
Wat betreft de slotzin: "Wat als ditje zus is?" vind ik persoonlijk minder sterk. Komt m.i. vreemd over als een meisje aan dat 
aan het einde van de film zegt. Dan zou ze eerder moeten zeggen: Wat als IK je zus was? Verder voelt het voor mij wat minder 
'to the point'. Niet iedereen kan het zich even goed inbeelden; men gaat zoeken naar gelijkenissen en dat leidt af van de 
kernboodschap. Het gaat erom dat mensen zich af moeten vragen wat ze zouden doen als het bij hun zus gebeurt.

Met "Wat als dit je zus is" komen we ook in de knoop met de digitale posters en gifjes. Daarin verandert er steeds 1 woord (het 
slachtoffer), terwijl de rest van de zin stilstaat. "Jezelf" past dan niet meer goed in de zin (Wat als dit jezelf is, wat als dit jij is? 
Dat klinkt allebei vreemd.). "Wat als dit bij jezelf gebeurt?" klopt dan beter @

Wat betreft het omdraaien van de stopstraatintimidatie-zin en de zus-zin bedoel je op de poster, denk ik?

mee wil werken @ Ik zal haar nog een bericht sturen.Wat fijn trouwens, dat

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

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 14:41 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>;

<

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

Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Zie hieronder in blauw

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: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag Tl juli 2021 13:11
Aan: (5)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? Ik zal 
Heb even in haar agenda gekeken, maar zie niet echt wanneer ze weer terug is. Dus denk niet dat je hier rekening mee 
moet houden.

• 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? Tja, lastig te zeggen. Het is natuurlijk 
nog wel vakantietijd, dus lijkt rustiger op straat. Het kan daar ook heel druk zijn, maar misschien kan je dan het beste 
aan het begin van de amsterdamse straatweg en niet in de spits.

• 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? Of : Wat als 
dit je zus is? En voor de dader: Dit zeg je toch ook niet tegen je zus?

Nu is het zo lees, is het misschien ook logischer op stopstraatintimidatie en de zus-zin om te draaien qua volgorde. Dan staat er 
dus: Wat als ditje zus is?
Stop straatintimidatie

vragen, maar zij is op vakantie nu.

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(5)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
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! 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,

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: dinsdag 27 juli 2021 09:54 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>;

<

@delta3.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

|@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
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(5)utrecht.nl>; @delta3.nl>Aan:
@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:

• 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
| 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

(g)utrecht.nl>Van: <
Verzonden: maandag 26 juli 2021 13:58
Aan: (5)delta3.nl>; Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl><
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< (5)utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie
CC:

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
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

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/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>
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>
>
>
> 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: <

|@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>
>
>
>

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
>
> <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

>
>

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



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

|(S)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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From:
Sent: Fri, 20 Aug 2021 13:26:02 +0200

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

Dank!

@Delta: kunnen jullie hiermee verder?

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

|@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 13:24 
Aan: traffic@delta3.nl

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

Hoi!

Ik zag een aantal vragen over formaten en specificaties bij de video straatintimidatie :)
(die heeft de video gemaakt) maar ik zag al dat het niet per se over de inhoud ging dus ik zal ze proberen te 
beantwoorden!

werkt vandaag niet

Nog één keer een vraag over de formaten (sorry, even voor de zekerheid).
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• voor social (formaten voor facebook, insta en twitter),
• staand en liggend

—> Geldt dit voor zowel de korte filmpjes als de compilatie? Ja —> Volgens mij zijn er voor staande films nog 
geen huisstijlsjablonen beschikbaar (voor intro en aftiteling), ik heb het huisstijlteam nog niet kunnen 
bereiken. Is dat niet zoals het voor instastory moet? Dus dan moet huisstijl in dat formaat gegoten worden? Ik 
cc huisstijl en redactie hierin! Die weten dit vast.
Voor staande video's hebben we geen aparte sjablonen. Je kunt ze wel in je editprogramma aanpassen maar 
het is op socials sowieso af te raden om een introsjabloon te gebruiken. Je wil mensen meteen meenemen in 
de actie! Dus begin meteen met een actief sprekend beeld of een quote. Voor de website zou een intro wel 
weer kunnen (ik ben er persoonlijk alleen geen fan van, het is ook geen must.)

Als je mensen op insta- en facebookstory wil doorverwijzen naar een pagina zou je dat ook kunnen doen door 
een Swipe Up toe te voegen, in plaats van de outro. Persoonlijk vind ik dit mooier, het past beter bij een story 
en zet mensen meteen aan tot actie zonder dat ze eerst een url over moeten typen. Dit doet de redactie dan 
tijdens het plaatsen van de story, het enige wat we daar voor nodig hebben is de url naar de pagina.

Voor facebook, IGTV, Twitter en de website (dus liggend, niet de stories) zou je wel weer een outro kunnen 
gebruiken. Als je titelbalken in de video hebt kun je deze in je editprogramma (ik gebruik premiere) gewoon 
aanpassen in effectcontrols. Dan scale je 'm gewoon kleiner.

• instastory (max 15 sec)
• ondertiteld

—> Ondertiteling die je aan en uit kunt zetten of ook een versie met ingebrande ondertiteling? En geldt het 
voor alle filmpjes, dus de korte, de compilatie, staand en liggend? @redactie: hoe moet ondertiteling 
aangeleverd? Voor social, maar ook voor site?
Alles moet altijd ondertiteld zijn, of het nou voor een story is of voor de website. Ik zou zeggen: overal er in 
gebrand. Is makkelijker! Laat bij de storyversie iets meer ruimte over aan de onderkant. Omdat daar altijd een 
balkje staat waar iemand een reactie op je verhaal kan geven.

• voor op de website: compilatie van alle verschillende situaties (max 1 min): toegankelijk door audioscript en 
ondertiteling —> De compilatie voor op de website maken we alleen liggend, toch? @Redactie? —> Weet jij 
hoe het filmpje wordt geüpload, via YouTube bijvoorbeeld?@ redactie?

Kortom, het ligt er aan waar je je video kwijt wil/kan. Als je 'm echt op alle kanalen kwijt wil zou ik 3 versies maken:

-1 staand voor insta( en eventueel facebook) stories, met ondertiteling ingebrand, zonder intro of outro, (dus 
eventueel een swipe up naar een webpagina.)
-1 liggend voor alle andere kanalen zonder intro, met outro en ondertiteling gebrand.

-1 liggend met bovenstaande specificaties + audiodescriptie (voor de website)

En hoe het geüpload wordt verschilt ook weer per keer en per video. Het kan natuurlijk direct, of via Youtube... ligt 
aan je voorkeur en de voorkeur van de opdrachtgever. Alles wat op de website komt dat gaat wel via youtube, we 
hebben nog geen eigen player. Maar voor Instagram of stories heb je dat bijvoorbeeld dan weer niet nodig. Voor het 
gemak zou ik zeggen: ja, alles behalve instagram gaat via youtube.

Ik hoop dat ik jullie zo ietsje verder heb geholpen. Mocht er iets nog onduidelijk zijn, bellen mag altijd!



Met vriendelijke groet,

Videomakeren Social Media redacteur

l@utrecht.nl

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatienetwerk

Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Mon, 23 Aug 2021 14:51:51 +0200 

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

MlTo:
Subject:

Hallo

Ik heb ook even twee collega’s (zonder voorkennis) naarde conceptversie laten kijken, maar blijf toch met onderstaande zitten.

We hebben al eea gesleuteld, maar mijn overall-gevoel blijft toch dat ik de voorstellen en versies niet logisch, consistent en 
duidelijk uitgewerkt vind. In de compilatie wordt dat door de verschillende shots achter elkaar te plaatsen, gecompenseerd, maar 
in de single situaties, is dit een te groot verschil.

Consistentie:
• Opbouw spanning, uitwerking situaties: Het gedeelte met de jongens is prachtig. De opbouwende spanning, van licht 

naar erger. Steeds verder inzoomen, steeds indringendere blik. Ook bij de tunnel vind ik dit goed uitgewerkt. Bij de 
bushalte zit het er wel een beetje in. Maar ik mis dit bij de uitwerking van de meiden (wat moetje) en de Vuile flikker. 
Daar wordt opeens een zinnetje geschreeuwd. Hier had nog veel meer in verwerkt kunnen worden om de hele situatie te 
laten zien en dreiging op te bouwen. Bijv. aanstaren, weg blokkeren of nakijken.

is niet goed opgelet wat ze zegt. Zij zegt als enige niet ‘Wat als DIT je .... Gebeurt”. Zij zegt ‘HET.• Bij
• Het toevoegen van de shots van de locatie is mooi omdat je dan beterde situatie kan inschatten, bij de jongens hebben 

jullie dit niet meer toegevoegd, moet overal hetzelfde zijn, dus ook hier.

Logica / casting:
• Nu we de modellen zo zien, zie je dat het niet klopt en onlogisch is dat de jonge jongens tegen de kaag-achtige mevrouw 

schreeuwen. Gelukkig ha dik al de ruil met 
ziet er jonger en frisser uit dan deze vrouw nu toont. Hier had bijvoorbeeld beter die jonge meid gebruikt kunnen worden 
die nu bij het bushokje zit. En dan die kaag mevrouw bij de bushalte, waar die man tegen zegt: een lift vrouwtje?

• Dat de meiden naar de overkant van de weg (waar auto’s tussendoor rijden) schreeuwen, is niet realistisch. Hier had 
gekozen moeten worden dat het gezichtspunt van slachtoffer op dezelfde weghelft (stoep) was.

• Vooral de vuile flikker-roeper en het slachtoffer in de bushalte acteren veel te veel.

gemaakt, want dat was nog absurder geweest. De foto in het script

En als laatste het inspreken van STOP straatintimidatie, meld het, moet echt krachtiger.

benieuwd naar jullie reactie hierop en oplossing hiervoor. Ik bel je!

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: 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,

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
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(5)utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 11:33 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@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

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: 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(5)delta3.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 13:33
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl><

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?
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Met vriendelijke groet,

dsItaB
*[faicgie | cü nwi u n: é ai it | deiigrt

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 12:50
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

@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
iiraicgie | «Hnmu^K^hc | 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(5)delta3.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 10:04
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl><

Hoi
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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,

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: woensdag 18 augustus 2021 09:27 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@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,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
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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(5)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,

dsItaB
itfaiegie | tammuiwanf | de&igri

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 16 augustus 2021 13:57 
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
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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 16 augustus 2021 13:03

@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,

dslta3
iiraicgie | rcmirnuivr^iir1 | 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 12:11 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

<

Goedemiddag!
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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
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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,

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
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(5)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

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

Van: Traffic Delta3 <traffic@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?
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• 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://huisstijl.utrecht.nl/basiselementen/film. Is dat goed? En wil je dat we er ook een intro in monteren?

Met vriendelijke groet,

dsItaB
«traiegie ] communicane | dcr.ign

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
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 15.00 uur

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht
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Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 14:23 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@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
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Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 17:09

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

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
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- Posters A3 formaat voor scholen, buurtcentra, locaties partners ja
- Poster AO 841 x
- ik had al wel doorgegeven: advertenties 104 x233 mm en 130 x 186 mm

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

@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
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Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 14:11

(5)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
| 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

(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 
3500 CE Utrecht

OO®0
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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

|@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: vrijdag 30 juli 2021 09:31 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

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,
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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

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.

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,
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dsIfaB
Strategie | 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

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

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn
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@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 28 juli 2021 14:03 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>;

Van: <

@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

|@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 17:51
Aan: @utrecht.nl>; @delta3.nl><

@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?

Wat betreft de slotzin: "Wat als ditje zus is?" vind ik persoonlijk minder sterk. Komt m.i. vreemd over als een meisje aan dat 
aan het einde van de film zegt. Dan zou ze eerder moeten zeggen: Wat als IK je zus was? Verder voelt het voor mij wat minder 
'to the point'. Niet iedereen kan het zich even goed inbeelden; men gaat zoeken naar gelijkenissen en dat leidt af van de 
kernboodschap. Het gaat erom dat mensen zich af moeten vragen wat ze zouden doen als het bij hun zus gebeurt.
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Met "Wat als dit je zus is" komen we ook in de knoop met de digitale posters en gifjes. Daarin verandert er steeds 1 woord (het 
slachtoffer), terwijl de rest van de zin stilstaat. "Jezelf" past dan niet meer goed in de zin (Wat als dit jezelf is, wat als dit jij is? 
Dat klinkt allebei vreemd.). "Wat als dit bij jezelf gebeurt?" klopt dan beter @

Wat betreft het omdraaien van de stopstraatintimidatie-zin en de zus-zin bedoel je op de poster, denk ik?

mee wil werken @ Ik zal haar nog een bericht sturen.Wat fijn trouwens, dat

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

(g)utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 14:41 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>;

Van: <

(Sdelta3.nl>
(5)utrecht.nl>CC:

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

'Mii\v

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

vragen, maar zij is op vakantie nu.gefilmd. Is het misschien een optie dat zij ook figureert in deze video? Ik zal 
Heb even in haar agenda gekeken, maar zie niet echt wanneer ze weer terug is. Dus denk niet dat je hier rekening mee 
moet houden.

• 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? Tja, lastig te zeggen. Het is natuurlijk 
nog wel vakantietijd, dus lijkt rustiger op straat. Het kan daar ook heel druk zijn, maar misschien kan je dan het beste 
aan het begin van de amsterdamse straatweg en niet in de spits.

• 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? Of : Wat als 
dit je zus is? En voor de dader: Dit zeg je toch ook niet tegen je zus?

Nu is het zo lees, is het misschien ook logischer op stopstraatintimidatie en de zus-zin om te draaien qua volgorde. Dan staat er 
dus: Wat als ditje zus is?
Stop straatintimidatie

Met vriendelijke groet,

dsItaB
«traiegie | cammumcane | de&ign

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(5)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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From:
Sent: Mon, 23 Aug 2021 15:18:42 +0200

@utrecht.nl>; 
RE: 6661 Campagne straatintimidatie

@utrecht.nl>To: <
Subject:

Dank!!

Ik heb Delta gemaild en meteen erachteraan gebeld. Mijn aanspreekpunt daar had het ook al met een collega besproken en die 
was bij het gesprek. Wij zaten best wel op 1 lijn en zij begonnen zelf over het opnieuw opnemen van een paar scenes en andere 
acteurs.

Met de twee meiden is wel makkelijk te verbeteren. Als je er al voor zorgt dat de daders en slachtoffer op dezelfde stoep lopen, al 
ziet dat het begint met smiezen, dan indringend aankijken en dan nog achter je schouder omkijken en wat moetje dreigend 
zeggen, voelt het al wat enger.

Maar die met de homo is wel lastiger. Dan zou je moeten aanstaren, iets zeggen van: is datje vriend en dan roepen vuile flikker 
en spugen. Hebben jullie nog een verhaallijn in je hoofd hoe dit realistisch kan 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®@
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Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 14:20
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Van:

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

Holaa!

Nog even snel een reactie:

1. Ik vind het mooi gefilmd. Goede beelden.
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Ik vind er best een verschil zitten in hoe vlot de filmpjes gemonteerd zijn. Bij een aantal wordt de spanning echt 
opgebouwd en bijvoorbeeld bij de spugende man en de moslimvrouw is het zo voorbij (beetje anticlimax). Vooral bij die 
laatste denk ik: wat is nou erg aan als iemand “Wat moetje” tegen je zegt. Is dat al straatintimidatie? Lijkt wel echt een 
verschil te zitten in hoe doordacht een aantal scenes zijn en een aantal minder, ook qua sfeer en wat 
al zegt.
Voice over idd niet geweldig sterk overkomen 
Locaties zijn herkenbaar (zelfs bushokje!)
Bij filmpje bushokje duurt het heel lang voor er iets gebeurt, nadat die mevrouw “Stel dat dit bij je zusje gebeurt” heeft 
gezegd.

hieronder

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur Openbare Orde & Veiligheid (OOV)

ioost.l 
www.utrecht.nl

l@utrecht.nl

Gemeente Utrecht 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend

go®©
■JjjAv

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 20 augustus 2021 12:17
Aan:
Onderwerp: Re: 6661 Campagne straatintimidatie

<

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

Twee puntjes:

• De stem aan het einde is een beetje 'levensmoe'. Vind er weinig kracht vanuit gaan.
• En vind de voorbeelden van 'wat als dit bij...' niet altijd overeenkomen met wat daarna komt. Die vrouw die op 

Kaag lijkt zegt iets over een vriendin En vervolgens zie je een paar pubers op een bankje die opmerkingen maken. Dat 
rijmt niet helemaal met een vriendin van haar leeftijd die zo door die jongens wordt aangesproken. Zo ook bij de 
moslima over haar moeder. Het is niet zo logisch dat de voorbeelden die zij geven met deze vorm van intimidatie te 
maken krijgen.

Gr 

Communicatieadviseur Openbare Orde en Veiligheid

m 
lo

rsi
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I@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing- en Communicatienetwerk
maandag, woensdag, vrijdag

^ ^ ^ ^

(g)utrecht.nl>From:
Sent: Friday, August 20, 2021 10:10:14 AM

(5)utrecht.nl>;J 
Subject: FW: 6661 Campagne straatintimidatie

<

(5)utrecht.nl>To: <

Kunnen jullie eens meekijken? Snappen jullie de losse filmpjes ook zonder de compilatie? 
Nog verbeterpunten?

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®®
'Mii\v

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 14:22

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

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.

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

Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Verzonden: donderdag 19 augustus 2021 13:33
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)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.

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

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: 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?

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

Dus nog wel wat werk aan de winkel

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

OOO0

Gemeente Utrecht

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

(5)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
Strategie ] communicatie | design
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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

Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Verzonden: woensdag 18 augustus 2021 13:33
Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

(5)utrecht.nl><

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
fiEfiaiegie ] commumcane | 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(5)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,
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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

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,

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: 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.

5.1,2E 5.1,2E
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• ‘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,

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®®
'Mi

Gemeente Utrecht

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

@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,

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



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>Van:
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 13:57 
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®©
h>v

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.
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Met vriendelijke groet,

dsItaB
\ £ü irlrTiu rt: £ ai it | deiigii

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 12:11 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@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

|@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

ooo®
■JjjAv

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: maandag 16 augustus 2021 11:53
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(5)utrecht.nl>Aan:
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

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,

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

(g)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

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(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
itraiegie | cammumcaiie | de&igin

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@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?
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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

oo®@
%

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 4 augustus 2021 14:23 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Zie hieronder in blauw

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

oo®@
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Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 augustus 2021 17:09

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

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
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: 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
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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(5)delta3.nl> 
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 14:11

(5)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
\ £ü irlrTiu rt: £ ai it | deiigii

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: vrijdag 30 juli 2021 11:33 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@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,
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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

GO00

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

QO00
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Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 09:31 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl> 
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

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

|@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

ooo®
■JjjAv

Gemeente Utrecht

Van: Traffic Delta3 <traffic@delta3.nl> 
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 17:24
Aan: @utrecht.nl>

@utrecht.nl>; @delta3.nl>CC: <
Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Hoi

Bedankt voor je input, we hebben je opmerkingen verwerkt (zie bijgevoegd aangepast voorstel).

Toelichting:
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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.

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,

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: donderdag 29 juli 2021 12:17 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>

<

(5)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.
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• 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
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

(g)utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 28 juli 2021 14:03 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic(5)delta3.nl>;

Van: <

(Sdelta3.nl>
(5)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
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Gemeente Utrecht
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Van: Traffic Delta3 <traffic(5)delta3.nl> 
Verzonden: dinsdag Tl juli 2021 17:51
Aan: @utrecht.nl>; @delta3.nl><

@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?

Wat betreft de slotzin: "Wat als ditje zus is?" vind ik persoonlijk minder sterk. Komt m.i. vreemd over als een meisje aan dat 
aan het einde van de film zegt. Dan zou ze eerder moeten zeggen: Wat als IK je zus was? Verder voelt het voor mij wat minder 
'to the point'. Niet iedereen kan het zich even goed inbeelden; men gaat zoeken naar gelijkenissen en dat leidt af van de 
kernboodschap. Het gaat erom dat mensen zich af moeten vragen wat ze zouden doen als het bij hun zus gebeurt.

Met "Wat als dit je zus is" komen we ook in de knoop met de digitale posters en gifjes. Daarin verandert er steeds 1 woord (het 
slachtoffer), terwijl de rest van de zin stilstaat. "Jezelf" past dan niet meer goed in de zin (Wat als dit jezelf is, wat als dit jij is? 
Dat klinkt allebei vreemd.). "Wat als dit bij jezelf gebeurt?" klopt dan beter @

Wat betreft het omdraaien van de stopstraatintimidatie-zin en de zus-zin bedoel je op de poster, denk ik?

mee wil werken @ Ik zal haar nog een bericht sturen.Wat fijn trouwens, dat

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

(g)utrecht.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juli 2021 14:41 
Aan: 'Traffic Delta3' <traffic@delta3.nl>;

Van: <

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

Onderwerp: RE: 6661 Campagne straatintimidatie

Zie hieronder in blauw

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl
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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

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OOO0
lVv

Gemeente Utrecht

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

vragen, maar zij is op vakantie nu.gefilmd. Is het misschien een optie dat zij ook figureert in deze video? Ik zal 
Heb even in haar agenda gekeken, maar zie niet echt wanneer ze weer terug is. Dus denk niet dat je hier rekening mee 
moet houden.

