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State-of-the-art of policies, regulation and strategies aiming to eradicate gender-
based violence among boys and girls.  

Wetgeving, plannen en/of voorschriften op nationaal/lokaal niveau ter preventie 
van gendergerelateerd geweld. Vermeld in voorkomend geval of er maatregelen zijn 
die gericht zijn op mannelijkheid 

België zet zich al jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het deze 
problematiek als een essentieel onderdeel van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
beschouwt. Sinds 2001 zet België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld voort 
door middel van een nationaal actieplan (NAP), ondersteund door de federale regering, de 
gemeenschappen en de gewesten. Dit plan wordt gecoördineerd door het Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Dit actieplan ligt volledig in lijn met het 'Verdrag van 
Istanbul' (in België geratificeerd op 14/03/2016). Hoewel de doelstellingen van het Verdrag van 
Istanbul in de eerste plaats vrouwen betreffen, besteedt het NAP 2015-2019 ook aandacht aan 
mannen die het slachtoffer zijn geworden van gendergerelateerd geweld, omdat dit probleem 
te vaak verborgen blijft. 

Uit het onderzoek van het IGVM 'Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek 
en seksueel geweld’ (2010) blijkt dat 10% van alle mannen verklaart dat zij de afgelopen 12 
maanden het slachtoffer zijn geweest van geweld door hun partner of ex-partner. Uit dit 
onderzoek blijkt ook dat vrouwen vaker het slachtoffer zijn van ernstiger en vaker voorkomende 
vormen van partnergeweld. Het toont echter ook aan dat mannen minder geneigd zijn hun 
ervaringen met partnergeweld te delen. Het stereotiepe (zelf)beeld van mannen functioneert 
hierbij waarschijnlijk als een soort drempel, waardoor het voor hen moeilijker wordt om hulp te 
zoeken of een klacht in te dienen. 
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Sinds 2014 zijn alle vormen van seksisme, ongewenst seksueel gedrag op 
straat en in de openbare ruimte strafbaar. Deze wet erkent dat seksistische overtuigingen vaak 
aan de basis liggen van gendergerelateerd geweld. 

Het nationale actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld richt zich op de volgende 
vormen van geweld: partnergeweld, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, 
eergerelateerd geweld en seksueel geweld. 

Met dit actieplan pleit België voor een gezamenlijke aanpak van de problematiek, gebaseerd op 
de volgende zes globale doelstellingen: 

I. Een geïntegreerd beleid voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld voeren en 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzamelen over alle vormen van geweld 

II. Geweld voorkomen 

III. De slachtoffers beschermen en ondersteunen 

IV. Beschermingsmaatregelen onderzoeken, voortzetten en aannemen 

V. Rekening houden met de genderdimensie in het asiel- en migratiebeleid 

VI. Strijden tegen geweld op internationaal vlak 

Eén van de belangrijkste richtlijnen voor het huidige NAP is als volgt geformuleerd: ‘meer 
aandacht voor primaire preventie en dit in samenwerking met het onderwijs’. 

Met betrekking tot de doelstelling ‘II. Geweld voorkomen’ zijn er verschillende manieren 
opgenomen om deze doelstelling te bereiken: 

● Sensibiliseringsacties voor het grote publiek of doelgroepen 

o Sensibiliseringscampagnes organiseren ter gelegenheid van de internationale 
dag tegen geweld op vrouwen op 25 november, de internationale dag tegen 
VGV op 6 februari en V-Day op 14 februari. 

o Sensibiliseringscampagnes organiseren rond de strijd tegen seksisme en 
stereotypering als een vorm van preventie van gendergerelateerd geweld. 

o Opstarten van campagnes gericht aan en uitgewerkt met (jonge) mannen om 
hun bijdrage in de strijd tegen gendergerelateerd geweld aan te moedigen. 

o Ontwikkelen van sensibiliserings- en preventieprojecten naar jongeren toe 
rond geweld in liefdesrelaties. 

o Sensibiliseren van etnisch-culturele minderheden over gendergerelateerd 
geweld en de mogelijke aanpak en hulpaanbod. 

o Systematisch het brede publiek sensibiliseren en inlichten inzake bepaalde 
vormen van gendergerelateerd geweld via de websites www.partnergeweld.be, 
www.verkrachting.be, www.1712.be, www.ecouteviolencesconjugales.be , 
enz. 

