie | de&igin
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Lulofsstraat 55 | unit 24 | 2521 AL Den Haag 
T 070 789 01 90 | www.delta3.nl

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 28 juli 2021 14:03 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>;

<

@delta3.nl><
@utrecht.nl>CC:

Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hi, ben het met je eens over de zin. Doe maar Gebeurt.

Ook hierbij nog een wisseling van locaties en incidenten. Nu hebben we ook West erin verwerkt. De domtoren heb ik eruit 
geschrapt. Die is toch ingepakt en nu niet zo mooi om te filmen.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
Stadsplateau 1
13e etage Zuid
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

GO®©
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Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag Tl juli 2021 17:51
Aan: (5)utrecht.nl>; (5)delta3.nl>

(5)utrecht.nl>CC:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

Dankjewel! Ik buig me over de planning en daarom heb ik (voor mezelf) een overzichtje gemaakt (zie bijlage). Daardoor besef ik 
me nu dat we nu nog wel een locatie in West missen. Is dat een probleem? Zo ja, welke zou je dan willen vervangen?
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