• 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? Tja, lastig te zeggen. Het is natuurlijk 
nog wel vakantietijd, dus lijkt rustiger op straat. Het kan daar ook heel druk zijn, maar misschien kan je dan het beste 
aan het begin van de amsterdamse straatweg en niet in de spits.

• 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? Of : Wat als 
dit je zus is? En voor de dader: Dit zeg je toch ook niet tegen je zus?

Nu is het zo lees, is het misschien ook logischer op stopstraatintimidatie en de zus-zin om te draaien qua volgorde. Dan staat er 
dus: Wat als ditje zus is?
Stop straatintimidatie

Met vriendelijke groet,

dsItaB
\ £ü irlrTiu rt: £ ai it | deiigii
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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

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

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

<

(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®©

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



■JjjAv

Gemeente Utrecht

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

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

@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:
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
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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

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
| totfimuftioiiE | deiign

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

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Design
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> 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: <

|@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>
>
>
>

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
>
> <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

<

>
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> 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

>
> 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!!!
>

V V
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»
»
» 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: Tue, 31 Aug 2021 10:52:32 +0200

@utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>;" 

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

<
Subject:
Attachments:

FW: straatintimidatie campagne 
6661-Sraatintimidatie_Poster-1080xl920_02.pdf

Moet jullie even meenemen in mijn frustratie

Zo balen, waarschijnlijk toch alles voor niets gedaan.... Zie hieronder: Ik heb 
te zetten, want op deze manier verzand je in strategische sessies waarbij iedereen erbij wordt gehaald. Ze hebben het er nu ook 
over om niet alleen een provocerende campagne richting plegers te maken, maar ook een campagne waar huiselijk geweld, 
seksuele weerbaarheid etc integraal wordt meegenomen. M.i. moet dat laatste in de aanpak zitten, maar moet je met 
communicatie niet alles in 1 willen stoppen.

gemaild met argumenten om nu toch door

Maar ja, anders ga ik gewoon maandag alles afzeggen en op de plank weer wat ruimte creeren....

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: dinsdag 31 augustus 2021 10:31
Aan:
Onderwerp: straatintimidatie campagne

@utrecht.nl>

wij zijn al heel ver met het ontwikkelen van een campagne (bijgaand wat concepten van filmpje, posters en social 
media uitingen, maandag as opleveren alle middelen, dus dit zijn nog niet def versies), gericht op straatintimidatie. Doel is 
vastgesteld op:

Hi
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1. Bewustwording bij slachtoffers, plegers en omstanders,
2. Aantal melding vergroten zodat we meer inzicht krijgen in incidenten, locaties , daders en slachtoffers (en door gesprekken 
nav meldingen met slachtoffers, ook meer inzicht in welke hulp zij zouden willen.
3. middelen ontwikkelen zodat partners (onderwijs, jongerenwerk, hulpverleners) gesprekken aankunnen gaan met plegers en 
slachtoffers.

Ik kreeg net een verontrustend bericht dat Burgemeester waarschijnlijk een hele provocerende campagne wil richting plegers. 
Dan is deze campagne waarschijnlijk niet wat ze wil.... Is ook heel wat anders en mijn inziens, zou dat een hele mooie 
vervolgstap zijn op deze campagne.
Eerste stap is namelijk bewustwording creëren en meer inzicht in situatie, daders en slachtoffers. Daarna zouden we samen met 
partners nog beter een aanpak kunnen maken om plegers aan te spreken (te provoceren als je wilt).

Jij zit waarschijnlijk bij die gesprekken hierover en daarom wil ik je even meegeven dat ik ervan overtuigd ben dat communicatie 
prima is om bewustwording te creëren en meldingen te genereren en om het gesprek aan te gaan met plegers, maar dat plegers 
niet met een communicatiecampagne hun handelen gaan wijzigen, hoe provocerend ook. Daar moet echt een inhoudelijk aanpak 
op komen. En die aanpak kan weer beter worden doordat we nu al wel deze campagne (die nu bijna klaar is) gaan inzetten om 
meer bewustzijn en inzicht te krijgen.

Hoop dat je dit argument kunt inbrengen zodat we niet weer belanden in strategische sessies en ondertussen niets doen (heeft 
jaar stil gelegen door corona). Maar dat we het opsplitsen: nu met bovenstaand doel starten en dan strategische sessie gericht 
op aanpak daders.

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®@
'MiJv

Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Mon, 6 2021 14:20:09+0200

Mll lil |@rotterdam.nl>To:
Subject: RE: Antw: straatintimidatie

Dankjewel voor je snelle reactie.

Ik kan me helemaal vinden in jullie insteek en beargumentering. Ik heb ondertussen een hele mooie campagne klaarliggen op de 
plank om juist die bewustwording te creëren en het gesprek met slachtoffers, Plegers (je hebt gelijk, daders is niet het juiste 
woord) en omstanders aan te kunnen gaan.

Maar politiek wil hier blijkbaar iets zoals een statement maken. Mijn overtuiging is ook dat je dat niet met een 
communicatiecampagne moet doen, maar eerder met een strafbaar stelling oid.

Voor mij fijn om te weten dat jullie er hetzelfde inzitten en ik dus niet iets ‘mis’.

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

|@rotterdam.nl> 
Verzonden: maandag 6 september 2021 14:15

@utrecht.nl>

Van:

Aan:
Onderwerp: Antw: straatintimidatie

Hi

Nee, wij hebben eigenlijk bewustwording/sociale norm als insteek genomen. Wij spreken ook eigenlijk niet eens van daders 
maar van plegers. Logischerwijs is straatintimatie vaak bewust (de mannen die echt op ellende uit zijn) maar verrassend vaak 
ook onbewust. Veel (jonge) mannen realiseren zich helemaal niet dat (jonge) vrouwen het als intimiderend ervaren want zij
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worden niet nagefloten, achtervolgt etc. Zij doen het veelal uit baldadigheid, stoer doen met vriendjes etc. Er is veel 
onwetendheid op dat vlak.

Wij denken dus dat een hele heftige campagne, gericht op daders, niet het gewenste effect gaat hebben. Wij hopen dat er ter 
zijnder tijd meer een '^|-effect' gaat plaatsvinden...dat mannen onder elkaar wat vaker influisteren dat dat gedrag eigenlijk 
niet ok is. Dat vaders hun zoons dat mee gaan geven. Als een man met 20 bier op de kroeg verlaat en in z'n auto stapt is er 
veelal iemand die daar toch wel een stokje voor steekt. Dat willen we uiteindelijk bereiken...en dus zijn we heel erg met de 
jonge generatie mannen bezig....in samenwerking met henzelf..studenten. We hopen een generatie 'op te voeden' die dit als 
sociaal onwenselijk gedrag ziet. Nu merken we nog dat mannen er niets kwaadaardigs in zien. Ze zien het zelfs als compliment 
naar de betreffende vrouwen toe.

Logischerwijs de echte 'daders' uitgezonderd; die zijn gewoon erop uit om mensen te intimnideren. Wij hebben echter niet de 
illusie dat we deze groep met een campagne overtuigen dat niet meer te doen.

Kortom; wij fosussen meer op bewustzijn/sociale norm.

Mocht je nog meer willen weten dan is een teamsoverleg natuurlijk altijd mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Communicatie Veiligheid 
Gemeente Rotterdam

l@rotterdam.nl

@utrecht.nl>Van:
Datum: 6 september 2021 om 14:00:18 CEST
Aan:
Onderwerp: straatintimidatie

<

|@rotterdam.nl>

Hallo

Toch nog even een vraag over straatintimidatie. Jullie zijn daar uiteraard ons grote voorbeeld doordat jullie al in de apv het 
strafbaar hebben gemaakt (helaas met niet gewenste effect). Richten jullie je qua communicatie ook specifiek op de dader? Of 
zijn jullie dat van plan?

Hier wil men een provocerende campagne gericht op de dader. Ik heb daar zo mijn bedenkingen over, dus ik ben op zoek naar 
goede insteken en vooral goede ervaringen hiermee. Kan jij me hier wat wijzer in maken?

We kunnen ook een keer teamsen als je dat prettiger vindt?

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
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Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

oo®®
'Mi

Gemeente Utrecht

(5)rotterdam.nl>Van:
Verzonden: maandag 17 mei 2021 14:07

@utrecht.nl>
Onderwerp: Antw: jaarwisseling:  en straatintimidatie
Aan:

Hi

Beide dossiers liggen bij mij dus ik zal even van de week hier tijd voor maken.  

Ik hoop van de week nog, en anders begin volgende week een mail te sturen maar informatie waar jij wellicht iets aan zou 
kunnen hebben. Mocht je nog meer specifieke vragen hebben dan mail je ze me maar. Dan neem ik die erin mee.

Met vriendelijke groet,

Communicatie Veiligheid 
Gemeente Rotterdam

l@rotterdam.nl

Van:
Datum: 17 mei 2021 om 14:00:45 CEST
Aan:
Onderwerp: jaarwisseling:  en straatintimidatie

Hallo

En verder hoorde ik vorige week dat jullie een evaluatie hebben gedaan van de straatintimidatiecampagne, qua beleid, maar 
ook qua communicatie. Zou je die evaluatie ook met mij kunnen delen? Wij staan namelijk op het punt (begin juni) om een
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meldpunt straatintimidatie te lanceren, maar daaromheen wat publiciteit. En in het najaar hopen wij ook meer campagnematig 
aandacht aan dit onderwerp te geven.
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

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.
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From:
Sent: Mon, 6 2021 15:32:49 +0200

@utrecht.nl>To: <
Subject: RE: Antw: straatintimidatie

Heb
inhoudelijke collega dat hij net zoals de BM tegen was. Toen 
linkje met materialen bekeken te hebben 
woensdag.

al proberen te spreken hierover. Niet gelukt. Hij heeft wel mijn input gekregen, maar ik heb begrepen van mijn
bij hem doorvroeg, bleek hij niet eens het meegestuurde 

dus weet even niet wat ik met hem moet. Ik ben benieuwd wat ik uit hem krijg

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

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 6 september 2021 15:25

@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: straatintimidatie

<

Aan:

Ik denk dat het heel verstandig is om dit ook goed met 
uitoefenen? Welke gezamenlijke strategie kunnen we tijdens die sessie hebben? 
Inzicht van Rotterdam kan wellicht heel behulpzaam zijn....

te bespreken. Hoe staat hij erin? Welke invloed kan hij nog

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 6 september 2021 15:23
Aan:
Onderwerp: RE: Antw: straatintimidatie

<

@utrecht.nl>

Ik denk dat
weet ik niet wie. Woensdag spreek ik  en morgen

erbij was in de staf en dat die ook bij de sessie automatisch wordt uitgenodigd. Maar verder
en dan hoop ik meer te weten.
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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

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 6 september 2021 15:16

@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: straatintimidatie

<

Aan:

Interessant! Goeie input voor de sessie.
Ik ga ook nog wel even nadenken wat een goede strategie kan zijn.
Je noemde een naam van een collega die er wel bij was. Was dat haar bestuurscommunicatieadviseur?

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 6 september 2021 14:21
Aan:
Onderwerp: FW: Antw: straatintimidatie

<

@utrecht.nl>

Ter info: rotterdam ziet insteek op plegers ook niet zitten.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid en

l@utrecht.nl 
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht
Marketing & Communicatie Netwerk
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Beantwoordingen persvragen over meldingen

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 - 24 aug zijn er 107 meldingen binnengekomen.

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/snachts.
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: zij voelen zich serieus genomen.
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^ 
echt goed inzicht in plekken waar het vaker gebeurt.

5.1,2E



Beargumentatie eerst creëren bewustwording en inzicht en daaropvolgend gerichte aanpak per 
deelgebied en doelgroep.

1. Er is een jarenlange aanpak en communicatie nodig om een nieuwe norm te stellen. Dan helpt 
het als je in communicatie begint bij het begin: bewustwording bij de samenleving: bij 
(onbewuste) plegers, slachtoffers en omstanders.

2. Met informatie die komt uit meldingen van slachtoffers komt er meer inzicht in het hoe, waar, 
en wanneer straatintimidatie plaatsvindt. Met deze kennis kan de inhoudelijke aanpak 
straatintimidatie aangescherpt worden. Daarom is ervoor gekozen om meteen bij de 
bewustwording een handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders te bieden: melden. 
Sinds het meldpunt in juni gestart is zijn erbinnen twee maanden al 100 meldingen 
binnengekomen. Alle melders die gegevens achterlaten, worden gebeld. In die gesprekken 
geven melders aan het heel fijn te vinden dat er persoonlijk contact is, en zij zich serieus 
genomen voelen.

3. De campagne die we nu hebben ontwikkeld samen met verschillende partners zoals 
Jongerenwerk, de Rutgersstichting en Zonta richten zich ook op de jonge generatie mannen. 
Deze middelen zouden juist een ingang zijn om het gesprek aan te gaan. Op scholen, bij 
sportclubs, bij het jongerenwerk.

4. Wij denken dat een provocerende campagne, gericht op plegers, niet het gewenste effect gaat 
hebben. Vooral niet als je een grote groep zich niet als dader ziet. Daarnaast horen bij 
provocerende communicatie sancties. Als je hard schreeuwt, maar daarna alleen in gesprek 
kan gaan en verder niet, is het zinloos.

5. Wij hebben niet de illusie dat we de groep bewuste intimideerders met een campagne 
overtuigen dat niet meer te doen. Dooreen communicatiecampagne gaan plegers hun 
handelen niet wijzigen. Hier moet een aanpak op zijn met mensen die dicht bij hen staan en 
waar ze respect voor hebben.

6. Gemeente Rotterdam loopt voor op de aanpak en communicatie straatintimidatie. Zij hebben 
al 2 jaareen bewustwordingscampagne én hebben het strafbaar gesteld. Ik heb hen uiteraard 
gebeld en gevraagd of zij ook (van plan zijn) een campagne op daders te gaan doen. Zij 
gaven terug dat dat (nog) niet werkt. “Wij hebben bewustwording/sociale norm als insteek 
genomen. Straatintimatie is vaak bewust (de mannen die echt op ellende uit zijn) maar 
verrassend vaak ook onbewust. Veel (jonge) mannen realiseren zich helemaal niet dat (jonge) 
vrouwen het als intimiderend ervaren want zij worden niet nagefloten, achtervolgt etc. Zij doen 
het veelal uit baldadigheid, stoer doen met vriendjes etc. Er is veel onwetendheid op dat vlak. 
Deze laatste groep kan je met een bewustwordingscampagne en het stellen van een norm 
bereiken.
Wij hopen dat er ter zijner tijd meer een ‘Bob-effect’ gaat plaatsvinden...dat mannen onder 
elkaar wat vaker influisteren dat dat gedrag eigenlijk niet ok is. Dat vaders hun zoons dat mee 
gaan geven. We hopen een generatie ‘op te voeden’ die dit als sociaal onwenselijk gedrag 
ziet. Nu merken we nog dat mannen er niets kwaadaardigs in zien. Ze zien het zelfs als 
compliment naar de betreffende vrouwen toe. Dat willen we uiteindelijk bereiken...”

Mogelijke inzet communicatie naast bewustwording:
Seksueel overschrijdend gedrag is nu onderdeel van het brede begrip straatintimidatie. Deze 
vorm meer centraal stellen en specifieke aanpak op maken. Daar communicatie op 
aansluiten.
Aansluiten op en meer samenwerking met bestaande campagnes bij partners: bijv. 
studentencampagnes (#Thisishowwedothis van Veritas), sportcampagnes (ouders langs de 
lijn).
Een vervolg kan zijn om samen met de jonge plegers een campagne te ontwikkelen, in een 
scholenprogramma of in een samenwerking met studenten.
Moskeeen, sportcoaches, rolmodellen, rappers kunnen wel provocerender zijn. Zij staan 
dichter bij de mannen en jongeren. Deze voorbeeldrollen gebruiken in communicatie.
Manier zoeken om de samenleving (bewoners) meer te betrekken



From:
Sent: Tue, 21 2021 15:14:18+0200

@utrecht.nl>; 
@utrecht.nl>

To: <
@utrecht.nl>;

mijn argumentatie / discussiepunten straatintimidatie
Beargumentatie vanuit communicatie oogpunt.docx, Beantwoordingen persvragen over

Subject:
Attachments:
meldingen.docx

Hi,

Wat fijn dat jij in mijn plaats wilt aanwezig zijn tijdens de strategische sessie van 4 oktober en de RIB van 12 oktober.

Ik heb mijn argumentatie en advies bijgevoegd. Ook heb ik beantwoording recente persvragen over meldingen bijgevoegd. Deze 
beantwoording heb ik adhv input van wijkcollega’s opgesteld. Gebruik ervan waar je wat aan hebt en waar je het mee eens bent.

Omdat ik heel de maand oktober afwezig ben, graag 
rol als MT-MCN (en wellicht ook als strateeg bij een bureau die veel campagnes heeft gemaakt voor en in Utrecht).

op de hoogte houden van wat er van haar verwacht wordt in haar

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
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From:
Sent: Tue, 21 2021 15:15:05 +0200

@utrecht.nl>To: <
Subject:
Attachments:

FW: concept notitie en opzet straatintimidatie
Oplegnotitie MT OOV Staf straatintimidatie versie 16 sept def.AVW.docx, Presentatie Aanpak 

Straatintimidatie def. voor strategische sessie versie 16 septAVW.ppt

Hierin staan nog oude data, maar dan zie je insteek van strategische sessie

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

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 20 september 2021 16:38

@utrecht.nl> 
Onderwerp: concept notitie en opzet
Aan:

Dit ligt er nu. In het geel zijn mijn aanvullingen. Morgen verder bespreken. 
Artikel in mail 
Fijne avond.

gelezen? Stuur het je zo door.

Met vriendelijke groet,

openbare orde en veiligheid

0302861044

l@utrecht.nl
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www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Openbare Orde en Veiligheid 
Stadsplateau 1 
13e etage, Zuid
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
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Gemeente Utrecht

http://www.utrecht.nl
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Gemeente Utrecht

Oplegnotitie

I? F7 r rMT OOV Staf OOV Combistaf Driehoek

Onderwerp: Straatintimidatie
Datum vergadering: MT 16 september/via email (Staf 20 september te laat)
Naam opsteller(s):
Betrokken MT lid:

F? F? rDoel behandeling: Ter Besluitvorming Meningvormend Ter informatie

Bespreek/ beslispunten:

Strategische sessie:
• Akkoord op inhoud sessie en (mogelijke) deelnemers/ organisaties
• Instemmen met hybride opzet (deels fysiek of uistellen en alleen fysiek)
• Afhankelijk van definitieve datum RIB op 14 oktober week uitstellen

Toelichting agendapunt
Op 6 september jl. is in de Staf gesproken over het organiseren van een stategische sessie en een 
College informatiebijeenkomst. Op 7 september is duidelijk geworden dat er een 
Raadsinformatiebijeenkomst Straatintimidatie (RIB) staat ingepland op 28 september a.s. Op 
donderdag 16 september a.s heeft er ambtelijk overleg plaastgevonden met de fracties over de RIB. 
De RIB wordt uitgesteld naar halverwege oktober en volgende week woensdag vindt er opnieuw 
overleg plaats over de voorbereiding (inhoud en te uitnodigen sprekers/ organisaties).

Strategische sessie:
Planning: De strategische sessie vindt voor de RIB plaats: dient ook ter voorbereiding van de RIB 
(aanscherping van het beleid/ mogelijkheden wetgeving).
Datum: Maandag 20 september 
Tijdstip: 19:15 -21:00 uur 
Locatie: Op het stadskantoor

Doel: aanscherping van het beleid; keuzes maken/ prioriteren in de aanpak van straatintimidatie. 
Welke strategie hanteren we en wie en wat zijn nodig om dit te doen. Vaststellen focus (doelgroepe 
en middelen) en toon van aanpak.

(Mogelijke) Deelnemers:
Externen

Wetenschappelijke insteek:
Nederland en Frankrijk- digitaal aanwezig

Promovendus op aanpak straatintimidatie in

; Vooral gericht op beleidsontwikkeling- fysiek aanwezig 
Strafrechtadvocaat, gespecialiseerd in seksuele intimidatie en geweld.- is 

nog vakantie; op maandag duidelijkheid of ze daadwerkelijk kan aanschuiven.
|; Stichting gericht op mannenemancipatie- helaas

die per novembermaandag niet beschikbaar, 
begint bij

nieuwe
kan wel aanschuiven.