● Opleidingsacties over de gelijkheid van vrouwen en mannen 

De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen geweld in 
liefdesrelaties moet vanaf jonge leeftijd aangekaart worden en tijdens het hele onderwijsproces 
worden herhaald. De nadruk zal liggen op seksuele, relationele en reproductieve opvoeding en 

http://www.partnergeweld.be/
http://www.verkrachting.be/
http://www.1712.be/
http://www.ecouteviolencesconjugales.be/
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primaire preventie in het kader van gezond seksueel gedrag onder jongeren. 
Daarenboven zullen maatregelen ontwikkeld worden in het onderwijs die seksistische 
stereotypen vermijden en een cultuur bevordert van gendergelijkheid en respect voor de 
mensenrechten en geweldloosheid. 

● Opleiding van professionals 

België engageert zich tot het invoeren, ontwikkelen en versterken van multidisciplinaire en 
intersectorale opleidingen (met speciale aandacht voor de ontwikkeling van interculturele 
vaardigheden) voor professionals die in contact kunnen komen met slachtoffers of daders van 
gendergerelateerd geweld. 

● Preventieprogramma’s voor interventie en behandeling van daders 

De bestaande preventieprogramma’s voor interventie en behandeling van daders van 
partnergeweld zullen op elkaar worden afgestemd en versterkt binnen het beschikbare 
budgettaire kader om te zorgen voor een gepaste behandeling, zowel op vrijwillige basis als 
onder gerechtelijke dwang, als in de penitentiaire inrichtingen. 

● Deelname van de privé- en overheidssectoren en de media 

De privésector, de overheidssector, de sector van de informatie- en communicatietechnologieën 
en de media moeten betrokken worden bij de strijd tegen gendergerelateerd geweld, met name 
via de uitwerking van richtlijnen en zelfreguleringsnormen. 

 

 

Stand van zaken bij de uitvoering van het beleid ter bestrijding van gendergerelateerd 
geweld. Vermeld in voorkomend geval de stand van uitvoering van de maatregelen 
ter bestrijding van mannelijkheid  

Het nationale actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld is in 2019 geëvalueerd. De 
evaluatie is uitgevoerd door enerzijds het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 
(IGVM) en anderzijds door de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding 
van gendergerelateerd geweld.  

Het verslag van het IGVM geeft een overzicht van alle initiatieven die tussen 2015 en 2019 zijn 
genomen. In het verslag van de partners uit het maatschappelijk middenveld worden 
verschillende kritieken en aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot de initiatieven en 
verantwoordelijkheden van de IEWM. 

Tussen 2015 en 2019 zijn er verschillende preventie initiatieven en -campagnes ontwikkeld en 
uitgevoerd die gericht zijn op de bestrijding van gendergerelateerd geweld. In hun 
zelfevaluatierapport geeft het IGVM een overzicht van al deze initiatieven. De initiatieven die 
specifiek gericht zijn op mannen/mannelijkheid worden hieronder opgesomd. 

● Seksuele intimidatie en seksisme 

● Partnergeweld 

In 2016 lanceerde het IGVM een campagne gericht naar jonge mannen (19-25 jaar) en 
die als doel heeft de alarmsignalen van geweld te herkennen en de spanningsopbouw 
te stoppen om te voorkomen dat er geweld wordt gebruikt.  



 
  
 
 
 
 

 
 

5 

● Seksueel geweld 

● Eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking 

In 2016 werd een Europese bewustmakingscampagne gelanceerd onder de naam 'Men 
Speak Out' om mannen te betrekken bij de bestrijding van vrouwelijke genitale 
verminking in Europa. 

De belangrijkste kritieken die de maatschappelijke organisaties hebben geformuleerd met 
betrekking tot de preventie van gendergerelateerd geweld zijn: 

● Organisaties en gespecialiseerde diensten worden onvoldoende betrokken bij de 
uitwerking, uitvoering en evaluatie van het Nationaal Actieplan. 

● De beschikbare gegevens over gendergerelateerd geweld blijven schaars, de 
coderingssystemen vertonen weinig samenhang en de cijfers zijn versnipperd en 
beperkt.  

