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Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door dhr. G. Brandsema van de 

ChristenUnie gestelde vragen ex artikel 38 RvO over de preventie van dader- 

en slachtofferschap seksueel geweld tegen kinderen. De brief van de 

vragensteller treft u als bijlage aan.  

 

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de aanpak van 

seksueel geweld. We onderschrijven het belang hiervan, want we weten uit 

onderzoek dat seksueel geweld veel meer voorkomt dan we denken en het 

betekent vaak een levenslang trauma voor de slachtoffers met alle 

maatschappelijke gevolgen van dien. In onze beantwoording van vragen van 

de PvdA en Groen Links over seksueel geweld onder studenten dd. 16 juni jl. 

hebben we u geïnformeerd over het feit dat onze eigen aanpak van seksueel 

geweld is ondergebracht in het regionale actieprogramma Geweld hoort 

nergens thuis. In dat actieprogramma hebben we geconstateerd dat het 

opvallend is dat er onder jongeren een hoge tolerantie is voor partnergeweld, 

met name voor seksueel geweld. We weten ook uit onderzoek dat veel 

kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik door leeftijdsgenoten. Dit 

is naar onze mening natuurlijk volstrekt onacceptabel en vanwege het belang 

van een goede aanpak op dit thema hebben we onze regio aangemeld als één 

van de vijf landelijke pilots voor het ontwikkelen van een integrale aanpak 

van seksueel geweld. Regio Groningen is daarin één van de vijf landelijke 

pilots en we worden daarbij ondersteund door een projectleider van het 

ministerie van VWS. De preventie en aanpak van seksueel geweld is een 

nieuw thema voor ons en deze pilot geeft ons de mogelijkheid om samen met 
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andere partijen te leren en te verbeteren en onze rol als gemeente daarin te 

bepalen. In ons plan van aanpak willen wij het thema seksueel geweld tegen 

kinderen een prominente plek geven en samen met betrokken ketenpartners 

komen tot een effectieve werkwijze. Want de aanpak van seksueel geweld is 

niet alleen een verantwoordelijkheid van gemeenten; ook het onderwijs, 

sportclubs en andere organisaties gericht op kinderen kunnen hier een 

belangrijke rol in spelen. Daarbij willen we wel opmerken dat we op dit 

thema afhankelijk zijn van de besluitvorming op regionaal niveau, want de 

daarvoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen zijn bestemd voor de hele regio.      

 

1. Is het college bekend met de dadermonitor seksueel geweld tegen 

kinderen 2015-2019? Zo ja, herkent het college het beeld dat daarin geschetst 

wordt als het gaat om het feit dat er 1) in de aanpak van daders van seksueel 

geweld tegen kinderen weinig lijkt te zijn veranderd, 2) er eerder en meer 

werk gemaakt kan worden van het voorkomen van seksueel geweld, en 3) veel 

van de daders jong zijn (een kwart is minderjarig)? Zo ja, welke 

mogelijkheden ziet het college om dit op lokaal niveau te 

veranderen/verbeteren? Zo nee, waarom niet? 

 

Ja wij zijn bekend met deze dadermonitor en wij onderschrijven de conclusie 

dat de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen tot nu toe onvoldoende 

aansluit bij deze problematiek. Daarin zijn verbeteringen mogelijk en ook 

noodzakelijk. We hadden wel een indicatie dat het vaak om minderjarige 

daders gaat, maar waren niet op de hoogte van het exacte percentage. Deze 

dadermonitor geeft ons waardevolle en bruikbare handvatten die we zullen 

betrekken bij de ontwikkeling van een integrale aanpak op regionaal niveau.  

 

2. Zijn er scholen in de gemeente Groningen die (structureel) 

gebruikmaken van een (erkende) interventie waarmee ingezet wordt op het 

voorkomen van seksueel geweld tegen kinderen? Zo ja, om hoeveel scholen 

gaat het? Graag uitgesplitst naar PO en VO. 

 

Wij zijn niet op de hoogte van het aantal scholen dat erkende interventies bij 

het voorkomen van seksueel geweld inzet, maar we hebben wel de 

stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit Gezonde School onder de 

aandacht gebracht. In onze gemeente hebben 11 scholen deze ook toegekend 

gekregen (6 PO scholen, 4 VO scholen en 1 MBO). Binnen deze regeling 

wordt gewerkt aan het thema seksualiteit in breedste zin met behulp van 

erkende interventies. 

 

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd op het trainen van 

aandachtsfunctionarissen in het onderwijs, zodat er kennis beschikbaar is in 

de school over hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. In dat kader 

zijn er op het  PO 75 mensen geschoold, 35 op het VO en 14 in het MBO. 

Met hen worden eens per kwartaal netwerkgesprekken gevoerd waarin 

onderwerpen als deze onder de aandacht gebracht worden.  
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3. Er vanuit gaande dat dit onderwerp nog niet op alle scholen 

(voldoende) structurele aandacht krijgt: is het college bereid om dit 

onderwerp onder de aandacht te brengen op scholen in de gemeente 

Groningen? Zo ja, op welke manier denkt het college dit het beste te kunnen 

doen? 

 

Ja daartoe zijn we zeker bereid en wij zullen het onderwijs betrekken in de 

ontwikkeling van een integrale aanpak van seksueel geweld om tot een 

gedragen uitvoeringsplan te komen. Eerste stap zal hierbij zijn het agenderen 

van het onderwerp in het Breed Besturen Overleg (BBO) eind september. 

Samen met de schoolbesturen in onze gemeente zullen we bepalen wat de 

beste strategie is om op alle scholen dit onderwerp goed in beeld te krijgen. 

  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