; Artikel 1 Midden-Nederland; expertisecentrum voorgelijke behandeling 
en tegen discriminatie voor inwoners van alle gemeenten van de provincie Utrecht- Hij kan zelf 
helaas maandag niet aanwezig zijn, vervanger wordt benaderd 
digitaal aanwezig kan zijn.

|), die waarschijnlijk
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Internen:

of/en MT MCN

(MO)
(MO)

Inhoud:
Het gesprek wordt aangegaan om de aanpak aan te scherpen en daarin bepaalde keuzes te maken.

Programma

I) Pitch van de externen en korte presentatie Aanpak Straatintimidatie Utrecht (zie powerpoint) 
Inhoudelijke dilemma’s bespreken / toelichtende vragen stellen 
Focus bepalen en inhoudelijke lijn vast stellen

II)
III)

Brede omschrijving van straatintimidatie
a. Blijven we ons inzetten op alle vormen van straatintimidatie?
b. Blijven we ons inzetten op bescherming van alle doelgroepen?

Vraag aan externen:
- Waar moet focus vooral op liggen?
- Wat is de juiste toon om doelen te bereiken

Oorzaken van straatintimidatie
Vraag aan externen:
- Waar komt dit gedrag vandaan, of: waar is dit gedrag een uiting van? (RIB: dieperliggende 
maatschappelijke oorzaken)
- Wat kan worden gedaan om dit vroegtijdig te voorkomen.
- Wat betekent dit voor de aanpak?

Maatregelen
Preventie, Nazorg en communicatie 
Vraag aan externen:
Wat zijn de do’s- and don’ts.?
Hoe bereik je deze doelgroepen? 
Welke toon pakje

Repressie: norm uitdragen

Vraag aan externen:
- Het is normstellend, maar hoe effectief is het?
- Haalbaarheid lokaal verbod; is dit gewenst? (RIB)

Bijlagen:
- Powerpoint
- Onderzoek naar Aard en omvang Straatintimidatie
- Interne inventarisatie
- Reactie wetsvoorstel seksuele misdrijven._______
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Gemeente Utrecht

Aanpak Straatintimidatie

Utrecht



Straatintimidatie: omschrijving Gemeente Utrecht

• 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.



Onderzoek: aard en omvang Gemeente Utrecht

46% maakt straatintimidatie mee:

• 29% nastaren, 1 7% beledigende opmerkingen, 1 3% 

nafluiten.

Welke vormen voelen meest/minst intimiderend?

• Fysieke vormen meest intimiderend (bijv. in het nauw 

drijven: 94% vindt dit (zeer) intimiderend).

• (Non)verbaal minst intimiderend (nastaren bijv., toch 

nog 27% vindt dit (zeer) intimiderend).



Onderzoek: daders en slachtoffers Gemeente Utrecht

Dader:

• 69%: man / jongens

• 65%: groepen mannen / jongens

Slachtoffer:

• Vooral vrouwen (57%) en jongeren (67%)

• Minder vaak: mannen (34%) en 30-plussers (39% is 30 - 

65 jaar, 18% is 65+)

• Migratieachtergrond: niet significant.



Onderzoek: gevolgen slachtoffer Gemeente Utrecht

Effect op gedrag bij 37% van de slachtoffers

• mijden van bepaalde plekken avond/nacht (58%)

• geen oogcontact maken (53%)

• (nep)bellen met iemand (31%)

• groepen ontwijken (26%)

32% mijdt bepaalde locaties, vanwege andermans 

ervaringen met straatintimidatie.



Aanpak straatintimidatie Gemeente Utrecht

Doel: het terugdringen van straatintimidatie onder alle 

bewoners, waaronder meisjes, vrouwen en LHBTI

Doelgroepen: daders, slachtoffers en omstanders

Aanpak: preventieve en repressieve maatregelen

• Betrokken gemeenteafdelingen en bestuurders: 

Veiligheid en Maatschappelijke ontwikkeling

• Betrokken partners:

• Art 1 Midden-Nederland, Pretty Woman, Stichting Zonta 

Utrecht, Vereniging Sport Utrecht, Stichting Jongerenwerk 

Utrecht, Centrum Seksueel Geweld Utrecht, Stichting 

Vreedzaam, COC, Politie Midden-Nederland, UN- Women



Acties tot dusver Gemeente Utrecht

• Onderzoek naar aard en omvang (zie bijlage)

• Inventarisatie huidige aanpak (zie bijlage)

• Concrete maatregelen, o.a.:

• Meldpunt (per 10 juni 2021), incl. contact met slachtoffer 

en opvolging in de wijk

• Campagne: “STOP Straatintimidatie, meld het” (juni 2021)

• Horeca: training (signaleren en handelen) en campagne 

Ben je oke



Aanpak Gemeente Utrecht

• Dadergerichte aanpak

• Slachtoffergerichte aanpak

• Omstanders



Focus op: maatregelen (1 /4) Gemeente Utrecht

Preventie: bewustwording, gedragsverandering en
handel ingsperspectief
- Veilige inrichting leefomgeving
- Training weerbaarheid, signaleren en handelen (horeca, 

slachtoffers, omstanders)
- Vreedzaam / Utrecht zijn we samen / Regenboog 

agenda: respectvol en vreedzaam met elkaar omgaan
- Scholen: gezonde seksuele ontwikkeling, Vreedzame 

School
- Jongerenwerk: bewustwording, schouder, aanspreken 

daders



Focus op: maatregelen (2/4) Gemeente Utrecht

Opvoedondersteuning
Voorlichting over impact en voorkomen van 

‘taalverharding’ en intimidatie

Samenwerking met studentenverenigingen

Sterke mannelijke persoonlijkheden inzetten

- etc.



Focus op: maatregelen (3/4) Gemeente Utrecht

Repressie: norm uitdragen
- Gemeenteraad: “verkennen lokale strafbaarstelling APV” 

(haalbaar? effectief?)
- Wetsvoorstel strafbaarstelling seksuele intimidatie in de 

openbare ruimte (2023?)
- Toezicht en handhaving: wijkboa, wijkpolitie, 

heterdaad kracht



Brede omschrijving van straatintimidatie
a. Blijven we ons inzetten op alle vormen van 

straatintimidatie?
b. Blijven we ons inzetten op bescherming van alle 

doelgroepen?

Vraag:

Waar moet focus vooral op liggen

Oorzaken van straatintimidatie
Vraag:

Waar komt dit gedrag 
van? (RIB: diepen

a,an, of: waar is 
de maatsch

Wat kan worden gedaan om dit vroegtijdig te voorkomen. 

Wat betekent dit voor de aanpak?

dit gedrag e< 
appelijke oorzake

Bespreekpunten (1 /2) Gemeente Utrecht
C

C
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Bespreekpunten (2/2) Gemeente Utrecht

Maatregelen

• Preventie, Nazorg en communicatie

- Vraag: do’s- and don’ts van de aanpak?

- Hoe bereikje deze doelgroepen?

Repressie, norm uitdragen

- Vraag: het is normstellend, maar hoe effectief is het?

- Haalbaarheid lokaal verbod; is dit gewenst?



From:
Sent: Wed, 29

Traffic Delta3"' <traffic@delta3.nl> 
RE: 6661 Straatintimidatie filmpjes

202109:29:07 +0200
MlTo:

Subject:

De figuranten mogen de beelden van zichzelf uiteraard krijgen, maar daarbij moet echt gezegd worden dat ze ze op geen enkele 
manier mogen verspreiden.

Na morgen ben ik een maand op vakantie. Hoop dat we alles voor die tijd kunnen afronden!

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 28 september 2021 17:59
Aan:
Onderwerp: 6661 Straatintimidatie filmpjes

@utrecht.nl>

Hoi

zijn er nu niet, maar ik wil je graag alvast een update geven @en

Morgen ontvang je de aangepaste filmpjes. Als je tevreden bent over de voice-over, laten we deze ook de variant inspreken die 
gericht is op de daders (Stop met straatintimidatie, schaam je!).

De figuranten zijn trouwens ook erg benieuwd naar de beelden. Vind je het goed als we hen de beelden opsturen? Of wil je de 
beelden voorlopig liever achter slot en grendel houden? @

Met vriendelijke groet,
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deltaB
sitaiegie | «wntnumcaue I design

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

Volg ons op: www.facebook.com/Delta3Desiqn
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From:
Sent: Wed, 29 2021 12:13:39 +0200

|@utrecht.nl>To:
Subject: filmpje straatintimidatie

Hi

Dit filmpje heb ik in mei laten maken en is vanaf 10 juni verspreid. De raad vroeg om actie vanuit het dossier en daarom hebben 
we besloten vooruitlopend op de campagne een filmpje te maken om het meldnummer (aparte categorie binnen slimmelden) te 
promoten. Dit filmpje is dus ‘nagemaakt’ van Arnhem. Zij weten dit en is met hen afgestemd.

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
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Straatintimidatie

• De openbare ruimte is van ons allemaal. Intimiderende opmerkingen of gedragingen op straat 
zijn onacceptabel. Iedereen moetdient ziek veilig en ongehinderd in de openbare publieke 
ruimte te kunnen ziinbegeven.T We staan het niet toe dat men zich door gedrag van anderen 
onveilig voelt, het gedrag aanpast of bepaalde locaties vermijdt.

• We pakken dit ongewenste en grensoverschrijdende gedrag de komende jaren aan door
grenzen te stellen en daders aan te pakken. [Hel) gaat daarbij niet alleen om repressief_______
optreden zodra de wetgeving voor het strafbaar maken fen dus kunnen beboeten) van 
straatintimiderend gedrag stelling in werking is getreden, maar ook door de legimitatie van de 
plegers voor dit gedrag weg te nemen en er [een nieuwe sociale

-. Dit vraagt om een gedragsverandering [en om een lange adem.
• Aangezien gebleken is dat mannen en jongens

Commented ___
Suggesties om het scherp te stellen?

|]: Beetje zwakke zin zo.

Commented 
document bedoeld? Maar eerst maar 
overeenstemming wat wij zelf bedoelen en willen 
vertellen. Bedoel je zoals gewijzigd?

|]: Ligt eraan voor wie is dit

te

de plegers van dit
intimiderende en grensoverschrijdend gedrag zijn^ richten we ons op het veranderen van het 
gedrag van jongens en mannen. We maken ze deel van de oplossing om dit gedrag en 
(seksueel) geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

• We houden onverminderd aandacht voor de aanpak op straat. Waar nodig treffen we gerichte 
maatregelen op die locaties waar dit gedrag (relatief vaak) voorkomt. Dit kan door het inzetten 
van extra (camera) toezicht of het anders inrichten van de openbare ruimte. Oek-Daarom is 
het onder de aandacht brengen van het meldpunt erg belangrijk. Immers door meldingen
hebben wij een overizcht van het aantal, de locatie, tijdstippen en situaties.

• We blijven ons inzetten voor de ondersteuning van slachtoffers van straatintimidatie. Na elke 
melding is er Op basis van persoonlijk contact met het slachtoffer en stemmen we af welke 
acties er nodig en mogeliik ziinzal steeds worden bezien welke acties benodigd zijn. Het 
vergroten van het handelingsperspectief, zoals een meldpunt of bijvoorbeeld een 
weerbaarheidstrainingerr ziinis hier onderdeel van.

• Tot slot is bewustwording van essentieel belang. Het op gang brengen van een 
maatschappelijke discussie wordt gezien als een belangrijke stap om het perspectief te 
kantelen en een nieuwe normerrte stimuleren.stelten.

Commented 
geen nieuwe norm stellen of zetten. Dat gebeurt 
door de maatschappij zelf. Wij kunnen wel de 
beging op gang brengen en een kant opsturen.

|]: Als overheid kunnen wij

Commented [ : En dus een lange inzet van 
capaciteit en (financiële) middelen

De aanpak in pijlers
• Om uitvoering te geven aan de ambitie van het College voor het aanpakken 

straatintimidatie stellen we een meerjarig actieplan voor verdeeld over een vijftal pijlers: 
gedrag, aanpak dader, aanpak op straat, ondersteuning slachtoffer en bewustwording.

• Centrale uitgangspunten zijn dat we lokaal en participatief werken, deskundigheid 
bevorderen en dat de focus op mannen en jongens ligt. Zowel preventief als repressief.

• De regie op de pijlers [gedrag en bewustwording [ligt bij Maatschappelijke Ondersteuning, 
de regie op de aanpak op straat en op de dader ligt bij OOV in samenwerking met VTH. 
De ondersteuning van het slachtoffer en bewustwording is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van OOV en MO.

• De voorgestelde aanpak ziet er dan als volgt uit:

Commented 
communicatie grote rol kan hebben. Maar is het 
dan zo dat dit bij MO opgepakt moet worden? 
Dus dat zij hier communicatie op gaan zetten en 
bekostigen?_______________________________

|]: Dit zijn allebei pijlers waarbij

Ondersteuning Commented ]: Is gedragsverandering niet 
een onderdeel van de aanpak daders? Of ik zou 
bewustwording en gedragsverandering samen als 
pijler nemen. De eerste stap is namelijk 
bewustwording, daarna kan je pas 
gedragsverandering stimuleren door gerichte 
acties richting dader, omstanders en slachtoffers

gedragsverandering

Workshops

Aanpak dader

Steunen landelijke wetgeving 
gericht op strafbaarstelling 
Voorbereiden inwerkingtreding 
strafbaarstelling

Aanpak op straat

Deskundigheidsbevordering

handhavers

Inhoud Contact na meldi

Inzet sleutelfiguren Fysieke maatregelen veilige openbare 
ruimt, Inzet flexibel cameratoezicht

Weerbaarheidstr;
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Contact met 
studentenverenigingen

MO

Onderhoud en opvolging meldingen 
via slim melden

Doorgeleiding naar zorg Campagne

Regie

Uitvoering

MO/OOV MO/OOVOOV en VTH OOV en VTH

Fairspace/Emancipator/Pretty 
Woman_____________________

Via gebiedsmanagers Veiligheid 
wijken_______________________

Voorlichting in afstemming met 
relevante partners____________

Begroting _______
We kiezen voor een meerjarig actieplan dat loopt van 2022 tot 2025. Geschatte kosten zijn ongeveer 
euro per jaar aanvullend op reeds bestaande [programma's!. Voor 2022 hebben we nog ongeveer  
vanuit het project veilige steden van het rijk. Dit betekent dat we de volgende dekking dienen te claimen:

Commented [^|]: __
tekstsuggestie hiervoor.

jij had een mooie

2022 2023 2024 2025

Totaal

Reeds begroot

Claim_________

Planning
23 november- Overleg accounthouder /

10 november t/m 29 november: uitwerking\
Uiterlijk 29 november gesprek emancipator/ fairspace dit moet zsm worden ingepland.

2 december- MT: voorbereiding commissiebehandeling/ Actieplan 
6 december - Staf: voorbereiding commissiebehandeling/ Actieplan 
8 december - Platform Straatintimidatie
16 december - Commissiebehandeling

3 en 4 januari: Opstellen Raadsbrief 
6 januari-MT (Raadsbrief))

10 januari - Staf (Raadsbrief)

MO)- 

Acties nog in te plannen 
Afstemming met MO 
Afstemming met VTH
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From:
Sent: Wed, 24 Nov 2021 13:15:30 +0200

@utrecht.nl>;"To:
@utrecht.nl>

RE: 20211122_nieuwe aanzet straatintidmidatie 
20211122 nieuwe aanzet straatintidmidatie. .docx

<
Subject:
Attachments:

Paar opmerkingen en suggesties.

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

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 24 november 2021 10:23

@utrecht.nl>
Onderwerp: FW: 20211122_nieuwe aanzet straatintidmidatie
Aan:

Ter info

Met vriendelijke groet,

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid
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Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 23 november 2021 16:52
Aan:
Onderwerp: FW: 20211122_nieuwe aanzet straatintidmidatie

@utrecht.nl>

Hierbij een concept; morgen even bespreken.

Met vriendelijke groet,

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid
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Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Fri, 26 Nov 2021 15:41:36 +0200

@utrecht.nl>To:
@utrecht.nl>

RE: Meerjarenplan 2022-2026 straatintimidatie Utrecht
Cc: <
Subject:

Nu pas tijd gevonden om hier goed naar te kijken. Wat valt me op:
• Aanpak om via sleutelfiguren en early adaptors te werken spreekt me aan
• Goed dat zij zich na 2 jaar onmisbaar maken
• Ze geven bij het doel aan om 50% jongens en mannen te bereiken: dat is toch veel te weinig als je je vooral op de 

daders wilt richten? Ik mis dus echt de focus op dadergerichte aanpak in hun actieplan.
• De koppeling met geweld tegen vrouwen, vind ik wel vergaan. Een grote groep plegers van straatintimidatie denken dat 

het onschuldig flirten is en zullen geen geweld gebruiken. Mannenemancipatie daarentegen spreekt me wel aan.
• De eerste stap die zij voorstellen is kennisdeling binnen de grote meerderheid. Dat is dus de campagne die wij al klaar 

hebben liggen. Dat is kennis (wat is straatintimidatie, welke vormen, welke situatie), bewustwording (dat doe ik ook, dat 
herken ik , wat vervelend, dat is niet normaal) en handelingsperspectief bieden (melden).

• Ik snap niet waarom zij gedragsverandering alleen op omstanders richten.
• Inzet communicatiestrategie en kosten. Als het een campagne vanuit de gemeente wordt, gaat dit via de bureau’s die we 

dan inhuren. Als gemeente Utrecht slechts 1 van de partners is, kan dit wel. Dan hebben zij de regie op de campagne. 
Hier zitten dan nog niet de uitgewerkte middelen en de productiekosten / adverteerkosten in. Bijvoorbeeld het maken van 
een goed film kost al  euro. Dus Wat is deze post precies, wat doen ze dan met communicatie en met wie?

• Talkshows is zeker een hobby van ze. Dat is al een zodanig bepaald middel. Dat is nu nog niet aan de orde. Je moet 
eerst je doel en doelgroep bepalen (zij zeggen zichtbaar maken en kennis delen, maar bij en met wie? ), maar dat kan 
ook door bijvoorbeeld een infographic, een podcast of gewoon een digitale nieuwsbrief. Dus ik vind dit een rare post in 
dit niveau van plan.

• Dat campagnefonds vind ik ook raar. Dan moeten wij een potje volstoppen dat zij bepalen waaraan ze dat uitgeven. 
Waarom niet gewoon betalen als er iets bekostigd moet worden?

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
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@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 10 november 2021 15:02

@utrecht.nl>
Onderwerp: FW: Meerjarenplan 2022-2026 straatintimidatie Utrecht
Aan:

Ter info.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid

GO®0

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: woensdag 10 november 2021 10:23
Aan: der (5)utrecht.nl>

(5)utrecht.nl>;
Onderwerp: FW: Meerjarenplan 2022-2026 straatintimidatie Utrecht

|@utrecht.nl>CC: <

Bij deze!

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid

oo®®

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



%\v

Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 08:01
Aan:
Onderwerp: FW: Meerjarenplan 2022-2026 straatintimidatie Utrecht

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

Zie bijgaan het meerjarenplan van Fairspace en Emancipator. 
Morgenochtend bespreken.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid

OO®0

Gemeente Utrecht

(5)fairspace.co>Van:
Verzonden: maandag 8 november 2021 16:07

<

@utrecht.nl>
<^B(5)emancipator.nl>

Aan:
@emancipator.nl>;

Onderwerp: Meerjarenplan 2022-2026 straatintimidatie Utrecht
CC: <

Beste

zoals afgesproken sturen Emancipator en Fairspace je het door ons uitgewerkte meerjarenplan met bijbehorende begroting om 
straatintimidatie aan te pakken in Utrecht (zie bijlagen).

Flet meerjarenplan is een beknopte en praktische uitwerking gebaseerd op de theorieën, expertise en ervaringen die onze 
organisaties in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld om geweld tegen vrouwen in het algemeen en straatintimidatie in het 
bijzonder te voorkomen.
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Voor de realisatie van dit plan is duurzame en structurele inzet nodig vanuit de gemeente en organisaties. De begroting gaat 
hier dan ook van uit.

We praten graag met jullie verder over de uitvoering van het plan.

Groeten

Fairspace 
@fairspace.co

t.

FAIRSPACE

www.fairspace.co 
Human Rights Award 2019 
Proud partner of L'Oréal Paris
We're changing the way people experience public space
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From:
Sent: Wed, 12 2022 10:30:09 +0200

|@utrecht.nl>To: <
Subject: RE: Maken goed filmpje?

Hallo

15 minuten is heel lang! Dus dat zal ook lang opnemen en monteren zijn.

Voor een filmpje van max 1 minuut en 3 personen op 3 locaties, zoals bijvoorbeeld het filmpje van straatintimidatie of als de 
burgemeester op bezoek gaat, moet je toch al rekenen op  euro. Maar dat hangt echt af van script, aantal locaties, aantal 
opnameminuten en de moeilijkheidsgraad van monteren. Het filmpje voor burgernet kostte  euro! Dus het kan snel 
oplopen, afhankelijk van je wensen.
Voor 7 personen, 7 locaties en 15 minuten denk ik dat je echt wel rekening moet houden met  euro.