● Ondanks talrijke informatiecampagnes worden ze zelden geëvalueerd en ontbreken er 
gestandaardiseerde evaluatiecriteria. Criteria om de kwaliteit van de campagnes te 
bepalen, ontbreken en de campagnes zijn onvoldoende gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek. Campagnes zijn niet goed gecoördineerd en dreigen verzadiging te 
veroorzaken bij de doelgroep.    

● Er is te weinig aandacht voor primaire preventie initiatieven. Campagnes zijn vaak te 
weinig gericht op het veranderen van attitudes en waarden die ten grondslag liggen aan 
gendergerelateerd geweld. De bestaande campagnes richten zich te veel op secundaire 
en tertiaire preventie en het leiden van slachtoffers naar de juiste 
hulpverleningsdiensten. Ze richten zich op de individuele verantwoordelijkheid van 
slachtoffers in plaats van op de collectieve verantwoordelijkheid om een einde te maken 
aan geweld.  

● De campagnes vertegenwoordigen vaak niet de diversiteit van de doelgroepen die te 
maken hebben met geweld. Maar al te vaak zijn de campagnes gericht op fitte, blanke, 
heteroseksuele, middenklasse mensen van 15 tot 65 jaar.  

● Initiatieven die gericht zijn op het versterken van de positie van vrouwen worden 
onvoldoende ondersteund. Zelfverdedigingscursussen hebben hun effectiviteit 
bewezen als primair preventiemiddel, maar krijgen onvoldoende structurele en 
financiële steun voor een bredere implementatie. 

De belangrijkste aanbevelingen die de maatschappelijke organisaties hebben geformuleerd 
met betrekking tot de preventie van gendergerelateerd geweld zijn: 

● Ontwikkeling van een gecoördineerd en algemeen primair preventiebeleid en integratie 
van de preventie van gendergerelateerd geweld in alle domeinen van de samenleving.  

● Coördineren van bewustmakingscampagnes die ten minste vijf jaar duren en zoeken 
naar de beste verhouding kosten/effectiviteit. Opmaken van een databank van 
bestaande campagnes, interventies en instrumenten.  

● Ontwikkelen van specifieke preventiemaatregelen voor (potentiële) daders.   

● Rekening houden met de diversiteit van de verschillende vormen van gendergerelateerd 
geweld en de diversiteit van de doelgroep. Ontwikkelen van een campagne die gericht 
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is op bijzonder kwetsbare groepen. Ontwikkelen van campagnes in 
verschillende talen en vormen. 

● Ontwikkelen van campagnes op basis van de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek. Financiële ondersteuning voor wetenschappelijk evaluatieonderzoek om 
preventieve instrumenten te verbeteren.  

● Creëren van nieuwe instrumenten die specifiek gericht zijn op jongens en mannen bij de 
preventie van gendergerelateerd geweld.  

● Creëer campagnes die pedagogische pakketten aanbieden die rekening houden met 
verschillende leeftijden en opleidingsniveaus. 

● Zorgen voor continuïteit en zichtbaarheid van de verschillende hulplijnen en websites.  

● Ervoor zorgen dat de cursussen voor zelfverdediging terugkerend gefinancierd worden 
en deze cursussen integreren in een specifiek hoofdstuk over primaire preventie in het 
actieplan.  

  

 

Gegevens over gendergerelateerd geweld in het land 

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (2010) - Ervaringen van vrouwen en 
mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld 

● 15% van alle vrouwen en 10% van alle mannen zijn de afgelopen 12 maanden het 
slachtoffer geweest van geweld door hun (ex-)partner. 5% van alle vrouwen is de laatste 
12 maanden het slachtoffer geweest van ernstig partnergeweld.  

o Psychisch geweld: 11,9% van alle vrouwen & 9,7% van alle mannen.  

o Fysiek geweld: 1,9% van alle vrouwen & 0,8% van alle mannen. 

o Seksueel geweld: 0,9% van alle vrouwen & 0,0% van alle mannen. 

● 8,9% van alle vrouwen is voor hun achttiende het slachtoffer geweest van seksueel 
geweld. 

