
Getuige van seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
Niets doen is geen optie!

Lichte feiten Strafbare* feiten
Kom tussenbeide met de 5 A’s Help het slachtoffer Grijp in bij wie over de schreef gaat

Anderen betrekken: Roep de hulp van iemand 
anders in zoals een getuige of iemand met 
autoriteit.

Afleiding creëren: Haal de aandacht weg van wat 
aan het gebeuren is door bijvoorbeeld tussen de 
mensen te gaan dansen of iets te laten vallen.

Afzonderen: Haal het slachtoffer fysiek weg.

Aanspreken: Spreek het slachtoffer aan door 
bijvoorbeeld te doen alsof je hem/haar kent.

Aanwezig blijven: Blijf de situatie in het oog 
houden en bied achteraf hulp.

Creëer een veilige plek. Vraag aan een 
vertrouwenspersoon van het slachtoffer om te 
allen tijde in de buurt te blijven.

Luister aandachtig en toon dat je het slachtoffer 
gelooft.

Wil het slachtoffer de politie inlichten? 
Bel dan meteen 101 bij strafbare feiten.

Heeft het slachtoffer nood aan medische 
of psychologische hulp? Verwijs dan door 
naar de contactgegevens van professionele 
hulporganisaties via de QR-code onderaan.

Voorzie veilig vervoer naar huis. Schakel een 
vriend, personeelslid of ouder in.

Waarschuw de verdachte dat het gedrag moet 
stoppen.

Houd de verdachte in de gaten. Indien het gedrag 
aanhoudt, laat de persoon buitenzetten. Als die 
weigert, bel dan de politie op het nummer 101.

Als de verdachte buiten het terrein is, zorg er dan 
voor dat die geen overlast meer bezorgt. Kan je dit 
niet garanderen? Schakel dan de politie in.

Heb je nog vragen achteraf? 
Contacteer dan de lokale politie op het nummer 

________________________.

Waar kan een  
slachtoffer terecht? 

Het creëren van een veilige sfeer is cruciaal voor zowel de klantenbeleving als de veiligheid van het personeel. Adequaat en correct optreden bij grensoverschrijdend 
gedrag maakt ook van jouw uitgaanslocatie een populaire plek die respectvol cliënteel aantrekt.

*Welke feiten  
  zijn strafbaar? 