Is het handig als ik hier een rol in speel? Dat kan als het echt een filmpje van ons als gemeente is, wij het betalen en wij de 
afzender zijn. Dan plan ik even een afspraak met je in om doel, opzet, verhaallijn en sprekers en locaties in een briefing vastte 
leggen, waarmee we meerdere offertes kunnen aanvragen.
Of gaan de bondgenoten het zelf organiseren?

Op Film/video (laten) maken 
producenten. Voor als je zelf aan de slag wilt met ze.

(domstad.org) staan tips voor het maken van een film en staat ook een lijst met

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

OOQ0
utrecht

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

|@utrecht.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 16:07

@utrecht.nl>

Van: <

Aan:
Onderwerp: Maken goed filmpje?
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Hallo

Hoe gaat het met je, lang niet gesproken. Nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Ken jij toevallig vanuitje communicatie rol iemand die goed een filmpje kan maken en monteren van ca. 15 minuten? Wij leveren 
de personen (ca.7) en de locaties aan en die persoon maakt dan een kort filmpje op locatie en monteert het later samen tot één 
filmpje van ca. 15 min. Dit voor de stedelijke bondgenoten bijeenkomst later dit jaar. Is het van goede kwaliteit en wat kost dit 
ongeveer?

Vriendelijke groet,

5.1,2E
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From:
Sent: Thu, 20 2022 14:04:29 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

input filmpje straatintimidatie
vragen en antwoorden filmpje BGM straatintimidatie.docx

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

oo ©®
utrecht%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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Vragen filmpje straatintimidatie

Waarom is aandacht voor Straatintimidatie belangrijk?

Utrecht zet zich in vooreen veilige stad, waar iedereen op straat kan zonder nageroepen, uitgescholden 
of geïntimideerd te worden. 46% van de Utrechters ervaart straatintimidatie. Het is niet normaal dat dit 
gedrag wordt vertoond. Het doel van de aanpak straatintimidatie is het terugdringen van 
straatintimidatie in Utrecht onder alle bewoners, waaronder meisjes, vrouwen en LHBTI+

En wat wordt daartegen gedaan?
Aandacht voor dit onderwerp, bewustwording vergroten dat het niet normaal is. Het is belangrijk dat 
iedereen inziet dat dit gedrag niet getolereerd wordt.

Omdat mannen en jongens disproportioneel vaak de plegers van intimiderend en grensoverschrijdend 
gedrag zijn, staat in onze aanpak het veranderen van gedrag van jongens dan ook centraal. Het 
zoveel mogelijk voorkomen van straatintimidatie door met allerlei partners in de stad te werken aan 
bewustwording bij jongeren.

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.

(Wat kunnen Utrechters doen?)
Slachtoffers moet zich serieus genomen voelen, moeten weten dat ze niet de enige zijn en dat het 
niet normaal is hoe we met elkaar omgaan. Ik roep alle Utrechters op om vooral melden op 
www.utrecht.nl/slimmelden

Eventuele andere vragen:

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.

http://www.utrecht.nl/slimmelden


From:
Sent: Wed, 26 2022 11:26:52+0200

@utrecht.nl>To:
Subject: RE: Filmpje Straatintimidatie

Nog weer een slag beter geworden zo!

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: woensdag 26 januari 2022 10:24

@utrecht.nl> 
Onderwerp: Filmpje Straatintimidatie
Aan:

Hallo

Het bijgaande is gisteren 
van morgen.

gestuurd. Dit is ook verwerkt in de annotatie voorde BM voorde commissievergadering

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid
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From:
Sent: Tue, 1 Feb 2022 11:17:31 +0200

>To:
Subject: 0 en 1 meting

Hallo

Wij zijn aan het kijken hoe en wanneer we met o.a. een campagne aandacht voor straatintimidatie gaan maken. Over de 
campagne zijn we nog niet uit.

Maar het lijkt me sowieso goed om een 0 meting (en dan na de campagne een 1 meting) te doen. Mijn vraag is nu of jullie dit 
soort metingen ook verzorgen? Of weten jullie een goed bedrijf die dat kan verzorgen?
Wat wil ik gemeten?

• 0 meting op bekendheid meldpunt straatintimidatie bij gemeente. Meting maart 2022. Bij alle utrechters én speciaal de 
groep jongeren 15-25 aparte aandacht. Naast het ongeholpen en geholpen kennen van het meldpunt slimmelden, wil ik 
ook meten of ze weten wat dan straatintimidatie is (naroepen,bespugen, nastaren, fluiten, betasten, weg blokkeren, 
achtervolgen)

• 1-meting over ongeveer 1 jaar

Als jullie zoiets kunnen verzorgen, dan ontvang ik graag een offerte (of als jullie eerst nog vragen hebben, laat maar weten). Met 
die offerte hoop ik voldoende draagvlak en geld te krijgen om dit ook echt in werking te gaan zetten, (dus helaas nog niet zeker 
dat het ook echt doorgang heeft. Misschien voor nu een indicatie van kosten en dat we als we akkoord hebben, de exacte opzet 
en kosten vaststellen)

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'Mi

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Wed, 2 Feb 2022 14:26:08 +0200

@|To: < >
Subject:
Attachments:

toch nog iets toegevoegd: guerilla marketing 
presentatie 10 feb 2022 def.pptx

Het lijkt erop dat mensen hier ook vooral geïnteresseerd zijn naar out of the box ideeen. Dus vandaar dat ik nog een sheet met 
guerilla marketing heb toegevoegd. Dit is nu dus laatste versie

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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Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Wed, 2 Feb 2022 14:33:45 +0200

|@utrecht.nl>;"To: <
@utrecht.nl>;

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

<
@utrecht.nl>Cc:

Subject:
Attachments:

presentatie MBO Utrecht 
presentatie 10 feb 2022 def.pptx

Hallo collega’s, heel graag informeer ik jullie over onderstaande. Niet dat jullie er wat mee moeten, maar gewoon om te weten 
dat we ook op deze manier ideeën opdoen en samenwerken met jongeren.

Op 10 februari geven
deze presentatie schrijven studenten zich in voor dit onderwerp. Wij willen deze jongeren vragen vooral met ideeën te komen om 
jongens te bereiken en aan te spreken.

en ik een presentatie bij het MBO-Utrecht, richting Communicatie en Journalistiek. Op basis van

Ergens in april komt er een tussen presentatie. Eind mei / begin juni zullen zij eindproducten en ideeën presenteren. We zullen 
dan proberen dit op het stadskantoor te organiseren, zodat de Burgemeester eventueel langs kan komen. Deze ideeën zijn dus 
te laat voor onze campagne nu, maar kunnen we wellicht meenemen in een volgende dóórontwikkeling van de campagne.

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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Ulrecht%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Fri, 4 Feb 2022 15:43:24 +0200

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

To:
@utrecht.nl>;

@utrecht.nl>;
FW: uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022 
uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022.docx

<
@utrecht.nl><

Subject:
Attachments:

Goedemiddag collega’s,

Bijgaand stuk is nog geen strategie en al helemaal geen conceptuele campagne. Maar wel een goed uitgangspunt om 
aanstaande dinsdag de discussie met elkaar aan te gaan en daardoor de juiste insteek en vorm te kunnen kiezen.

• Campagne op daders en seksuele intimidatie: zijn we het eens dat dat meer belevingscommunicatie moet zijn, zoals 
genoemde voorbeelden? En welke termen gebruiken we hierbij?

• Dadergerichte aanpak valt of staat met draagvlak in de samenleving. Mijn advies is dan ook om aanvullend een brede 
bewustwordingscampagne te doen.

• Omdat de Raad zo doorvroeg over de vindbaarheid van het meldpunt, lijkt het me goed om een 0- en 1 meting te doen 
waarin we voor en na de campagne meten of het meldpunt bekender is geworden.
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Communicatie Straatintimidatie

1. Campagne gericht op daders van seksuele intimidatie

Doel: daders straatintimidatie heropvoeden (nieuwe norm stellen) en confronteren
Doelgroep: jongens 15-25jaar
Toon: hard, provocerend en confronterend

De groep bewuste intimideerders zullen we niet met posters op straat en filmpjes en uitingen via 
social media overtuigen dat niet meer te doen. Hoe hard en confronterend dan ook. Daarom 
stellen we hier meer ervaringsgerichte acties en middelen voor.

• tunnel naroepen en sissen
In dit filmpje zijn er boxen geplaats in een fietstunnel. Nog leuker en opvallender is om hier 
meiden de voorbijgangers na te roepen, na te sissen en achterna te lopen. Persmoment.
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• Over de Streep! Werkvorm uitwerken en aanbieden op middelbare scholen.
• Studentencampagnes door en voor studenten en studentenverenigingen , zoals die van 

Veritas ondersteunen / faciliteren. Boodschap: “Geen ja = nee, Niet erop wagen, eerst vragen, 
zwijgen is niet toestemmen.

g?4

• Rolmodellen inzetten die dicht bij jongeren staan en waar ze respect voor hebben. Zoals 
muzikanten, voetballers, bekende buurtgenoten waar tegenop wordt gekeken, sport(coaches), 
jongerenwerkers.

5.1,2E



3. O en 1 meting op bekendheid meldpunt straatintimidatie bij gemeente
Doelgroep : 1. Alle Utrechters, 2. Jongeren tussen 15-25 jaar 
Wanneer: 0- Meting maart 2022. 1 meting maart 2023, na campagnes 
Inhoud vragen:

Demografische gegevens: leeftijd, opleidingsniveau, uit welke wijk, m/v. 
Heeft u wel eens straatintimidatie ervaren?
Wist u dat u bij de gemeente straatintimidatie kunt melden?
Weet u ook hoe en waar dit kan? (ongeholpen kennis meten)
Wist u dat u via de slimmelden-app straatintimidatie kunt melden?
Wat zou u wel of niet melden? (kruisjes zetten in kolommen ja/nee en links in kolom 
deze vormen: naroepen, bespugen, nastaren, fluiten, betasten, weg blokkeren, 
achtervolgen
Wat werkt volgens u om straatintimidatie een halt toe te roepen? (meerdere 
antwoorden mogelijk)

■ Opvoed-hulp
■ Lessen op lagere school
■ Lessen op middelbare school
■ Bewustwording vergroten bij hele samenleving
■ Melden
■ Strafbaar stellen

Vorm: Flitspeiling via socialmedia adverteren 
Budget:  euro

o

Aandachtspunten
Een grote groep mannen ziet zichzelf niet als dader en willen ook niet als dader betiteld 
worden. Het roepen dat alle mannen dader zijn, werkt contraproductief.
Veel (jonge) mannen realiseren zich helemaal niet dat (jonge) vrouwen het als intimiderend 
ervaren want zij worden niet nagefloten, achtervolgt etc. Zij doen het veelal uit baldadigheid, 
stoer doen met vriendjes etc. Er is veel onwetendheid op dat vlak. Deze groep kan je met een 
bewustwordingscampagne en het stellen van een norm bereiken.
Bij provocerende communicatie horen sancties en handhaving.

2. Aanvullende campagne bewustwording en meldingsbereidheid 
straatintimidatie breed

Er is een jarenlange aanpak en communicatie nodig om een nieuwe norm te stellen. Een 
dadergerichte aanpak wordt versterkt als er draagvlak en bewustwording vanuit de 
samenleving is.

Doel:
1. creëren bewustwording van alle vormen van straatintimidatie
2. bekendheid meldpunt vergroten / aantal meldingen vergroten

Doelgroep: alle Utrechters: slachtoffers, omstanders en (onbewuste) daders 
Toon: krachtig, laagdrempelig en herkenbaar

In deze aanvullende campagne is het naast het focussen op de sociale norm, ook belangrijk om in 
te gaan op handelingsperspectief voorde slachtoffers en omstanders (melden). Met een meer 
traditionele communicatie-campagne waarbij ingezet wordt op print (posters op straat, bij 
bushaltes, in uitgaansgelegenheden) en (social) media kunnen we veel Utrechters bereiken. Met 
de middelen kunnen de partners (zoals Zonta, jongerenwerk, scholen, sportclubs) in gesprek gaan 
met slachtoffers en plegers. Daarnaast biedt de informatie die komt uit meldingen van slachtoffers 
en gesprekken met (potentiële) plegers, richting voor aanscherping van de inhoudelijke en 
communicatieve aanpak straatintimidatie.

O
O

O
O

O
O



From:
Sent: Tue, 15 Feb 2022 13:56:19 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

FW: uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022 
uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022.docx

Bijgaand stuk is nog geen strategie en al helemaal geen conceptuele campagne. Maar wel een goed uitgangspunt om woensdag 
de discussie met elkaar aan te gaan en daardoor de juiste insteek en vorm te kunnen kiezen. En dus een briefing richting een 
bureau kunnen opstellen.

• Campagne op daders en seksuele intimidatie: zijn we het eens dat dat meer belevingscommunicatie moet zijn, zoals 
genoemde voorbeelden? En welke termen gebruiken we hierbij?

• Dadergerichte aanpak valt of staat met draagvlak in de samenleving. Mijn advies is dan ook om aanvullend een brede 
bewustwordingscampagne te doen.

• Omdat de Raad zo doorvroeg over de vindbaarheid van het meldpunt, lijkt het me goed om een 0- en 1 meting te doen 
waarin we voor en na de campagne meten of het meldpunt bekender is geworden.

hebben het stuk al bekeken en daardoor zijn er al nóg een paar bespreekpunten naar bovenTer info: 
gekomen, zoals:

• Heropvoeden gebruiken als toonzetting
• Leeftijdsgroep aanpassen naar 12-25 jaar, conform cbs onderzoek
• Zichtbaarheid, effectiviteit en contraproductiviteit van dadergerichte campagne
• Hoe we mannen die het niet doen, meer in de actiestand kunnen zetten om er wél iets van te zeggen/tegen te doen

en

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
utrechtl'l'v'

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 14:43
Aan: @utrecht.nl>; | @utrecht.nl>;
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@utrecht.nl>;
@utrecht.nl>

Onderwerp: FW: uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022

@utrecht.nl>;<

Goedemiddag collega’s,

Bijgaand stuk is nog geen strategie en al helemaal geen conceptuele campagne. Maar wel een goed uitgangspunt om 
aanstaande dinsdag de discussie met elkaar aan te gaan en daardoor de juiste insteek en vorm te kunnen kiezen.

• Campagne op daders en seksuele intimidatie: zijn we het eens dat dat meer belevingscommunicatie moet zijn, zoals 
genoemde voorbeelden? En welke termen gebruiken we hierbij?

• Dadergerichte aanpak valt of staat met draagvlak in de samenleving. Mijn advies is dan ook om aanvullend een brede 
bewustwordingscampagne te doen.

• Omdat de Raad zo doorvroeg over de vindbaarheid van het meldpunt, lijkt het me goed om een 0- en 1 meting te doen 
waarin we voor en na de campagne meten of het meldpunt bekender is geworden.
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From:
Sent: Tue, 15 Feb 2022 16:28:02 +0200

@utrecht.nl>To: <
Subject:
Attachments:

FW: uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022
imageOOl.png, image002.png, image003.png, image004.png, image005.png, image006.png, 

uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022.docx

Ter info: zo heb ik nu de communicatie weer beetje naar me toe getrokken. Ik heb eerst 
is met deze lijn en met hem overlegd hoe en wanneer dat dan vorm moet krijgen, waarschijnlijk kunnen we nog wel wat van de al 
gemaakte campagne gebruiken ©.

zover gekregen dat hij het eens

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

Utrecht•Mii\v

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

Van:
Verzonden: dinsdag 15 februari 2022 15:24
Aan: |@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;< <

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

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

@utrecht.nl><
Onderwerp: uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022

Hallo allemaal, morgen staan op ons overleg om 14.00 uur o.a. de uitgangspunten voor de campagne op de agenda.

Bijgaand stuk is nog geen strategie of campagne, maar wel een goed uitgangspunt om met elkaar de discussie aan te gaan en 
daardoor de juiste insteek en vorm te kunnen kiezen. En dus een briefing richting een bureau te kunnen opstellen.

• Campagne op daders en seksuele intimidatie: zijn we het eens dat dat meer belevingscommunicatie moet zijn, zoals 
genoemde voorbeelden?

• Welke termen gebruiken we hierbij: is heropvoeden de juiste toonzetting?
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Zichtbaarheid, effectiviteit en contraproductiviteit van dadergerichte campagne
Hoe we mannen die het niet doen, meer in de actiestand kunnen zetten om er wél iets van te zeggen/tegen te doen

Dadergerichte aanpak valt of staat met draagvlak in de samenleving. Advies om aanvullend een brede 
bewustwordingscampagne te doen.
Omdat de Raad zo doorvroeg over de vindbaarheid van het meldpunt, wordt een 0- en 1 meting aangeraden, zodat we 
voor en na de campagne kunnen meten of het meldpunt bekender is geworden.

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

Mfrechf•Mi

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

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

Van:
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 14:43
Aan: (5)utrecht.nl>; | (5)utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>;
<

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

Onderwerp: FW: uitgangspunten communicatie straatintimidatie 2022

Goedemiddag collega’s,

Bijgaand stuk is nog geen strategie en al helemaal geen conceptuele campagne. Maar wel een goed uitgangspunt 
om aanstaande dinsdag de discussie met elkaar aan te gaan en daardoor de juiste insteek en vorm te kunnen 
kiezen.

• Campagne op daders en seksuele intimidatie: zijn we het eens dat dat meer belevingscommunicatie moet 
zijn, zoals genoemde voorbeelden? En welke termen gebruiken we hierbij?

• Dadergerichte aanpak valt of staat met draagvlak in de samenleving. Mijn advies is dan ook om aanvullend 
een brede bewustwordingscampagne te doen.

• Omdat de Raad zo doorvroeg over de vindbaarheid van het meldpunt, lijkt het me goed om een 0- en 1 
meting te doen waarin we voor en na de campagne meten of het meldpunt bekender is geworden.
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From:
Sent: Thu, 17 Feb 2022 13:03:50 +0200

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

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

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

utrecht.nl>
publiciteit straatintimidatie voor mei
Wat kunnen we in aanloop naar mei doen om levend te houden.docx

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

Hi all,

Hierbij een opsomming van mogelijkheden die 
voor later- publicitaire aandacht voor onderwerp straatintimidatie te kunnen genereren.

en ik hebben bedacht om - in eerste instantie tot mei, maar ook

Heel graag horen we jullie spoedige reactie en ideeën hierbij, zodat we de grootste kanshebbers kunnen gaan uitlopen en 
proberen te realiseren!

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

Utrecht•Mii\v

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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Tot mei:
o Donderdag 24 feb: briefing van MBO- Utrecht 10.30 - 11.30: 26 studenten 

Marketing&journalistiek krijgen de opdracht van de BGM een aanpakte bedenken om 
jongens bewust te maken, meer te betrekken en/of hun gedrag te laten veranderen.

doen presentatie, maar BGM zou hier bijv de aftrap kunnenen
doen?
Rondom uitgaansleven weer volop: bezoek studentenvereniging (bijv Veritas) om te 
vragen nu het uitgaansleven weer start, of zij campagne weer nieuw leven in blazen 
8 maart: internationale vrouwendag:

■ werkbezoek Pretty Woman,
■ bezoeken van klas waar les tegen seksuele uitbuiting wordt gegeven 

10 maart debat Straatintimidatie - motie verwacht
Bezoek van melder: Melding van bijv jonge man: incident ZW: jongen heeft gemeld 
gerelateerd aan vrouwen. Hij is doorgebiedsmanager 
gekoppeld die veel met jongeren met Marokkaanse achtergrond contact heeft. 
Boodschap: wat kunnen mannen doen om straatintimidatie tegen te gaan? 
Meldingen: is het gestegen nav publiciteit seksuele intimidatie?

|) aan rolmodel

Mogehjke andere pubhciteitsmomenten:

Wetgeving en landelijk
• APV - hinderlijk gedrag: niet opdringend gedrag, linken aan straatintimidatie
• Lobby traject - rondetafel gesprek.
• Lobby traject -
• Lobby traject -
• Vanuit Rijk
• Inhaken landelijke incidenten

- online intimidatie
- regeringscommissaris

Samenwerkingen
• Thirty 030
• Contact opnemen met HU om samenwerking met studenten gedragsverandering
• Contact opnemen met
• Juni 2022

o Samenwerking met MBO Utrecht: 26 studenten Marketing&Journalistiek presenteren 
hun aanpak om jongens bewust te maken, meer te betrekken en/of hun gedrag te 
laten veranderen.

Onderdelen aanpak zichtbaar maken
• Over de Streep! Werkvorm uitwerken en met middelbare school organiseren.
• Rolmodellen inzetten die dicht bij jongeren staan en waar ze respect voor hebben. Zoals 

muzikanten, voetballers, bekende buurtgenoten waar tegenop wordt gekeken, sport(coaches), 
jongerenwerkers.

• Eind aug/begin sept: Aan de hand van meldingen kunnen wij/Slachtoffers laten zien waar zij 
lastig gevallen worden door sjabloon met tekst stop straatintimidatie op stoep te krijten (of 
reverse grafity).