● mannen delen minder vaak hun ervaringen met partnergeweld (64,8% van de vrouwen 
tegenover 39,2% van de mannen). 

Federale overheidsdienst voor de volksgezondheid (2012) - Studie over de prevalentie en het 
risico van genitale verminking van vrouwen in België. 

● 13.112 meisjes en vrouwen "zijn naar alle waarschijnlijkheid al besneden".  

● 4.084 meisjes en vrouwen "liepen het risico om besneden te worden". 

 

European Union Agency for Fundamental Rights (2014) - 's werelds grootste onderzoek naar 
geweld tegen vrouwen dat ooit is uitgevoerd. 

De Belgische resultaten komen overeen met de bevindingen van de onderzoek van het IGVM in 
2010.  
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● 36% van alle vrouwen is sinds de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer van 
fysiek en seksueel geweld, ongeacht de dader.  

● 11% van alle vrouwen is de laatste 12 maanden het slachtoffer geweest van fysiek en 
seksueel geweld.  

● 24% van alle vrouwen verklaart het slachtoffer te zijn geweest van fysiek en/of seksueel 
geweld door hun (ex-)partner. 

● 13% van de vrouwen verklaart dat zij vanaf hun 15e het slachtoffer zijn geweest van 
seksueel geweld. 

● 6% van de vrouwen is de laatste 12 maanden het slachtoffer geweest van geweld door 
hun (ex-)partner. 

● 27% van de vrouwen tussen 18 en 29 jaar is het slachtoffer geweest van 
stalking/belaging.  

● 60% van de vrouwen is sinds de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer van seksuele 
intimidatie.  

● 30% van de vrouwen is de laatste 12 maanden het slachtoffer geweest van seksuele 
intimidatie.  

● Vóór de leeftijd van 15 jaar: 30% van de vrouwen is het slachtoffer geweest van geweld 
door volwassen daders; 14% van fysieke geweld, 14% van seksuele geweld, 11% van 
psychisch geweld door een familielid.  

● 78% van de slachtoffers in België heeft de ernstigste gewelddaden van hun partner niet 
bij de politie of de autoriteiten gemeld.  

● 33% van de slachtoffers heeft erover gesproken met hun arts of in een opvangcentrum, 
22% met de politie, 18% in een ziekenhuis, 17% met een juridische dienst of een 
advocaat en 10% met de sociale diensten.  

● Sekse van de plegers 

o Fysiek en/of seksueel geweld door een niet-partner: 83% mannelijke, 12% 
vrouwelijke plegers 

o Stalking/belaging: 13% mannelijk, 8% vrouwelijk, 66% zowel mannelijke als 
vrouwelijke plegers 

o Seksuele intimidatie: 74% mannelijke, 2% vrouwelijke, 20% zowel 
mannelijke als vrouwelijke plegers. 

Registratiestatistieken van de politie (2018) 

Registratie van klachten over: 

● Fysiek intrafamiliaal geweld: 

o Binnen het koppel: 21.604 

o Tegen afstammelingen: 3.520 

o Tegen andere familieleden: 4.287 

● Seksueel intrafamiliaal geweld:  
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o Binnen het koppel: 139 

o Tegen afstammelingen: 488 

o Tegen andere familieleden: 52 

● Psychisch intrafamiliaal geweld: 

o Binnen het koppel: 15.806 

o Tegen afstammelingen: 810 

o Tegen andere familieleden: 1.002 

● Economisch intrafamiliaal geweld: 

o Binnen het koppel: 1.415 

o Tegen afstammelingen: 162 

o Tegen andere familieleden: 1.912 

● Verkrachting: 3.334 

● Groepsverkrachting: 202 

● Seksueel geweld in de openbare ruimte: 4.003 

● Aanranding van de eerbaarheid: 3.619 

● Gedwongen huwelijk: 26 

● Vrouwelijke genitale verminking: 2 

 

 
Beschrijf de huidige stand van zaken op het gebied van beleid, regelgeving en 
strategieën om gendergerelateerd geweld onder jongens en meisjes uit te roeien. 
Het preventiehoofdstuk in het nationale actieplan (NAP) ter bestrijding van 
gendergerelateerd geweld richt zich specifiek tot jongeren met 
bewustmakingscampagnes: 

● Opstarten van campagnes gericht aan en uitgewerkt met (jonge) mannen om hun 
bijdrage in de strijd tegen gendergerelateerd geweld aan te moedigen. 