• 1 jaar meldpunt, na 1 maand na lancering campagne aantal meldingen publiceren.

Jaarlijkse momenten
• Eind aug: UIT-markt: Studentencampagnes door en voor studenten en studentenverenigingen 

, zoals die van Veritas ondersteunen / faciliteren. Boodschap: “Geen ja = nee, Niet erop 
wagen, eerst vragen, zwijgen is niet toestemmen.

Publiciteit straatintimidatie
Wat kunnen we in aanloop naar mei doen om onderwerp levend te houden 
En welke momenten rest van jaar

O
O

O 
o

o
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• 19 november: nationale mannendag: verbeteren van genderrelaties, benaderen van positieve
mannelijke rolmodellen.
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Straatintimidatie wel niet
Roepen van seksueel 
getinte opmerkingen
Roepen met beledigende 
opmerkingen
Fluiten
Aan- en na staren
Bespugen
Achterna lopen
Weg blokkeren
Aanraken / betasten
Aanranding

Alle genoemde incidenten van de vorige vraag zijn straatintimidatie. Behalve 
aanranding. Dat is een delict en hiervoor mag altijd meteen naar 112 gebeld worden 
en kan er officieel aangifte worden gedaan.
Heeft u wel eens straatintimidatie ervaren? Ja/Nee
Wist u dat u bij de gemeente straatintimidatie kunt melden? Ja/Nee
Weet u ook hoe en waar dit kan? Ja/Nee
Zo ja, waar? (ongeholpen kennis meten,)
Op www.utrecht.nl/straatintimidatie kunt u straatintimidatie melden. Wist u dat? 
Ja/Nee
Wat zou u wel of niet melden?

Melden wel niet
Roepen van seksueel 
getinte opmerkingen
Roepen met beledigende 
opmerkingen__________
Fluiten
Aan- en na staren
Bespugen________
Achterna lopen 
Weg blokkeren
Aanraken / betasten

9. Waarom zou u iets met melden? (meerdere antwoorden mogelijk) 
O Niet belangrijk genoeg 
O Wordt toch niets aan gedaan 
O Ik los het zelf op 
O anders, namelijk:....

10. Waarom zou u iets wel melden? ( meerdere antwoorden mogelijk) 
O Zonder melden is het niet zichtbaar

0 en 1 meting Straatintimidatie

Doel: Achterhalen in hoeverre de campagne en publiciteit die we in 2022 genereren positief bijdraagt 
aan de bekendheid dat inwoners bij de gemeente incidenten van straatintimidatie kunnen melden. 
Daarnaast ook op een laagdrempelige manier meten of de kennis over wat straatintimidatie is en de 
mening over mogelijke oplossingen verandert in de tussenliggende tijd.

Doelgroep : ik wil van beide groepen voldoende reacties zodat ervoor beide groepen representatieve 
resultaten krijgen. Binnen de doelgroepen moet de verhouding man/vrouw ook gelijkwaardig zijn.
1. Alle Utrechters,
2. Jongeren tussen 15-25 jaar:

Wanneer: 0- Meting maart 2022. 1 meting oktober 2023, na 2 campagneflights

Inhoud vragen:
1. Demografische gegevens: leeftijd, opleidingsniveau, uit welke wijk, m/v.
2. Wat verstaat u onder straatintimidatie?

co 
io co i"- 

co

http://www.utrecht.nl/straatintimidatie


O Ik wil geholpen worden (mijn verhaal kwijt, weerbaarheidstraining of iets anders) 
O Dan kan gemeente verbeteringen in de openbare ruimte aanbrengen (bv. 
verlichting, extra handhaving
O Dan kunnen daders aangesproken en gewaarschuwd worden 
O Dan kunnen daders beboet worden 
O Anders

11. Wat werkt volgens u om straatintimidatie een halt toe te roepen? (meerdere 
antwoorden mogelijk)
O Opvoed-hulp 
O Lessen op lagere school 
O Lessen op middelbare school 
O Bewustwording vergroten bij hele samenleving 
O Melden 
O Strafbaar stellen 
O anders, nl........



From:
Sent: Fri, 18 Feb 2022 15:35:17 +0200

@utrecht.nl>;To: <
@utrecht.nl>
vragen en offerte 0 en 1 meting
0 en 1 meting Straatintimidatie.docx, 2022 Voorstel inwonerconsultatie meldpunt straatintimidatie

Subject:
Attachments:
gemeente Utrecht.pdf

Goedemiddag,

Hierbij een opzet voor een 0 en 1 meting. Hiermee kunnen we niet alleen de kennis over het melden bij de gemeente meten, 
maar ook de kennis over straatintimidatie. Graag jullie op- en aanmerkingen of akkoord.

Ik wil hem graag in maart uitzetten, ruim voorde publiciteit die we gaan genereren. Naast de offerte van  euro, verwacht ik 
zo’n  euro aan adverteerkosten op FB en insta kwijt te zijn. Dan wil ik wel minimaal  volledig ingevulde enquetes bij 
zowel de 0 als de 1 meting hebben.

boek jij deze offerte alvast in? De adverteerkosten worden een interne verrekening, 
voor nodig. Kan je me die geven?

heb ik een kostenplaats

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

Mfrechf•Mi

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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Straatintimidatie campagne Utrecht
Aanleiding
Seksuele intimidatie is HOT. Straatintimidatie is al jaren een aandachtspunt. 60% van de vrouwen hebben regelmatig overlast van straatintimidatie. Dit is 
onacceptabel en met onze aanpak willen we straatintimidatie onder alle bewoners verminderen.
In mei 2022 informeren we de Raad over het actieplan Straatintimidatie. Tegelijkertijd willen we dan publicitaire aandacht en starten met een campagne die uit 
2 delen bestaat: een guerilla-achtige campagne met acties gericht op het confronteren van mannen én een bewustwordingscampagne om uiteindelijk meer 
meldingen (en dus inzicht) te krijgen.

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. 
Dan moet ten alle tijden de politie worden gebeld.

Aanpak Straatintimidatie
De aanpak Straatintimidatie richt zich op preventie en repressie.
We blijven 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. Naast de aanpak op straat, door partners en de ondersteuning van het slachtoffer, willen we vanaf 2022 extra 
focussen op het tegengaan van seksuele straatintimidatie met een dadersgerichte aanpak. Hierbij kan je denken aan voorlichting op scholen, rolmodellen 
inzetten zoals sportcoaches en muzikanten, maar ook de lobby voor het strafbaar stellen van straatintimidatie.

Vier pijlers van de aanpak
Normstelling en 
bewustwording

Aanpak dader Aanpak op straat Ondersteuning
slachtoffer

Omgevingsalertheid 
(herkennen en ingrijpen)

Steunen landelijke 
wetgeving gericht 
op strafbaarstelling

Deskundigheidsbevordering Contact na melding



Inzet Monitoren van 
ontwikkelingen 
voor strafbaar

Fysieke maatregelen veilige 
openbare ruimte, inzet flexibel 
(camera)toezicht, verlichting

Weerbaarheidstraining

sleutelfiguren/rolmodellen. en

stellen in APV en 
eventuele kansrijke 
initiatieven

overnemen.

Kennisdeling en 
netwerkbijeenkomsten, 
deskundigheidsbevordering 
professionals

Voorbereiden

inwerkingtreding

strafbaarstelling

Onderhoud en opvolging meldingen 
via slim melden

Doorgeleiding naar 
zorg

Contact met Handelingsperspectief omstanders

studentenverenigingen

Diverse

communicatiemiddelen, 
campagne, ludieke acties en 
aandacht voor meldpunt



Communicatie Straatintimidatie
We realiseren ons dat er een jarenlange aanpak en communicatie nodig is om een nieuwe norm te stellen.
In mei 2022 informeren we de Raad over het actieplan Straatintimidatie. Tegelijkertijd willen we dan publicitaire aandacht en starten met een campagne die uit 
2 delen bestaat:

1. een guerilla-achtige campagne met acties gericht op het confronteren van mannen
2. Een dadergerichte campagne wordt versterkt als er draagvlak en bewustwording vanuit de samenleving is. Vandaar dat er daarnaast ook ingezet 

moet worden op een algemene brede bewustwordingscampagne. Door de meldingen die hierdoor extra gedaan worden, krijgen wij niet alleen 
slachtoffers gerichte hulp aanbieden, maar ook meer inzicht in locaties, situaties en daders krijgen.

Dadergerichte Campagne Bewustwordingscampagne
Focus: seksuele straatintimidatie Brede scope: alle vormen van straatintimidatie
Doelgroep:

1. jongens en mannen van 12-75 jaar 
Veel situaties vinden plaats in combinatie 
met groepjes jongeren (12-25) en groepen 
mannen.

Doelgroep
1. Slachtoffers, zodat zij zich gehoord en erkend voelen. Vooral vrouwen en LHBTI’ers
2. Omstanders, zodat zij straatintimidatie herkennen en ingrijpen
3. Daders: vooral de onbewuste daders, die niet beter weten dat het een compliment en 

onschuldig is.
Doel:
Gedragsverandering en normstelling

Doel:
1. creëren bewustwording van alle vormen van straatintimidatie
2. bekendheid meldpunt vergroten / aantal meldingen vergroten

Toon: hard, provocerend, confronterend Toon: krachtig, laagdrempelig en herkenbaar
Middelen: guerilla-achtige acties, aangevuld met herkenbaar 
campagnebeeld en boodschap

• Voorbeeld actie: tunnel naroepen en sissen
In dit filmpje zijn er boxen geplaats in een fietstunnel. Nog leuker 
en opvallender is om hier meiden de voorbijgangers na te 

______ roepen, na te sissen en achterna te lopen. Persmoment._______

Middelen: campagnebeeld en boodschap uitgewerkt in bijv. posters, billboards, boomerang, 
(social media)advertenties, verhalen, (social media) filmpjes.
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Zo’n actie zouden we willen koppelen aan bijv een onderzoek ihkv 
gedragswetenschap.________________________________________
Aanvullend:

• Via educatie op scholen, zoals bijv. werkvorm Over de Streep!
• Via samenwerking met studentenverenigingen.

Voorbeeld Veritas: campagne is voor en door studenten. Als 
gemeente kunnen wij deze ondersteunnen met bijv 
mediaaandacht.. Boodschap: “Geen ja = nee, Niet erop wagen, 
eerst vragen, zwijgen is niet toestemmen.

In deze campagne is het naast het focussen op de sociale norm, ook belangrijk om in te 
gaan op handelingsperspectief voor de slachtoffers en omstanders (melden). Met een 
meer traditionele communicatie-campagne waarbij ingezet wordt op print (posters op 
straat, bij bushaltes, in uitgaansgelegenheden) en (social) media kunnen we veel 
Utrechters bereiken. Met de middelen kunnen de partners (zoals Zonta, jongerenwerk, 
scholen, sportclubs) in gesprek gaan met slachtoffers en daders. Daarnaast biedt de 
informatie die komt uit meldingen van slachtoffers en gesprekken met (potentiële) daders, 
richting voor aanscherping van de inhoudelijke en communicatieve aanpak 
straatintimidatie.

Hiervoor is in 2021 al een campagne ( posters, boomerangkaarten, filmpjes, 
straatsjabloon) ontwikkelt, maar is nooit gebruikt omdat dit niet als krachtig genoeg werd 
betiteld en we de dadergerichte communicatie leidend wilde laten zijn. Het zou mooi zijn 
als we hiervan delen kunnen gebruiken, maar is niet noodzakelijk.
Ik stuur de middelen separaat per we transfer.»

5.1,2E
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Wat als dit bij je moeder gebeurt? Wat als dit bij je vriendin gebeurt? Wat als dit bij je vriend gebeurt?

• Via inzetten van rolmodellen die dicht bij jongeren staan en waar 
ze respect voor hebben. Zoals muzikanten, voetballers, bekende 
buurtgenoten waar tegenop wordt gekeken, sport(coaches), 
jongerenwerkers.

|!
Gemeente Utiecht

Meld het!Meld het! Meld het!

KJ Utrechl.nl/
straatintimklatle

Ulreeht.nl/ 
straat Intimidatie

Utrecht.nl/
straataltimidatieGemeente utrecht Gemeente Utrecht

Planning: Begin mei 2022 wordt de Raad geïnformeerd over de nieuwe 
aanpak/ actieplan. Tegelijkertijd willen we onze campagne starten met 
een ludieke actie (op daders) het campagnebeeld en boodschap..

Planning: Het zou mooi zijn als we gelijktijdig ook de bewustwordingscampagne kunnen 
inzetten, maar kan eventueel ook net iets later

Aandachtspunten
Wij willen dat jongeren zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering zoveel mogelijk worden betrokken. We zien dit graag terug in het plan van 
aanpak.
Diversiteit is belangrijk! Iedereen moet zich terug kunnen vinden in de campagne. Er moet dus geen stigmatisering van 1 bepaalde dadergroep zijn. 
Een grote groep mannen ziet zichzelf niet als dader en willen ook niet als dader betiteld worden. Het roepen dat alle mannen dader zijn, werkt 
contraproductief.
Veel (jonge) mannen realiseren zich helemaal niet dat (jonge) vrouwen het als intimiderend ervaren want zij worden niet nagefloten, achtervolgt etc. 
Zij doen het veelal uit baldadigheid, stoer doen met vriendjes etc. Er is veel onwetendheid op dat vlak. Deze groep kan je met een 
bewustwordingscampagne en het stellen van een norm bereiken.
Hoe kunnen we mannen die het niet doen, meer in de actiestand zetten om er wél iets van te zeggen/tegen te doen 
Bij provocerende communicatie horen sancties en handhaving en die hebben we (nog) niet.
We gaan rond de zomer 2022 bij de gemeente over van meldsysteem. Slimmelden wordt vervangen door een nieuw systeem Signalen. We kunnen 
de naam slimmelden niet langer gebruiken. Welke exacte naam naar buiten gaat, is nog niet besloten. Daarom lijkt het mij goed dat wij in de 
campagne verwijzen naar www.utrecht.nl/straatintimidatie. Daar staat prominent een meldknop (en dan maakt het voor de inwoner niet uit welk 
systeem er aan de achterkant werkzaam is)

5.1,2E
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FW: straatintimidatie briefing naar nieuw bureau 
briefing straatintimidatie 2022 partners.docx

<
Subject:
Attachments:

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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From:
Sent: Wed, 23 Feb 2022 15:48:55 +0200

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

Subject: publiciteit tot mei straatintimidatie

Hi

Ik heb je een lijstje gestuurd met mogelijkheden waaraan we publiciteit rondom straatintimidatie kunnen genereren. Vooral de 
optie van de lentekriebelweek eind maart sprak ons erg aan.

Maar een andere was 8 maart, de dag van vrouwenemancipatie. Wij zien hier vanuit beleid geen haakje, maar misschien dat jij 
vanuit de brede portefeuille en als krachtige vrouw neer te zetten mogelijkheden ziet?

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

utrechtlVv

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Tue, 1 Mar 2022 12:35:48 +0200

@utrecht.nl>;"To:
@utrecht.nl>

Oplegnotitie flitspeiling straatintimidatie 
Oplegnotitie flitspeiling straatintimidatie.docx

<
Subject:
Attachments:

Hierbij een eerste opzet. Ik heb de vragen in het oplegvel verwerkt, maar die kunnen natuurlijk ook in de bijlage.
Verder vond ik het lastig om het grotere geheel toch kort aan te stippen, maar er niet een ellelange tekst van te maken en dat het 
besluit niet over de 0 meting gaat, maar over de aanpak.
Maar jullie zijn hier vast beter in hoe dit het best ingebracht kan worden.
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Gemeente Utrecht

Oplegnotitie
17 r rMT OOV Staf OOV Combistaf Driehoek

Onderwerp: Campagne straatintimidatie
Datum vergadering:
Naam opsteller(s): 
Betrokken MT lid:

1 maart 2022

I7 r rDoel behandeling: Ter Besluitvorming Meningvormend Ter informatie

Gevraagd(e) besluit(en):

1. In te stemmen met het doen van een 0 en 1 meting
2. Akkoord te gaan met de vragen voor de 0 en 1 meting,die voor en na de campagne wordt via een 

online flitspeiling wordt verspreid.

Aanleiding:

Halverwege mei wordt het actieplan Straatintimidatie aangeboden aan de nieuwe Raad.

Tegelijkertijd met het aanbieden van het actieplan Straatintimidatie lanceren we - uiteraard na 
goedkeuring- de nieuwe campagne straatintimidatie. Op dit moment zijn we in het proces waarin we alle 5 
de ontwerpbureaus een briefng hebben gestuurd. Op basis hiervan dienen zij een offerte met korte 
aanpakomschrijving aan. In de week van 11 maart gunnen we 1 van de bureaus de opdracht, waarna er 
met de onwikkeling en uitwerking van de campagne gestart kan worden.

Voordat we de campagne lanceren willen we in maart/april een 0-meting laten uitvoeren.

Korte samenvatting:

Doel van de 0- en 1 meting is:
1. Meten in hoeverre de campagne bijdraagt aan de bekendheid dat inwoners straatintimidatie bij de 

gemeente kunnen melden (geholpen en ongeholpen meldpunt benoemen)
2. Op een laagdrempelige manier de kennis meten over wat straatintimidatie
3. Meten of in de tussenliggende tijd van voor en na de campagne de mening van inwoners wijzigt over 

mogelijke oplossingen. Voorafgaand aan het stadsgesprek peilen we via social media de mening 
van de Utrechters over cameratoezicht met een flitspeiling. De vragen voor deze flitspeiling zijn 
bijgevoegd.

Planning: 0- Meting maart 2022. 1 meting oktober 2023, na 2 campagneflights

Vragen 0 en 1 meting:
1. Demografische gegevens: leeftijd, opleidingsniveau, uit welke wijk, m/v. 

Wat verstaat u onder straatintimidatie?2.
Straatintimidatie wel niet
Roepen van seksueel getinte 
opmerkingen_____________
Roepen met beledigende 
opmerkingen_____________
Fluiten
(na)Sissen______
Aan- en na staren
Bespugen________
Achterna lopen 
Weg blokkeren
Aanraken / betasten
Aanranding

5.1,2E
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Alle genoemde incidenten van de vorige vraag zijn straatintimidatie. Behalve aanranding. Dat is 
een delict en hiervoor mag altijd meteen naar 112 gebeld worden en kan er officieel aangifte 
worden gedaan.
Heeft u wel eens straatintimidatie ervaren? Ja/Nee
Wist u dat u bij de gemeente straatintimidatie kunt melden? Ja/Nee
Weet u ook hoe en waar dit kan? Ja/Nee
Zo ja, waar? (ongeholpen kennis meten, )
Op www.utrecht.nl/straatintimidatie kunt u straatintimidatie melden. Wist u dat? Ja/Nee 
Wat zou u wel of niet melden?

Melden wel niet
Roepen van seksueel getinte 
opmerkingen_____________
Roepen met beledigende 
opmerkingen_____________
Fluiten
(na)Sissen______
Aan- en na staren
Bespugen________
Achterna lopen 
Weg blokkeren
Aanraken / betasten

9. Waarom zou u iets niet melden? (meerdere antwoorden mogelijk) 
O Niet belangrijk genoeg 
O Wordt toch niets aan gedaan 
O Ik los het zelf op 
O anders, namelijk:....

10. Waarom zou u iets wel melden? ( meerdere antwoorden mogelijk)
O Zonder melden is het niet zichtbaar
O Ik wil geholpen worden (mijn verhaal kwijt, weerbaarheidstraining of iets anders)
O Dan kan gemeente verbeteringen in de openbare ruimte aanbrengen (bv. verlichting, extra 
handhaving
O Dan kunnen daders aangesproken en gewaarschuwd worden 
O Dan kunnen daders beboet worden 
O Anders

11. Wat werkt volgens u om straatintimidatie een halt toe te roepen? (meerdere antwoorden 
mogelijk)
O Opvoed-hulp
O Lessen op lagere of middelbare school 
O Bewustwording vergroten bij samenleving 
O Melden
O Strafbaar stellen van straatintimidatie 
O anders, nl........

Aandachtspunten besluiten:
De gemeenteraad kijkt kritisch naar het thema straatintimidatie en de toegnakelijkheid en bekend van het 
meldpunt. Daarom lijkt het ons zinvol om o.a. de bekendheid van dit meldpunt voor en na de campagne te meten.

Belangrijke consequenties: indien van toepassing
Bestuurlijk:
Financieel: = Capacitair:
Overig (o.a. media-aandacht, juridisch):

Afstemming en besluitvormingsroute
In het strategisch communicatieoverleg is ingestemd met het opzetten en uitvoeren van een 0- en 1
meting.
Maart 2022 
Maart - april 2022 

2022

Start voorbereiding 0 meting 
0-meting:Online flitspeiling 
Eerste campagneflight 
2e campagneflight 
1 -meting: online flitspeiling 
Evaluatie Campagne Straatintimidatie

September 2022 
Oktober 2022 
November 2022
Verdere behandeling? (incl. B&W, gemeenteraad)
Nader te bepalen Actieplan Straatintimidatie

Concept campagne straatintimidatie MT-OOV en staf OOV 
Evaluatie campagne Straatintimidatie__________________
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Vervolgacties: indien van toepassing
Communicatie (intern/extern):_______
Overig:__________________________
Bijlagen:
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Gemeente Utrecht

Oplegnotitie
17 r rMT OOV Staf OOV Combistaf Driehoek

Onderwerp: Straatintimidatie
Datum vergadering:
Naam opsteller(s): 
Betrokken MT lid:

14 maart 2022

I7 r rDoel behandeling: Ter Besluitvorming Meningvormend Ter informatie

Gevraagd(e) besluit(en):
1. In te stemmen met het doen van een 0 en 1 meting en akkoord te gaan met de vragen voor de 0 

en 1 meting, die voor en na de campagne via een online flitspeiling wordt verspreid.
2. Akkoord te gaan met de volgende planning:

- Maart/ april: 0-meting flitspeiling.
- Begin mei/ Hh-alverweqe/eind mei: lancering nieuwe campagne straatintimidatie.
- Halverwege mei: het houden van een College Informatiebijeenkomst.
- Eind mei: het aanbieden van het actieplan.

I

Ter achtergrond:
Vanwege het meireces en start van de nieuwe raad kan het College Informatiebijeenkomst halvewege mei 
plaatsvinden, waardoor lancering van de campagne en het actieplan ook na het meireces ingepland staan. De 
opzet van de campagne, de voorbereiding van het College Informatiebijeenkomst en het actieplan worden, te 
zijner tijd, ter accordering voorgelegd.

Flitspeiling
De gemeenteraad kijkt kritisch naar het thema straatintimidatie en de bekendheid en toegankelijkheid van het 
meldpunt. Daarom lijkt het ons zinvol om o.a. de bekendheid van dit meldpunt voor en na de campagne te meten. 
Er komt rond mei/ april een nieuw meldsysteem binnen de gemeente, waardoor de toegankelijkheid ook wordt 
verbeterd.

Campagne
Alle 5 de ontwerpbureaus hebben we een briefing gestuurd. Wij vragen hen hierin vooral te focussen op 
een confronterende querilla-achtiqe marketingcampagne gericht op daders en een aanvullende
bewustwordingscampagne te ontwikkelen. Op basis hiervan dienen zij een offerte met korte 
aanpakomschrijving aan. In week 11 Deze week gunnen we 1 van de bureaus de opdracht, waarna er met 
de onwikkeling en uitwerking van de campagne gestart kan worden.

Actieplan
Er wordt gesproken over gecoördineerde inzet binnen de gemeente. In een gezamelijke MT van OOV/ MO 
en Volksgezondheid wordt het actieplan besproken, waarna het in een gezamenlijke Staf wordt 
geagendeerd.

Korte samenvatting flitspeiling:

Doel van de 0- en 1 meting is:
1. Meten in hoeverre de campagne bijdraagt aan de bekendheid dat inwoners straatintimidatie bij de 

gemeente kunnen melden (geholpen en ongeholpen meldpunt benoemen).
2. Op een laagdrempelige manier de kennis meten over wat straatintimidatie.
3. Meten of in de tussenliggende tijd van voor en na de campagne de mening van inwoners wijzigt 

over mogelijke oplossingen. Voorafgaand aan het stadsgesprek peilen we via social media de 
mening van de Utrechters over cameratoezicht met een flitspeiling. De vragen voor deze 
flitspeiling zijn bijgevoegd.

Planning: 0- Meting maart 2022. 1 meting oktober 2023, na 2 campagneflights

Vragen 0 en 1 meting:
1. Demografische gegevens: leeftijd, opleidingsniveau, uit welke wijk, m/v.

5.1,2E
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Wat verstaat u onder straatintimidatie?
Straatintimidatie wel niet
Roepen van seksueel getinte 
opmerkingen_____________
Roepen met beledigende 
opmerkingen_____________
Fluiten
(na)Sissen______
Aan- en na staren
Bespugen________
Achterna lopen 
Weg blokkeren
Aanraken / betasten
Aanranding

Alle genoemde incidenten van de vorige vraag zijn straatintimidatie. Behalve aanranding, 
een delict en hiervoor mag altijd meteen naar 112 gebeld worden en kan er officieel aangifte 
worden gedaan.
Heeft u wel eens straatintimidatie ervaren? Ja/Nee
Wist u dat u bij de gemeente straatintimidatie kunt melden? Ja/Nee
Weet u ook hoe en waar dit kan? Ja/Nee
Zo ja, waar? (ongeholpen kennis meten, )
Op www.utrecht.nl/straatintimidatie kunt u straatintimidatie melden. Wist u dat? Ja/Nee 
Wat zou u wel of niet melden?

is

Melden wel niet
Roepen van seksueel getinte 
opmerkingen_____________
Roepen met beledigende 
opmerkingen_____________
Fluiten
(na)Sissen______
Aan- en na staren
Bespugen________
Achterna lopen 
Weg blokkeren
Aanraken / betasten

Waarom zou u iets niet melden? (meerdere antwoorden mogelijk) 
O Niet belangrijk genoeg 
O Wordt toch niets aan gedaan 
O Ik los het zelf op 
O anders, namelijk:....

Waarom zou u iets wel melden? ( meerdere antwoorden mogelijk)
O Zonder melden is het niet zichtbaar
O Ik wil geholpen worden (mijn verhaal kwijt, weerbaarheidstraining of iets anders)
O Dan kan gemeente verbeteringen in de openbare ruimte aanbrengen (bv. verlichting, extra 
handhaving
O Dan kunnen daders aangesproken en gewaarschuwd worden 
O Dan kunnen daders beboet worden 
O Anders

Wat werkt volgens u om straatintimidatie een halt toe te roepen? (meerdere antwoorden 
mogelijk)
O Opvoed-hulp
O Lessen op lagere of middelbare school 
O Bewustwording vergroten bij samenleving 
O Melden
O Strafbaar stellen van straatintimidatie 
O anders, nl........

Aandachtspunten besluiten:
Er komt voor de zomer een nieuw meldsysteem binnen de gemeente, waardoor er rond die tijd mogelijke 
kinderziektes de kop op kunnen steken bij het melden van straatintimidatie.

Belangrijke consequenties: indien van toepassing
Bestuurlijk:
Financieel: = voor de flitspeiling Capacitair:
Overig (o.a. media-aandacht, juridisch):
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Afstemming en besluitvormingsroute
In het strategisch cammunicatieaverleg is ingestemd met het apzetten en uitvoeren van een 0- en 1
meting.
Maart 2022 
Maart - april 2022 

2022

Start voorbereiding 0 meting 
0-meting:Online flitspeiling 
Eerste campagneflight 
2e campagneflight 
1 -meting: online flitspeiling 
Evaluatie Campagne Straatintimidatie

September 2022 
Oktober 2022 
November 2022
Verdere behandeling? (incl. B&W, gemeenteraad)

te bepalen Actieplan Straatintimidatie
Concept campagne straatintimidatie MT-OOV en staf OOV 
Evaluatie campagne Straatintimidatie

Vervolgacties: indien van taepassing
Communicatie (intern/extern):_______
Overig:__________________________
Bijlagen:

5.1,2E

5.1,2E



From:
Sent: Mon, 7 Mar 2022 14:45:12 +0200

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

|@utrecht.nl>; "traffic@utrecht.nl" <traffic@utrecht.nl>Cc:
Subject:
Attachments:

briefing en beoordelingscriteria bureau's straatintimidatie 
briefing straatintimidatie 2022.docx

kan er morgen bij zijn! Fijn i

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

oo
utrecht■jjj

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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Straatintimidatie campagne Utrecht
Aanleiding
Seksuele intimidatie is HOT. Straatintimidatie is al jaren een aandachtspunt. 60% van de vrouwen 
hebben regelmatig overlast van straatintimidatie. Dit is onacceptabel en met onze aanpak willen we 
straatintimidatie onder alle bewoners verminderen.
In mei 2022 informeren we de Raad over het actieplan Straatintimidatie. Tegelijkertijd willen we dan 
publicitaire aandacht en starten met een campagne die uit 2 delen bestaat: een guerilla-achtige 
campagne met acties gericht op het confronteren van mannen én een bewustwordingscampagne om 
uiteindelijk meer meldingen (en dus inzicht) te krijgen.

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, dooreen 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. Dan moet ten alle tijden de politie worden 
gebeld.

Aanpak Straatintimidatie
De aanpak Straatintimidatie richt zich op preventie en repressie.
We blijven 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. Naast de aanpak op straat, door partners en de ondersteuning van het slachtoffer, willen we 
vanaf 2022 extra focussen op het tegengaan van seksuele straatintimidatie met een dadersgerichte 
aanpak. Hierbij kan je denken aan voorlichting op scholen, rolmodellen inzetten zoals sportcoaches en 
muzikanten, maar ook de lobby voor het strafbaar stellen van straatintimidatie.

Vier pijlers van de aanpak
Normstelling en 
bewustwording

Aanpak dader Aanpak op straat Ondersteuning
slachtoffer

Omgevingsalertheid 
(herkennen en ingrijpen)

Steunen landelijke 
wetgeving gericht 
op strafbaarstelling 
Monitoren van 
ontwikkelingen 
voor strafbaar 
stellen in APV en 
eventuele kansrijke 
initiatieven

Deskundigheidsbevordering Contact na melding

Inzet Fysieke maatregelen veilige 
openbare ruimte, inzet flexibel 
(camera)toezicht, verlichting

Weerbaarheidstraining

sleutelfiguren/rolmodellen. en

overnemen.

Kennisdeling en 
netwerkbijeenkomsten, 
deskundigheidsbevordering 
professionals

Voorbereiden

inwerkingtreding

strafbaarstelling

Onderhoud en opvolging meldingen 
via slim melden

Doorgeleiding naar 
zorg



Contact met Handelingsperspectief omstanders

studentenverenigingen

Diverse

communicatiemiddelen, 
campagne, ludieke acties en 
aandacht voor meldpunt

Communicatie Straatintimidatie
We realiseren ons dat er een jarenlange aanpak en communicatie nodig is om een nieuwe norm te 
stellen.
In mei 2022 informeren we de Raad over het actieplan Straatintimidatie. Tegelijkertijd willen we dan 
publicitaire aandacht en starten met een campagne die uit 2 delen bestaat:

1. een guerrilla-achtige campagne met acties gericht op het confronteren van mannen: een 
dadergerichte campagne

2. De dadergerichte campagne wordt versterkt als er draagvlak en bewustwording vanuit de 
samenleving is. Vandaar dat er daarnaast ook ingezet moet worden op een algemene brede 
bewustwordingscampagne. Door de meldingen die hierdoor extra gedaan worden, krijgen wij 
niet alleen slachtoffers gerichte hulp aanbieden, maar ook meer inzicht in locaties, situaties en 
daders krijgen.



3.

Dadergerichte Campagne Bewustwordingscampagne
Focus: seksuele straatintimidatie Brede scope: alle vormen van straatintimidatie
Doelgroep:

1. jongens en mannen van 12-75 jaar 
Veel situaties vinden plaats in combinatie 
met groepjes jongeren (12-25) en groepen 
mannen.

Doelgroep
1. Slachtoffers, zodat zij zich gehoord en erkend voelen. Vooral vrouwen en LHBTI’ers
2. Omstanders, zodat zij straatintimidatie herkennen en ingrijpen
3. Daders: vooral de onbewuste daders, die niet beter weten dat het een compliment en 

onschuldig is.
Doel:
Gedragsverandering en normstelling

Doel:
1. creëren bewustwording van alle vormen van straatintimidatie
2. bekendheid meldpunt vergroten / aantal meldingen vergroten

Toon: hard, provocerend, confronterend Toon: krachtig, laagdrempelig en herkenbaar
Middelen: guerilla-achtige acties, aangevuld met herkenbaar 
campagnebeeld en boodschap

• Voorbeeld actie: tunnel naroepen en sissen
In dit filmpje zijn er boxen geplaats in een fietstunnel. Nog leuker 
en opvallender is om hier meiden de voorbijgangers na te 
roepen, na te sissen en achterna te lopen. Persmoment.

Middelen: campagnebeeld en boodschap uitgewerkt in bijv. posters, billboards, boomerang, 
(social media)advertenties, verhalen, (social media) filmpjes.
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Zo’n actie zouden we willen koppelen aan bijv een onderzoek ihkv 
gedragswetenschap.
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ST0P 
STRAATINTIMIDATIE

Wat als dit bij je moeder gebeurt?

Aanvullend:
• Via educatie op scholen, zoals bijv. werkvorm Over de Streep!
• Via samenwerking met studentenverenigingen.

Voorbeeld Veritas: campagne is voor en door studenten. Als 
gemeente kunnen wij deze ondersteunnen met bijv 
mediaaandacht.. Boodschap: “Geen ja = nee, Niet erop wagen,

is niet toestemmen.

In deze campagne is het naast het focussen op de sociale norm, ook belangrijk om in te 
gaan op handelingsperspectief voorde slachtoffers en omstanders (melden). Met een 
meer traditionele communicatie-campagne waarbij ingezet wordt op print (posters op 
straat, bij bushaltes, in uitgaansgelegenheden) en (social) media kunnen we veel 
Utrechters bereiken. Met de middelen kunnen de partners (zoals Zonta, jongerenwerk, 
scholen, sportclubs) in gesprek gaan met slachtoffers en daders. Daarnaast biedt de 
informatie die komt uit meldingen van slachtoffers en gesprekken met (potentiële) daders, 
richting voor aanscherping van de inhoudelijke en communicatieve aanpak 
straatintimidatie.

eerst vragen^wijgen

Hiervoor is in 2021 al een campagne ( posters, boomerangkaarten, filmpjes, 
straatsjabloon) ontwikkelt, maar is nooit gebruikt omdat dit niet als krachtig genoeg werd 
betiteld en we de dadergerichte communicatie leidend wilde laten zijn. Het zou mooi zijn 
als we hiervan delen kunnen gebruiken, maar is niet noodzakelijk.
Ik stuur de middelen separaat per we transfer.__________________
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• Via inzetten van rolmodellen die dicht bij jongeren staan en waar 
ze respect voor hebben. Zoals muzikanten, voetballers, bekende 
buurtgenoten waar tegenop wordt gekeken, sport(coaches), 
jongerenwerkers.
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Meld het! Meld het! Meld het!

■èp: Ulreehl.nl/
straatintimidatie

Ulrecht.nl/
stiaatintimidalie

Utrecht.nl/
sente Utrecht Gemeente UtrechtGemeente Utrecht straatintimic

Planning: Begin mei 2022 wordt de Raad geïnformeerd over de nieuwe 
aanpak/ actieplan. Tegelijkertijd willen we onze campagne starten met 
een ludieke actie (op daders) het campagnebeeld en boodschap..

Planning: Het zou mooi zijn als we gelijktijdig ook de bewustwordingscampagne kunnen 
inzetten, maar kan eventueel ook net iets later

ST®P 
STRAATINTIMIDATIE

Wat als dit bij je vriend gebeurt?

ST®P 
STRAATINTIMIDATIE

Wat als dit bij je vriendin gebeurt?
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Budget

Maximaal  euro voor zowel ontwikkeling als uitvoeringskosten. Wij denken dat een verdeling
|- aan productiekosten|- voor ontwikkeling en ongeveer 

(drukwerk, advertentiekosten/ media-inkoop, inhuur promotieteam etc).
I- totvan

Proces tot gunning
• Deze offerteaanvraag wordt gestuurd aan alle vijfde gecontracteerde bureaus (Woe, 

23/2/2022 al gedaan)
• Maandag 28/2/2022 is van 11.00-12.00 uur de gelegenheid, via teams, tot vragen stellen.
• Uiterlijk woensdag 2/3/2022 volgen eventueel nog antwoorden op vragen die online niet direct 

beantwoord konden worden
• Dinsdag 8/3/2022 voor 12 uur dienen de bureaus die mee willen doen hun offerte in
• Uiterlijk vrijdag 11/3/2022 wordt de opdracht aan één bureau gegund
• Maandag 14/3/2022 van start

Offerte
We nodigen je uit een offerte uit te brengen waarin je op hoofdlijn een eerste idee deelt voor de 
dadergerichte (guerrilla- achtige) campagne, je aangeeft aan welke middelenmixje waarom denkt 
voorde bewustwordingscampagne en hoe je de planning voor ogen ziet (alles gelijktijdig of juist 
volgordelijk, in het laatste geval: wat is ongeveer de volgorde) en waarom. Afsluitend zien we graag de 
investering daarvoor terug.

Wat vragen we je niet in de offerte? We vragen je niet om met visuele uitwerkingen te komen, we 
vragen je ook niet om tot concepten voor de bewustwordingscampagne te komen.

Beoordelingscriteria:
De ingediende offertes beoordelen we aan de hand van de volgende criteria:

Criterium Weging
Prijs:
• De mate waarin de benodigde investering in uren en kosten redelijk zijn in 

verhouding.
• De onderbouwing (het verwachtte effect) van de kostenverdeling voor de 

dadergerichte campagne versus de bewustwordingscampagne

40%

Creativiteit & toonzetting
• De mate waarin het jullie lukt het idee voor de dadergerichte campagne 

daadwerkelijk vernieuwend / verrassend te laten zijn.
• De mate waarin je het lukt om in de dadergerichte campagne een harde en 

provocerende toon te vinden gericht op de daders

25%

Middelenmix & inzet/ tijdspad
• De mate waarin je je voorgestelde middelenmix voor de

bewustwordingscampagne + inzet in tijd onderbouwd op effectiviteit 
(volgordelijk / centraal, duur, welke volgorde)_______________________

Doelgroep betrekken
• De manier waarop / de mate waarin je jongeren betrekt bij de ontwikkeling

van de campagne / je de opzet toetst op effectiviteit__________________

25%

10%

Aandachtspunten

Diversiteit is belangrijk! Iedereen moet zich terug kunnen vinden in de campagne. Er moet dus 
geen stigmatisering van 1 bepaalde dadergroep zijn.
Een grote groep mannen ziet zichzelf niet als dader en willen ook niet als dader betiteld 
worden. Het roepen dat alle mannen dader zijn, werkt contraproductief.
Veel (jonge) mannen realiseren zich helemaal niet dat (jonge) vrouwen het als intimiderend 
ervaren want zij worden niet nagefloten, achtervolgt etc. Zij doen het veelal uit baldadigheid, 
stoer doen met vriendjes etc. Er is veel onwetendheid op dat vlak. Deze groep kan je met een 
bewustwordingscampagne en het stellen van een norm bereiken.

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



• Hoe kunnen we mannen die het niet doen, meer in de actiestand zetten om er wél iets van te 
zeggen/tegen te doen

• Bij provocerende communicatie horen sancties en handhaving en die hebben we (nog) niet.
• We gaan rond de zomer 2022 bij de gemeente over van meldsysteem. Slimmelden wordt 

vervangen dooreen nieuw systeem Signalen. We kunnen de naam slimmelden niet langer 
gebruiken. Welke exacte naam naar buiten gaat, is nog niet besloten. Daarom lijkt het mij 
goed dat wij in de campagne verwijzen naarwww.utrecht.nl/straatintimidatie. Daar staat 
prominent een meldknop (en dan maakt het voor de inwoner niet uit welk systeem er aan de 
achterkant werkzaam is)

http://www.utrecht.nl/straatintimidatie


From:
Sent: Tue, 8 Mar 2022 11:26:27 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

Oplegnotitie flitspeiling straatintimidatie 
Oplegnotitie flitspeiling straatintimidatie.docx

Hi

Ik heb ook dat zinnetje bij het doel aangepast en een laatste open vraag toegevoegd. Daarmee kunnen we de houding van de 
inwoners meten of zij vinden dat we voldoende doen.

5.1,2E
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Straatintimidatie wel niet
Roepen van seksueel 
getinte opmerkingen
Roepen met beledigende 
opmerkingen
Fluiten
(na)Sissen
Aan- en na staren
Bespugen
Achterna lopen
Weg blokkeren
Aanraken / betasten
Aanranding

Alle genoemde incidenten van de vorige vraag zijn straatintimidatie. Behalve 
aanranding. Dat is een delict en hiervoor mag altijd meteen naar 112 gebeld worden 
en kan er officieel aangifte worden gedaan.
Heeft u wel eens straatintimidatie ervaren? Ja/Nee
Wist u dat u bij de gemeente straatintimidatie kunt melden? Ja/Nee
Weet u ook hoe en waar dit kan? Ja/Nee
Zo ja, waar? (ongeholpen kennis meten,)
Op www.utrecht.nl/straatintimidatie kunt u straatintimidatie melden. Wist u dat? 
Ja/Nee
Wat zou u wel of niet melden?