● Ontwikkelen van sensibiliserings- en preventieprojecten naar jongeren toe rond geweld 
in liefdesrelaties. 

Bovendien vormen jongeren het doelwit van educatieve campagnes over de gelijkheid 
van vrouwen en mannen. De bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen en de bestrijding van geweld in relaties moet van jongs af aan worden 
besproken en tot een terugkerend thema van het onderwijs worden gemaakt. De 
nadruk zal liggen op seksuele, relationele en reproductieve opvoeding en primaire 
preventie in het kader van gezond seksueel gedrag onder jongeren. Het onderwijs 
moet ook maatregelen ontwikkelen die seksistische stereotypen vermijden en een 
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cultuur van gendergelijkheid, respect voor mensenrechten en 
geweldloosheid bevorderen. 
In het hoofdstuk over de opleiding van professionals wordt het belang benadrukt van 
het opnemen van een component over kinderen die getuige waren van partnergeweld. 
Bovendien is een heel hoofdstuk van het NAP gewijd aan de bescherming en 
ondersteuning van kinderen die worden blootgesteld aan gendergerelateerd geweld.  
Jongeren worden gezien als belangrijke actoren in de strijd tegen gendergerelateerd 
geweld, als potentiële slachtoffers die bescherming en steun nodig hebben wanneer zij 
geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld, als ontvangers van informatie 
en als een doelwit van campagnes ter bevordering van gendergelijkheid en ter 
voorkoming van geweld.   
In het evaluatieverslag van het IGVM worden verschillende campagnes en initiatieven 
genoemd die betrekking hebben op en gericht zijn op jongeren: 

● Seksuele intimidatie en seksisme 

 
● Partnergeweld 

In 2016 werd een campagne gelanceerd om de zichtbaarheid van de hulplijn voor geweld 
1712, specifiek gericht op kinderen en jongeren, te verbeteren. Daarnaast werden 
twee webpagina's gelanceerd, één voor de min 13-jarigen en één voor de plus 13-
jarigen.  

In 2018 ontwikkelden de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de COCOF een campagne 
om jongeren bewust te maken van seksueel geweld en cybergeweld binnen relaties.  

 
● Seksueel geweld 

In 2018 werd in Vlaanderen een resolutie goedgekeurd om seksueel grensoverschrijdend 
gedrag beter te bestrijden door een intersectorale aanpak. Sensoa, het centrum voor 
seksuele gezondheid, sensibiliseert jongeren en moedigt organisaties aan om een 
beleid inzake seksuele en fysieke integriteit uit te werken. Er werden verschillende 
kaders ontwikkeld binnen het onderwijs, de kinderopvang, het jeugdwerk, de integrale 
jeugdhulp en de sportsector.  

 
● Eer gerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking van vrouwen 

In de Franse Gemeenschap organiseren medisch sociale medewerkers van het Office de la 
Naissance et de l'Enfance workshops met moeders en hun kinderen waar ze over 
tradities praten om genitale verminking van vrouwen te voorkomen.  

In 2016 kwam er een handboek met goede praktijken voor een betere preventie en 
bescherming van meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn of dreigen te worden van 
genitale verminking. 

 
Een groot deel van de preventiemaatregelen die rechtstreeks gericht zijn op kinderen 
en jongeren, vindt plaats binnen de educatieve context: 

● Sinds 2013 maakt EVRAS, de organisatie die zich bezighoudt met relationele, affectieve 

en seksuele opvoeding, deel uit van de onderwijstaken in de Franse Gemeenschap. Er 

werd een praktische gids opgesteld voor onderwijzend personeel in de Franse 

Gemeenschap om geweld op school te voorkomen en erop te reageren. Deze gids 
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bevatte speciale infofiches over geweld in relaties, verbaal, fysiek en 

seksueel geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking van vrouwen.  

● In basisscholen in de Franse Gemeenschap voerde vzw Garance een project uit ter 

preventie van geweld, met inbegrip van een workshop voor kinderen, ouders en 

leerkrachten, met als doel de kinderen te versterken in hoe ze omgaan met geweld.  