Melden wel niet
Roepen van seksueel 
getinte opmerkingen
Roepen met beledigende 
opmerkingen
Fluiten
(na)Sissen
Aan- en na staren
Bespugen
Achterna lopen
Weg blokkeren
Aanraken / betasten

9. Waarom zou u iets niet melden? (meerdere antwoorden mogelijk) 
O Niet belangrijk genoeg 
O Wordt toch niets aan gedaan 
O Ik los het zelf op 
O anders, namelijk:....

10. Waarom zou u iets wel melden? ( meerdere antwoorden mogelijk)

0 en 1 meting Straatintimidatie

Doel: Achterhalen in hoeverre de campagne en publiciteit die we in 2022 genereren positief bijdraagt 
aan de bekendheid dat inwoners bij de gemeente incidenten van straatintimidatie kunnen melden. 
Daarnaast ook op een laagdrempelige manier meten of de kennis over wat straatintimidatie is en de 
mening over mogelijke oplossingen verandert in de tussenliggende tijd.

Doelgroep : van beide groepen voldoende reacties zodat ervoor beide groepen representatieve 
resultaten krijgen. Binnen de doelgroepen moet de verhouding man/vrouw ook gelijkwaardig zijn.
1. Alle Utrechters,
2. Jongeren tussen 15-25 jaar:

Inhoud vragen:
1. Demografische gegevens: leeftijd, opleidingsniveau, uit welke wijk, m/v.
2. Wat verstaat u onder straatintimidatie?

co 
io co i"- 

co

http://www.utrecht.nl/straatintimidatie


O Zonder melden is het niet zichtbaar
O Ik wil geholpen worden (mijn verhaal kwijt, weerbaarheidstraining of iets anders) 
O Dan kan gemeente verbeteringen in de openbare ruimte aanbrengen (bv. 
verlichting, extra handhaving
O Dan kunnen daders aangesproken en gewaarschuwd worden 
O Dan kunnen daders beboet worden 
O Anders

11. Wat werkt volgens u om straatintimidatie een halt toe te roepen? (meerdere 
antwoorden mogelijk)
O Opvoed-hulp
O Lessen op lagere of middelbare school 
O Bewustwording vergroten bij samenleving 
O Melden
O Strafbaarstellen van straatintimidatie 
O anders, nl........

12. Vind u dat de gemeente voldoende doet om straatintimidatie tegen te gaan? 
O Ja 
O Nee
O toelichting:



From:
Sent: Mon, 14 Mar 2022 12:32:58 +0200

@utrecht.nl>To:
Subject:
Attachments:

0 meting uitzetten!
0 en 1 meting Straatintimidatie.docx

Hi ik hoorde van dat in staf akkoord is gegeven op stuk. Akkoord ook op 0-meting dus. Zal ik bijgaande vragen
nu gaan uitzetten?

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

oo
utrecht■jjj

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Wed, 16 Mar 2022 16:22:55 +0200

@enof.nl>To: <
Subject: nog paar aandachtspunten:

Hallo

Vanmiddag hadden we weer strategisch communicatieoverleg straatintimidatie, daar gaf 
de campagne, de guerilla-actie, vooral ook de breuk met het verleden moet laten zien. Dat we de aanpak nu echt over een 
andere (lees: vooral schokkendere en confronterende) manier doen. Voorheen was het vooral op slachtoffers gericht, nu op 
daders.

nogmaals aan dat de aftrap van

gaf ook aan dat hij nog steeds het idee van de tunnel (of andere opvallende hotspot), met nageroepen via boxen oid, 
maar dan gericht op alleen mannen, nog steeds erg aantrekkelijk vindt. Vooral ook met het oog op een plek en tijd waar je dan 
media naartoe kan sturen. En dan uiteraard passend binnen het loserconcept.

Dit leek me goed je nog even mee te geven.

Verder zien wij het zo voor ons: zodra jullie een iets verdere uitwerking hebben, krijgen we dat graag toegestuurd. Dat bespreken 
wij dan eerst intern en komen dan met vragen, opmerkingen of akkoord bij jullie op de lijn in kleiner comité. Dus de eerste datum 
hoeft nog niet vastgelegd, zodra jullie gereed zijn, sturen jullie iets naar ons op. Eigenlijk zoals we dat ook bij eerste conceptidee 
hebben gedaan. Denk qua planning dat dit efficiënter en sneller is.
Is dat ook akkoord voor jullie? En we horen graag wanneer jullie ongeveer denken dit aan te kunnen leveren. Het strategisch 
overleg vindt elke woensdag van 14-15 plaats. Zou fijn zijn als we het dan net daarvoor krijgen, zodat we dit kunnen bespreken. 
Lukt dat al volgende week, of wordt dat een week later?

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

OOft®
Utrecht

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 17 Mar 2022 12:01:04 +0200

@utrecht.nl>; |@enof.nl>;To: <
@enof.nl><

Subject: contact over media-inzet rondom guerilla actie straatintimidatie

Hi,

Handig om bepaalde onderwerpen rechtstreeks met de juiste personen te kunnen afstemmen en bespreken.
burgemeester en heeft dagelijks contact met de Utrechtse (Pers) media, maar ook regelmatig metis

landelijke media. Zijn telefoonnummer is:

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
utrechtlVv

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 17 Mar 2022 14:34:48 +0200

@utrecht.nl>; 
vraag voor studenten HU gedragsbeïnvloeding

@utrecht.nl>To:
Subject:

Hallo

Ik heb gevraagd dinsdag bij jullie overleg over de parken aan te sluiten.

Daarnaast wil ik wijzen op een gesprek dat ik laatst had met de Hogeschool Utrecht. Zij zoeken voor hun eerstejaars studenten 
voor het vak Gedragsbeinvloeding concrete opdrachten uit de praktijk. Volgens mij is de vraag: Hoe kunnen we studenten 
stimuleren minder overlast te veroorzaken in de parken en ervoor zorgen dat zij hun afval meenemen of opruimen?

Mochten jullie hier interesse inhebben, kunnen jullie contact opnemen met

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

Utrecht
Vieren wij samen.9~>0

Gemeente Utrecht

|@hu.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 15:43
Aan:
Onderwerp: Re: samenwerken op straatintimidatie

<

@utrecht.nl>

Hallo

Leuk om alvast even digitaal kennis met je te maken!

Naar aanleiding van ons gesprek zou ik nog even bij je terugkomen met een mooi 'voorbeeld-vraagstuk' waar we voor ons 
nieuwe eerstejaar naar op zoek zijn. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: hoe kunnen we meer mensen motiveren
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fietsverlichting te gebruiken in de stad? (dit was een opdracht van Veilig Verkeer NL) Of hoe kunnen we studenten bewust 
maken van het belang van brandveiligheid in hun huizen? (deze vraag kwam van de Brandweer in Leeuwarden).

Het gaat erom dat het een herkenbaar 'probleem' is, waarvan iedereen het belang snapt. Daarnaast is het fijn als de doelgroep 
gemakkelijk 'in het wild' te spotten is voor onze studenten. Plus dat we zoeken naar een herkenbare opdrachtgever (zoals de 
Brandweer / Gemeente / bekende merken en organisaties). Hopelijk heb je zo een beetje een beeld, mocht je iets weten wat 
zou passen voor deze opdracht dan hoor ik het graag!

Wat betreft het vraagstuk rondom straatintimidatie weet je me ook te vinden als jullie eruit zijn hoe jullie dit willen gaan 
aanpakken in samenwerking met het campagnebureau. Als je vragen of ideeen hebt die je graag even wilt bespreken dan trek 
maar aan de bel.

Vriendelijke groeten!

I | Hogeschool Utrecht | Instituut voor 
|(5)hu.nl | www.hu.nl

&
Media | Utrecht |

@hu.nl>Van:
Datum: vrijdag, 25 februari 2022 om 09:56
Aan:
Onderwerp: Re: samenwerken op straatintimidatie

<

l@utrecht.nl <| @utrecht.nl>

Hallo

Via mijn collega
mogelijkheden zitten. Nu heb ik volgende week een weekje vakantie dus ik ga even proberen om je vandaag nog te bellen 
tussen het lesgeven door, als dat niet lukt kunnen we in de week van 7 maart een afspraak maken. Bijvoorbeeld meteen die 
maandag de 7e, zeg rond 13:00?

kreeg ik jouw vraag aan de HU toegestuurd, ik pak dat graag even op om met je te kijken waar de

Vriendelijke groeten

I | Hogeschool Utrecht | Instituut voor 
| (Shu.nl | www.hu.nl

&
Media | Utrecht |

(a)hu.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 11:47
Aan:
Onderwerp: Re: samenwerken op straatintimidatie

(5)utrecht.nl>; |(5)hu.nl>

Beste

Bedankt voor je vraag. Ik ben inderdaad als 
gedragsverandering. Een interessant en actueel onderwerp is straatintimidatie zeker. Ik denk een mooie uitdaging 
om aan CMD (communicatie en multimedia design) studenten voor te leggen. Hierbij koppel ik je aan 

hij kan met jou bekijken welke mogelijkheden er zijn om op korte termijn samen te werken, 
verder oppakken?

aan het werk op het snijvlak van ontwerp en

wil jij dit
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CO-Design & CMD

www.hu.nl

Aanwezig: maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend, donderdag.

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 09:13

@hu.nl>

<

Aan:
Onderwerp: FW: samenwerken op straatintimidatie

Goedemorgen

Ik heb gisteren onderstaande mailtje naar het algemene HU-adres gestuurd, met de vraag of en hoe er een samenwerking kan 
zijn om gedragswetenschap toe te passen bij straatintimidatie.
Later kwam ik jouw naam nog tegen. jij de juiste persoon om hier eens over door te praten?

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

©o©®
utrecht%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

Met vriendelijke groet,

<s
yLU LU
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Van:
Verzonden: woensdag 16 februari 2022 16:41 
Aan: info@hu.nl
Onderwerp: samenwerken op straatintimidatie

Goedemiddag,

Seksuele intimidatie is HOT. Straatintimidatie is al jaren een aandachtspunt. 60% van de vrouwen hebben regelmatig overlast 
van straatintimidatie.
In Utrecht gaan we hier in mei extra aandacht aan besteden. We willen dit doen met een nog uit te werken campagne die uit 2 
delen bestaat: een guerilla achtige campagne met acties gericht op het confronteren van mannen én een 
bewustwordingscampagne om uiteindelijk meer meldingen (en dus inzicht) te krijgen.

Ik benader u omdat ik in het verleden contact heb gehad met 
gedragsverandering.
te kijken hoe we een gezamenlijke actie kunnen opzetten, waar ook een soort van onderzoek aan gekoppeld is. Het hoe en wat 
precies weet ik nog niet.

over opdrachten op het gebied van 
niet langer werkt bij HU. Heel graag zou ik willen samenwerken met studenten omik zag dat

Met wie zou ik hierover eens door kunnen praten?

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®@
Ulrecht%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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Sessie straatintimidatie 30 maart 2022

Sessie 1
- Vreedzaam

- Pretty Woman (wel laatste dag werkenzaam) 
- Zonta

- VG
- VG volwassenen verslaafden 

|- VG - jeugd en jongeren
- WMO - centrum seksueel geweld 

- Gu- antidiscriminatie 
-JOU

Sessie 2
- St. Seks matters, genderseksuele, focus jongeren - jong volwassenen (voorlichting op 

scholen). Safe clubbing training, ook voor studentenverenigingen
-Sport Utrecht. Signaleren door hangjongeren rondom sportclubs. Campagne 

'blijf je stil of praatje erover'. Leden en bestuurders van clubs.
-JOU. Jongeren op straat en op 10 VO scholen

Bewustwording

Wat kunnen we nog doen:

heeft hier contacten.
Vreedzame kriebels is nieuwe variant. Hoeft niet alleen in alleen de ene week. 

Wellicht kans voor basisonderwijs hoe dit integraal onderdeel van schoolprogramma wordt. 
Dan wordt het meer een norm. 90% van PO doet mee aan week lentekriebels, maar daarmee 
heb je het nog niet verankerd, 
verbinding mist met vreedzame scholen. Hier kan 
gemeente te verbinden. Ook 
gemeente: hoe kunnen we dit vormgeven? Deze BGM wil inzetten op repressie, dus oproep 
om in preventie te kijken hoe je burgerschap in PO en VO neerzetten, 

is het hier volmondig mee eens.
| er wordt veel te weinig gedaan op scholen. Zij komen veel op VO en MBO en 

daar valt het op dat het kennisniveau bij meiden veel te laag is.
stop niet bij 23, ook oudere vrouwen hebben er last van, dus ook daaraan 

aandacht besteden. Ook in het actieplan wel benoemen.
woke gedachte: er wordt de aanname gedaan dat iedereen hiermee aan de slag 

wil, maar dat is gewoon niet zo.
Bushokjes - campagne. Sleutelfiguren, rolmodeleen (misschien wel die jongens uit de 
sportclubs)
Thirty 030 en JOU030 betrekken in delen van ludieke acties via hun kanalen. Bijv thirty 030 
samen een aanhakende campagne laten ontwikkeling 
Versterken ouderschap - stellen van normen in opvoeding

mannen en jongens als deel van oplossing. Niet alle mannen als dader zetten. 
Ondanks de opdracht die er ligt om pijnlijk te zijn, toch zo goed mogelijk invulling geven aan 
gesprek en preventie. Schuren kan polarisatie opwekken.
We vergeten nu de mannen die er ook last van hebben. In onze campagne hebben we hier 
nu geen aandacht voor.

aansluiten bij introductiedagen UIT-dagen.

is heel actief met week lentekriebels, maar 
rol in spelen om CED-groep en 

neemt dit mee in overleg met scholen. Vraag aan

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

5.1,2E5.1,2E

5.1,2E5.1,2E

5.1,2E5.1,2E

5.1,2E

5.1,2E5.1,2E

5.1,2E5.1,2E

5.1,2E 5.1,2E



In veiligheidsmonitor vragen opnemen over feiten , maar ook over gevoel, 
mannen ouder dan 23 jaar, worden die ook betrokken? 
via imaams in moskee lezingen organiseren 

Hebben we al meer inzicht op daderprofiel? Kunnen we daar nog meer inzicht in krijgen?
lentekriebels ook programma richting ouders, dan heb je een grote doelgroep extra 

bereikt. Ook nog andere manieren om ouders te betrekken / voorlichting te geven? 
sportclubs willen graag rol spelen !!!

rolmodellen (die met jaarwisseling en ramadan worden ingezet) vanuit JOU trainen en 
bewust maken over dit onderwerp. Zodat zij in het brede gesprek kunnen meenemen: hoe 
gaan we met elkaar om.

moeilijk om alleen de daders te bereiken, want die willen het niet horen. Juist ook de 
omgeving eromheen betrekken en handelingsperspectief bieden.

trainingen voor bewoners , ism Seks Matters, hoe je met lastige jongeren omgaat. Als je 
hierbinnen ook straatintimidatie meeneemt, is de kans groot dat je meerdere slachtoffers 
om bewoners kan bereiken. Ook uit de meldingen blek dat jongerenoverlast en 
straatintimidatie veelal samen gaan. Hotspot-gerichte aanpak, ook een training als deze 
opnemen.
Toolkit: lijkt me niet verstandig dat we een standaard toolkit samenstellen. Partners kunnen 
bestaande posters, uitingen en filmpjes straks gebruiken. Maar hebben zij iets specifieks 
nodig voor school, voorlichting of op sportclub, kom dan even op lijn, dan kunnen we kijken 
of we dat kunnen maken.
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Gemeente Utrecht

Toestemmingsverklaring gebruik beeld

StraatintimidatieOnderwerp Datum
13 mei 2022

Tijd

Naam
Soort medium Foto/film/geluid

fotograaf/-filmer

Toestemming

Ondergetekende (u) verklaart hierbij aan de gemeente Utrecht toestemming te geven voor het 
gebruiken van foto’s/films waarop u herkenbaar in beeld bent. De gemeente gebruikt uw beeld alleen 
voor eigen informatie, zoals: folders, brochures (rapporten en boeken), advertenties en nieuwsbrieven, 
posters en borden op straat, website (utrecht.nl) en sociale media (Facebook, Twitter enzovoort). Na 2 
jaar vernietigt de gemeente uw foto/film.

Meer informatie staat in de folder die u van fotograaf/filmer krijgt. Bijvoorbeeld over verwijderen van 
uw foto/film/geluid uit de beeldbank.

Persoonsgegevens en ondertekening

Voorna(a)m(en)

Achternaam

Leeftijd Jonger dan 16 jaar? Ja Bij ja, zie***, hieronder

E-mailadres

Handtekening 
(persoon in beeld)

Ondertekening wettelijk vertegenwoordiger*
Bij foto’s van minderjarigen (tot 16 jaar) moet de wettelijke vertegenwoordiger ook ondertekenen.

**

Voorna(a)m(en)

Achternaam

Handtekening ...........................................................
(ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de persoon in beeld)

stoel005
Tekstvak
2.57 Aw



From:
Sent: Thu, 31 Mar 2022 09:28:04 +0200

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

Subject: inzet handhaving tijdens actie straatintimidatie

Hallo

Op vrijdag 13 mei (waarschijnlijk 2 uurtjes in de namiddag) hebben we een guerilla actie als aftrap van de campagne 
straatintimidatie. Op een drukke plek in de binnenstad gaan we dan een scherm neerzetten van waaruit een vrouw mannen 
intimideert. Het begint leuk, maar wordt daarna steeds harder. We willen daarmee mannen laten voelen hoe ongemakkelijk en 
soms zelfs bedreigend straatintimidatie is.

vraagt aan jongerenwerk om hier iemand aanwezig te hebben om de jongen die net lastig gevallen is, op te vangen 
en uitleg te geven/ gesprek aan te gaan: Boodschap: Ongemakkelijk he, dit doen we omdat straatintimidatie een groot probleem 
is. En we willen laten zien dat het vaak niet leuk is en zelfs bedreigend kan zijn. We hopen dat jij je bewust bent van je eigen rol 
hierin en ook je vrienden op dit losergedrag durft aan te spreken.

We willen ook graag dat er iemand van VHT bij is. Die kan nu nog aangeven dat het nog niet strafbaar is, maar dat Utrecht daar 
wel mee bezig is. We kunnen natuurlijk bij VTH deze uitvraag doen, maar ik dacht eerst jou maar even proberen. Want jij hebt 
waarschijnlijk vaak contact met wijkboa’s Binnenstad? Zou dit via jou kunenn lopen? Of bij wie zou jij aankloppen met dit 
verzoek?

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

OOQ0
utrecht

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Mon, 4 Apr 2022 15:55:38 +0200

@utrecht.nl>To:
RE: Guerilla actie/ CIBSubject:

Zou je dan naast de wijkboa’s ook de 
Lijkt me eigenlijk een uitgelezen kan voor jongerenwerkers om met jongens in gesprek te gaan. Zij hebben toch ook speciale 
jongerenwerkers die in de stad werken? Dat laat juist zien wat wij als gemeente doen na een melding: waar mogelijk in gesprek 
gaan met de dader.

daar willen neerzetten?

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

QQQ®

utrecht
Vieren wij samen*9~>0

Gemeente Utrecht

@jou-utrecht.nl>Van:
Verzonden: maandag 4 april 2022 12:30
Aan: @utrecht.nl>; |@jou-utrecht.nl>;

|@utrecht.nl>; 
Onderwerp: RE: Guerilla actie/ CIB

@jou-utrecht.nl><

Hoi

Fijn om even verder uit te wisselen en af te stemmen vrijdagochtend!
We hebben jullie vragen nog even laten bezinken. En we hadden afgesproken dat we per mail nog terug zouden komen op de 
vragen. Bij deze!

We hebben besproken dat jullie met straatintimidatie bedoelen: enerzijds overlastmeldingen zijn en specifiek: 
grensoverschrijdende bejegening van mannen naar vrouwen. Wij zijn in samenwerking met politie en gemeente al decennia 
vaste partner als het gaat om handelen nav overlastmeldingen. Het zou fijn zijn als er meer specifiek bekend wordt wanneer én 
waar in Utrecht het specifiek gaat om grensoverschrijdende bejegening van mannen richting vrouwen (als dat de focus is). 
Daarna weten wij waar er meer of andere inzet nodig is.
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Jullie vragen ons om een rol te spelen bij een guerilla-actie op een drukbezochte plek in de binnenstad, waarin jongens door 
een vrouwelijke actrice worden geïntimideerd en waar we als jongerenwerker de jongens opvangen en napraten, op film. We 
vragen ons toch af of dit voor ons is weggelegd. Het lijkt ons echt onderdeel van de campagne en onderdeel van een filmteam 
van het campagnebureau om ook dit interview met de lastiggevallen jongeren te houden.

Jullie vragen ons op de Raadsbijeenkomst 17 mei, zouden jullie willen aangeven wat precies de bedoeling is, waarom we daar 
aanwezig zijn, ook omdat we onze input vooraf uitvoerig hebben gegeven?

Verder hebben we gesproken over het trainen van jongerenwerkers als het gaat om gespreksvoering met jongeren rondom 
straatintimidatie, bejegening mannen/vrouwen. Jullie zijn hier partijen voor aan het aantrekken rondom mannenemancipatie. 
Wij geven zelf ook soortgelijke trainingen Boys Talk ism Best man/pretty woman. Wij denken dus graag mee in zo'n aanbod. En 
als wij een dergelijke training specifiek hiervoor willen ontwikkelen en geven aan al onze jongerenwerkers (zo'n 90), vraagt dit 
extra tijd.

Tot slot hebben we gesproken over een toolkit/groepsprogramma die collega's kunnen aanbieden aan jongeren/rolmodellen. 
Wat ons betreft is het mooi als we dat onder de noemer GYM - Guy you matter kunnen doen. In het verlengde van ons 
groepsprogramma GYM - Girl You matter. Waarin we met groepen jongeren bezig zijn met relaties, grenzen/wensen, 
lichaamsbeeld. Het programma voor meiden is ontwikkeld. Voor jongens nog niet.

Kunnen jullie hiermee verder?

Vriendelijke groet,
ook namens en

JoU

(5) jou-utrecht.nl

J»
Jol) - Jongerenwerk Utrecht
Bezoekadres: Pieterskerkhof 16. Postadres: Pieterstraat 1, 3512 JT Utrecht 
030-2361919, www.iou-utrecht.nl 
KvK 51339374, jrivacy/disclaimer

(5)utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 11:43
Aan: c @jou-utrecht.nl>; |@iou-utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: Guerilla actie/ CIB
<

Zoals afgesproken; zie onderstaand.

Op vrijdag 13 mei (waarschijnlijk 2 uurtjes in de namiddag) hebben we een guerilla actie als aftrap van de campagne 
straatintimidatie. Op een drukke plek in de binnenstad gaan we dan een scherm neerzetten van waaruit een vrouw mannen 
intimideert. Het begint leuk, maar wordt daarna steeds harder. We willen daarmee mannen laten voelen hoe ongemakkelijk en 
soms zelfs bedreigend straatintimidatie is.

Vraag aan Jou: Kan iemand van jongerenwerk aanwezig zijn om de jongen die net lastig gevallen is, op te vangen en uitleg te 
geven/ gesprek aan te gaan:
willen laten zien dat het vaak niet leuk is en zelfs bedreigend kan zijn. We hopen dat jij je bewust bent van je eigen rol hierin en 
ook je vrienden op dit losergedrag durft aan te spreken.

Ongemakkelijk he, dit doen we omdat straatintimidatie een groot probleem is. En we

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

5.1,2E5.1,2E 5.1,2E

stoel005
Tekstvak
5.1.2E



(We willen ook graag dat er iemand van VHT bij is. Die kan nu nog aangeven dat het nog niet strafbaar is, maar dat Utrecht daar 
wel mee bezig is.)

Vraag aan Is al bedacht wie het gaat filmen? Zou Jou mogelijk deze rol kunnen pakken?

Op dinsdag 17 mei (19:30- 21:00 uur): College Informatiebijeenkomst (CIB) 
Vraag aan
Tijdens de CIB wordt ook een compilatie getoond van de guerilla actie.

I/ graag reserveren in agenda, voor mogelijke bijdrage wat betreft de aanpak.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid

OO00
UtrechtJV

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Mon, 4 Apr 2022 16:02:00 +0200

@utrecht.nl>;" @jou-To:
utrecht.nl>;
Subject:

|@jou-utrecht.nl> 
RE: Guerilla actie/ CIB

<

Hallo allemaal, bedoeling is dat het bureau een filmpje maakt dat op de CIB getoond wordt. Zou heel fijn zijn als er 1 
jongerenwerker is die gesprek met jongeren aan kan gaan nadat zij geconfronteerd zijn. De wijkboa’s zijn ook gevraagd. 
Uiteraard zijn wij er zelf ook erbij.

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

QQQ®

utrecht
Vieren wij samen*9~>0

Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 11:43
Aan: @jou-utrecht.nl>; |@jou-utrecht.nl>;<

|@utrecht.nl> 
Onderwerp: Guerilla actie/ CIB
<

Zoals afgesproken; zie onderstaand.

Op vrijdag 13 mei (waarschijnlijk 2 uurtjes in de namiddag) hebben we een guerilla actie als aftrap van de campagne 
straatintimidatie. Op een drukke plek in de binnenstad gaan we dan een scherm neerzetten van waaruit een vrouw mannen 
intimideert. Het begint leuk, maar wordt daarna steeds harder. We willen daarmee mannen laten voelen hoe ongemakkelijk en 
soms zelfs bedreigend straatintimidatie is.

Vraag aan Jou: Kan iemand van jongerenwerk aanwezig zijn om de jongen die net lastig gevallen is, op te vangen en uitleg te 
geven/ gesprek aan te gaan: Boodschap: Ongemakkelijk he, dit doen we omdat straatintimidatie een groot probleem is. En we 
willen laten zien dat het vaak niet leuk is en zelfs bedreigend kan zijn. We hopen dat jij je bewust bent van je eigen rol hierin en 
ook je vrienden op dit losergedrag durft aan te spreken.
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(We willen ook graag dat er iemand van VHT bij is. Die kan nu nog aangeven dat het nog niet strafbaar is, maar dat Utrecht daar 
wel mee bezig is.)

Vraag aan Is al bedacht wie het gaat filmen? Zou Jou mogelijk deze rol kunnen pakken?

Op dinsdag 17 mei (19:30- 21:00 uur): College Informatiebijeenkomst (CIB) 
Vraag aan
Tijdens de CIB wordt ook een compilatie getoond van de guerilla actie.

I/ graag reserveren in agenda, voor mogelijke bijdrage wat betreft de aanpak.

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde en Veiligheid

l@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Veiligheid

OO00
UtrechtJV

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht
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From:
Sent: Tue, 5 Apr 2022 12:42:52 +0200

@utrecht.nl>; @utrecht.nl>;To:
@utrecht.nl>
straatintimidatie guerilla actie: figurantSubject:

Hallo collega’s,

Op 13 mei van 15-17 gaan we een guerilla actie houden om aandacht te creëren voor straatintimidatie. Daarbij worden 
nietsvermoedende mannen door een scherm aangesproken (vrouw staat om het hoekje in te spreken) op straat (we denken aan 
stadshuisbrug, zodat je langs scherm moet lopen).
De mannen worden ‘opgevangen’door een wijkboa en/of een jongerenwerker om uit te leggen waarom dit was. We filmen de 
reacties van de mannen en vragen hen achteraf of we het beeldmateriaal mogen gebruiken.

Maar.... Stel, er wil niemand toestemming geven, dan wil ik zeker weten dat ik 3 mannen op beeld kan krijgen. Zouden jullie 
alsjeblieft willen meewerken? Dus langslopen en nageroepen worden, en daarna paar vragen beantwoorden, zoals 
‘ongemakkelijk he? Herkenbaar? Welke rol kan jij spelen om straatintimidatie tegen te gaan?

Als jullie vrienden hebben die ook ofwel willen, laat het me dan weten, dan ga ik hun stalken ©
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From:
Sent: Tue, 5 Apr 2022 13:11:42 +0200

@utrecht.nl> 
RE: straatintimidatie guerilla actie: figurant

To:
Subject:

Dat is fijn, thx! En ze hoeven in principe maar 5 minuutjes mee te werken. Dus als ze ergens in die tijd kunnen langskomen, 
graag!

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

oo
utrecht%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

Oorspronkelijke afspraak
@utrecht.nl>Van:

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:10
Aan:
Onderwerp: Voorlopig: straatintimidatie guerilla actie: figurant
Tijd: vrijdag 13 mei 2022 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: volgt, binnenstad

Holaa, de kans is heeeel groot dat ik dan in Ulft ben bij mijn ouders. Is nog een weekje voor de bruiloft dan. Ik ga het wel even 
voor je uitzetten bij mijn freunden.
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From:
Sent: Wed, 6 Apr 2022 12:58:32 +0200

@utrecht.nl>
FW: aanvragen vergunning nodig voor actie straatintimidatie

To:
Subject:

Hallo
heel druk is met Koningsdag, vandaar dat ik even verder zoek naar iemand die me kan helpen.

ik hoop dat ik bij jou aan het goede adres ben. Ik had ook al gemaild, maar hoorde van een collega dat hij

Op 13 mei willen we van 15-17 uur met een ludieke actie aandacht besteden aan straatintimidatie. Dat willen we doen met een 
scherm waarom een vrouw mannen aanspreekt die langslopen. Er is dus ook iets van versterkt geluid (niet keihard, maar komt 
uit dat scherm). Die actie gaan we filmen en we zorgen dat de ‘slachtoffers’ uitleg krijgen en eventueel een 
toestemmingsverklaring ondertekenen voor vertoning in filmpje. Ik weet nog niet zeker of het scherm elektriciteit nodig heeft.

We denken aan de stadshuisbrug, het gedeelte links van de trappen (als je ervoor staat) , maar als een andere locatie 
makkelijker is in de binnenstad qua vergunning, staan we daarvoor open. Belangrijk is dat we genoeg aanloop hebben van divers 
publiek en het niet te breed is zodat ‘het slachtoffer’ wel het beeld en geluid kan horen.

Kan jij me hierin verder helpen?

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®@
Ulrecht%

Vieren wij samen.9~>0
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



From:
Sent: Fri, 8 Apr 2022 10:14:42 +0200

@utrecht.nl> 
RE: straatintimidatie guerilla actie: figurant

To:
Subject:

Jammer, lief dat je het gevraagd hebt

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>
Verzonden: donderdag 7 april 2022 17:05
Aan:
Onderwerp: RE: straatintimidatie guerilla actie: figurant

Van:

@utrecht.nl>

Tot nu toe helaas nog niemand..

Met vriendelijke groet,

Openbare Orde & Veiligheid (OOV)

ioost.l 
www.utrecht.nl

l@utrecht.nl

Gemeente Utrecht 
Stadsplateau 1 
3521 AZ Utrecht
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
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ooom
Ufrechf'Mi\v

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van: <
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:12
Aan: @utrecht.nl><
Onderwerp: RE: straatintimidatie guerilla actie: figurant

Dat is fijn, thx! En ze hoeven in principe maar 5 minuutjes mee te werken. Dus als ze ergens in die tijd kunnen langskomen, 
graag!

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 ©®
Ufrechf%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

Oorspronkelijke afspraak
(g)utrecht.nl>Van:

Verzonden: dinsdag 5 april 2022 13:10
Aan:
Onderwerp: Voorlopig: straatintimidatie guerilla actie: figurant

<
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Tijd: vrijdag 13 mei 2022 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: volgt, binnenstad

Holaa, de kans is heeeel groot dat ik dan in Ulft ben bij mijn ouders. Is nog een weekje voor de bruiloft dan. Ik ga het wel even 
voor je uitzetten bij mijn freunden.



From:
Sent: Fri, 8 Apr 2022 12:52:42 +0200 

@nsutrecht.nl'" <' @nsutrecht.nl'> 
straatintimidatie - actie 13 mei

lTo:
Subject:

Hallo

Wat goed te horen dat jullie je inzetten om straatintimidatie aan te pakken!

Ik was blij te horen dat jij aangaf dat je je eigenlijk nog nooit gerealiseerd had dat dit voor vrouwen wél een ding is. En dat je er 
ook iets aan doet door daders aan te spreken en meiden naar huis te begeleiden.

Ik heb een vraag aan je; zou jij willen meewerken aan de guerilla actie in de binnenstad op vrijdag 13 mei tussen 15-17 
uur?
Meewerken houdt in datje langs een scherm loopt van waaruit je wordt nageroepen. Je reactie wordt dan gefilmd. Daarna wordt 
je voor de camera gevraagd naar je eerste reactie en watje ervan vindt dat wij mannen op deze manier confronteren. Het filmpje 
wordt in de raad getoond en zal via de kanalen van de gemeente worden gedeeld.

Als jij niet kan/wilt, maar er jongens zijn die dit leuk vinden, hoor ik dat graag en mogen ze mij mailen, zodat ik hen op de hoogte 
hou van de exacte locatie.

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

OOQ®
utrechtiv

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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cvnnnfln
Tijdelijke Standplaats
aanvraag Gemeente Utrecht

1. Bedrijfsnaam Gemeente Utrecht

Straatnaam en huisnummer
(geen postbusnummer)

Stadsplateau 1
(adres waar het bedrijf volgens KvK is gevestigd)

Postcode en vestigingsplaats 3521 AZ Utrecht

2. Wat is uw IBAN (rek.nr.)?

3. Kostenplaats WBS nr. Veilige Steden: 350.01 62.01.

302803534. KvK-nummer

5. Contactpersoon naam 
Geslacht X □ man

Telefoonnummer

6. Wat is de locatie van de in te nemen standplaats?

^Straatnaam en huisnummer Stadshuisbrug

Postcode en plaatsnaam 3511 KP Utrecht

7. Wat wilt u promoten of onder de aandacht brengen?
Op 13 mei willen we van 15-17 uur, op verzoek van de burgemeester, met een ludieke actie aandacht 
besteden aan straatintimidatie. Dat willen we doen met een scherm waarom een vrouw mannen aanspreekt 
die langslopen. Er is dus ook iets van versterkt geluid (niet keihard, maar komt uit dat scherm). Die actie 
gaan we filmen en we zorgen dat de ‘slachtoffers’ uitleg krijgen en eventueel een toestemmingsverklaring 
ondertekenen voor vertoning in filmpje. Ik weet nog niet zeker of het scherm elektriciteit nodig heeft, maar 
fijn als we ergens een kabel vanuit het stadhuis kunnen laten lopen.

8. Gewenste startdatum : 13 / 05 / 2022

Gewenste einddatum : 13 / 05 / 2021

Wat is de afmeting van:

□ het kraampje (lengte x breedte x hoogte): 2 H X 1 B X meter

9.
X de grond die nodig is (lengte x breedte): 
bezig die mensen volgen die langs het scherm lopen. Uiteraard gebruiken wij geen beelden als 
wij geen toestemming van mensen hebben.

5X5 meter? We zijn met een filmploeg

10. Voeg de volgende documenten toe:
Een foto en/of plattegrond waarop duidelijk de locatie is aangegeven.

Stadhuisbrug links naast trappen, liefst zo dicht mogelijk bij de kamer waar we gebruik van 
mogen maken in het stadhuis.

11.Onderteken het formulier. 
Naar waarheid ingevuld:

13-04-2002
Bezoekadres Stadskantoor (alleen op afspraak) Telefoon: 14 030
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HANDTEKENING DATUM

12.Stuur deze aanvraag met de bijlage(n) naar:

Vergunningen Openbare Ruimte (VOR) 
Postbus 8406 
3503 RK Utrecht versie 16 november 2016



From:
Sent: Wed, 13 Apr 2022 15:37:29 +0200 

"Standplaatsen" <standplaatsen@utrecht.nl>
RE: aanvragen vergunning nodig voor actie straatintimidatie 
AANVRAAG tijdelijke standplaats_.docx

To:
Subject:
Attachments:

Hallo 
een control room.

fijn datje me belde! Hierbij alvast het formulier voor het scherm. Ik ga met het stadhuis aan de slag over stroom en

Kan je me zsm laten weten of het lukt? Hoe lang duurt dat ongeveer? De BGM wil dit namelijk, dus als het niet op deze plek lukt, 
moeten we ergens anders dit regelen.!!

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
Utrecht

Vieren wij samen.910
Gemeente Utrecht

Van: Standplaatsen <standplaatsen@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 13 april 2022 14:16

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: aanvragen vergunning nodig voor actie straatintimidatie
Aan:

Beste
Bedankt voor je bericht.
Ik zojuist getracht telefonisch jou te bereiken, maar het mij niet gelukt om jou telefonisch te spreken.
Ik heb nog geen formele aanvraag van jou mogen ontvangen, daarom het verzoek om de bijgevoegde formulier in te vullen en 
naar mij te retourneren.
Zodra dit gedaan is, neem ik de aanvraag verder in behandeling.

Met vriendelijke groet,

Openbare Ruimte
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I@utrecht.nl 
Gemeente Utrecht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
maandag t/m donderdag

OO00
utrechti'v

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 13:57 
Aan: Standplaatsen <standplaatsen@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: aanvragen vergunning nodig voor actie straatintimidatie 
Urgentie: Hoog

<

Goedemiddag, ik heb vorige week woensdag een aanvraag gedaan, maar heb nog geen reactie gekregen. Wanneer kan ik die 
verwachten? Vandaag zou namelijk nog net binnen de 5 werkdagen vallen.....

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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utrecht%

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

Van: Standplaatsen <standplaatsen@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 6 april 2022 13:45

@utrecht.nl>
Onderwerp: Automatisch antwoord: aanvragen vergunning nodig voor actie straatintimidatie
Aan:

Beste meneer, mevrouw,

Bedankt voor uw bericht aan de afdeling Vergunningen.

Binnen vijf werkdagen nemen wij contact met u op over uw mail. Soms hebben wij langer nodig. U krijgt dan 
een bericht waarin staat wanneer u antwoord krijgt.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Vergunningen, gemeente Utrecht
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From:
Sent: Thu, 14 Apr 2022 09:48:21 +0200

@utrecht.nl>
RE: aanvragen stroom en gebruik ruimte voor actie straatintimidatie

To:
Subject:

Dankjewel

Met VTH ben ik idd al bezig met vergunning. En ja, ik bedoel Stadhuis....

Heel fijn als productieteam langs kan komen. Mag ik ze jouw gegevens daarvoor geven?

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
Utrecht

Vieren wij samen.910
Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>Van:
Verzonden: woensdag 13 april 2022 16:19

@utrecht.nl>
Onderwerp: RE: aanvragen stroom en gebruik ruimte voor actie straatintimidatie
Aan:

Hallo

Je bent, deels, aan het goede adres. Ik ga er vanuit dat je Stadhuis bedoelt waar Stadskantoor staat.

Mijn eerste vraag is of je hiervoor een vergunning nodig hebt. Dat kun je navragen bij VTH. Bij een Evenementenvergunning 
hoort ook de toegang tot een kast, maar die staat op het Stadhuisplein en je wilt op de Stadhuisbrug filmen. Ik denk dat we dit 
dus vanuit het Stadhuis van stroom moeten voorzien.

Naast de receptie is een (open) ruimte die als controlroom gebruikt zou kunnen worden. Maar stil is het daar zeker niet. Aan die 
kant van het gebouw hebben we ook nog de kleine trouwzaal, maar die is helaas bezet voor een huwelijk van 14.30 tot 15.30. 
Opbouwen kan dan dus niet daar.

Ik denk dat het handig is als het Productieteam een keer komt kijken, dat doen we met andere evenementen ook.
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Kun jij dat organiseren?

Met vriendelijke groet,

Stadhuis

|@utrecht.nl
www.utrecht.nl
Gemeente Utrecht 
Mens en Organisatie 
Facilitair & Huisvesting 
Stadhuisbrug 1/Stadhuisplein 2

Postbus 16200 
3500 CE Utrecht

OO00
utrechtlVv

Vieren wij samen.9~>0
Gemeente Utrecht

@utrecht.nl>
Verzonden: woensdag 13 april 2022 15:43
Aan:
Onderwerp: aanvragen stroom en gebruik ruimte voor actie straatintimidatie

Van: <

|@utrecht.nl><

Hallo ik heb je naam gekregen van Facilitair bedrijf.

Op 13 mei willen we van 15-17 uur, op verzoek van de burgemeester, op de stadhuisbrug met een ludieke actie aandacht 
besteden aan straatintimidatie. Dat willen we doen met een scherm waarop een vrouw mannen aanspreekt die langslopen. Er is 
dus ook iets van versterkt geluid (niet keihard, maar komt uit dat scherm). Die actie gaan we filmen en we zorgen dat de 
‘slachtoffers’ uitleg krijgen en eventueel een toestemmingsverklaring ondertekenen voorvertoning in filmpje.

Voor het scherm hebben we stroom nodig. En voor het productiebedrijf een controleroom. Ik hoop dat jij ons hier mee kan 
helpen.

• Productieteam komt met iets van 8 a 10 man. Als we een ruimte hebben in stadskantoor met een raam kunnen 
daar dan mooi de kabels uitlopen en kunnen ze vanuit het raam ook het scherm zien. Dat zou dus top zijn! De 
control room zelf moet vooral niet te ver weg zijn, wellicht zelfs goed zicht hebben op het LED scherm? Voldoende ruimte 
voorde opstelling en apparatuur hebben en stil zijn. En we moeten de mogelijkheid hebben om kabels richting het 
scherm te leggen. Wat betreft oppervlakte hebben we denk ik minimaal 18m2 nodig (6x3m).

• Qua stroom mogen we uitgaan van een 16A voor het LED scherm, een 16A voorde control room en misschien een 
losse groep voor audio om eventuele storingen te voorkomen.

Kan jij me hierin verder helpen?
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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

oo
utrecht■jjj

Vieren wij samen.900
Gemeente Utrecht
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