● De Franse Gemeenschap steunde een theatergezelschap voor hun participatieve 

theatervoorstelling over partnergeweld bij jonge koppels. 

● In Vlaanderen werd een kennisplatform integriteit geïntroduceerd. Dit resulteerde in 

de lancering van een website voor vrijwilligers en professionals die met kinderen 

werken over hoe adequaat te reageren wanneer de integriteit van kinderen in gevaar 

is.  

● Child Focus en Sensoa bieden pedagogisch materiaal, instrumenten en trainingen aan 

voor scholen met betrekking tot de seksuele en fysieke integriteit van kinderen en 

jongeren. Sensoa's 'Vlaggensysteem' om seksueel gedrag van kinderen en jongeren in 

te schatten en adequaat te reageren op seksueel gedrag werd aangepast aan de 

onderwijscontext.  

Het Sensoa Vlaggensysteem werd positief beoordeeld als een transversaal 
preventieprogramma voor jongeren door het rapport van het maatschappelijk 
middenveld. De uitvoering ervan is gericht op verschillende doelstellingen binnen een 
context van welzijn, onderwijs, jeugdwerk, kinderopvang en sport: 

● Behoud van de seksuele, fysieke (en psychologische) integriteit van kinderen en 

jongeren 

● Let op een positieve benadering van seksuele ontwikkeling 

● Voortzetting van de preventie van risico's en gevaren 

● Ontwikkelen van een evenwichtig reactiebeleid 

Dit programma maakt het mogelijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
identificeren, duidelijk te communiceren over wat aanvaardbaar is en wat niet en 
waarom, en het biedt professionals praktische richtlijnen om pedagogisch te reageren 
die gericht zijn op de veiligheid en autonomie van kinderen en jongeren.  
Bovendien beveelt het evaluatieverslag van het maatschappelijk middenveld aan om 
nieuwe instrumenten te ontwikkelen die specifiek gericht zijn op jongens (en mannen) 
bij de preventie van gendergerelateerd geweld en om programma's ter preventie van 
geweld in het basis- en voortgezet onderwijs in te voeren die gericht zijn op geweld 
binnen relaties bij adolescenten.  
In het evaluatieverslag van het maatschappelijk middenveld is een specifiek hoofdstuk 
gewijd aan de evaluatie van preventiemaatregelen binnen het onderwijsstelsel. Het 
begint met de vaststelling dat in België elke school zijn eigen vrijheid heeft om 
programma's naar eigen keuze te organiseren. De regering stelt slechts minimale 
doelstellingen vast, de school beslist hoe ze deze doelstellingen wil bereiken.  
De belangrijkste punten van kritiek die in het rapport van het maatschappelijk 
middenveld worden genoemd, zijn de volgende: 
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● De onderwijsprogramma's bevatten weinig elementen van 

geweldpreventie. 

● Officiële preventieprogramma's op alle onderwijsniveaus gaan niet systematisch in op 

genderstereotypen en gendergelijkheid en dus wordt het potentieel van deze 

programma's in het veranderen van attitudes en normen over het hoofd gezien. 

● Programma's primair gericht op de preventie van geweld in een educatieve context 

zijn beperkt in financiële steun en duur. Bovendien ontbreken in de programma's vaak 

maatregelen die getest zijn en hun effectiviteit hebben bewezen.  

● De beperkte financiële steun voor preventieprogramma's leidt tot concurrentie tussen 

organisaties die deze programma's uitvoeren. 

De belangrijkste aanbevelingen in het verslag over het maatschappelijk middenveld 
zijn de volgende:  

● Integratie van verplichte onderwijsmodules over geweldpreventie, 

gendergelijkheid en deconstructie van genderstereotypen, aangepast aan alle 

onderwijsniveaus.  

● Creëren van een onderwijsomgeving waarin de preventie van geweld en 

gendergelijkheid prioriteiten zijn.  

● Opleidingen over gendergelijkheid en geweldpreventie integreren in de 

beroepsopleidingen van leerkrachten. 

● Alternatieve en positieve mannelijkheid ontwikkelen.  

● Ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals empathie, geweldloze communicatie, 

omgaan met emoties, conflictoplossing en zelfverdediging. 

 
 
 


