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A. Visie van de campagne 
 

“ Mannen zeggen neen tegen geweld op vrouwen!” 

De focus van deze campagne is verbaal geweld, dat alsmaar meer maatschappelijk aanvaard wordt. 

Ze  is voornamelijk gericht op jonge mannen en hun vrienden, aangezien uit onderzoek is gebleken 

dat jonge mannen heel vaak scheldwoorden gebruiken. Schelden is, net zoals bespotten en kleineren 

een uiting van verbaal geweld. Dat verbale geweld kan even hard als fysiek geweld aankomen, maar 

het kan ook tot fysiek geweld leiden .  

In hun eigen en soms choquerende taal worden jonge mannen aangesproken. Daders worden 

geconfronteerd met hun eigen woorden en de jonge mannen die getuige zijn als hun maten verbaal 

en/of fysiek geweld plegen, worden aangespoord om hen hierover aan te spreken. Er wordt gewezen 

op de verantwoordelijkheid die zij moeten opnemen om het geweld in een vroeg stadium te 

stoppen. De stap van verbaal naar fysiek geweld is namelijk klein en kan snel genomen worden. 

“Mannen zijn nog steeds vaker dan vrouwen de daders van partnergeweld . Met de choquerende 

slogans sporen we hen aan om ‘neen’ te zeggen tegen geweld,” zegt Liesbet Stevens, adjunct-

Directrice van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Geweld tegen vrouwen in cijfers 

• Volgens een grootschalig Europees onderzoek uitgevoerd door het Agency for Fundamental 

Rights (2014) bleek dat in België in de afgelopen 12 maanden meer dan 300 000 vrouwen het 

slachtoffer van fysiek en/of seksueel geweld zijn geweest. Maar liefst 1 op de 4 vrouwen gaf 

aan kleinerende of vernederende opmerkingen van de huidige partner of ex-partner in de 

privésfeer te hebben ondergaan.  

• In 2013 werden 61 028 gevallen van partnergeweld geregistreerd bij het parket, waaronder 

24 260 zaken in verband met slagen en verwondingen. Dat zijn in totaal ongeveer 167 

registraties per dag. 

• 157 van de in 2013 bij het parket geregistreerde gevallen van partnergeweld gingen om 

doodslag, moord of poging tot doodslag.  
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B. Actiemiddelen 
 

Om de campagne te promoten werden er  affiches, bierkaartjes en een kaartspel en een 

Facebookpagina  met als slogan “schelden of slaan, het komt even hard aan” ontwikkeld. 

Affiches 

De affiches bestaan zowel in het Frans als het Nederlands. Deze affiches worden via enkele 

provinciale coördinaties en gefedereerde entiteiten over het hele land verspreid. Ook  werd aan de 

federale administraties  gevraagd om deze affiches op te hangen. Zie infra voor de deelnemende 

organisaties.  
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Bierviltjes 

 

De bierviltjes werden verdeeld over de verschillende jeugdhuizen en cafés.  

 

  
 

 

T-shirts  

 

Bekende mensen uit het hele land dragen de T-shirts en spreken zich uit tegen geweld op vrouwen 

door dit T-shirt te dragen. De bedoeling is om een selfie te nemen als men dit T-shirt aanheeft en dit 

op sociale media te posten met als boodschap “Ik zeg ‘neen’ tegen geweld!”.  

 

Nederlandstalige T-shirts 
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T-shirts francophones 
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Speelkaarten 

De speelkaarten zullen via standen op verschillende evenementen verspreid worden. 

  

 

Speelkaarten / Cartes à jouer 
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Federale organisaties en andere gefedereerde entiteiten die de campagne ondersteunen 

- Kanselarij van de Eerste Minister 

- FOD Binnenlandse Zaken 

- FOD Sociale Zekerheid  

- FOD Budget & Beheerscontrole 

- POD Maatschappelijke Integratie 

- Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

- Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

- Nationaal Geografisch Instituut 

- Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

- Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid 

- Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid 

 

 

 

BV’s die deelnemen aan de campagne: 

 

Vrouwen: 

- Lieve Blancquaert 

- Janine Bischops 

- An Nelissen 

- Eva Mouton 

- Slongs Dievanongs 

- Kris Smet 

 

Mannen: 

- Ben Crabbé 

- Bart Peeters 

- Adriaan Van den Hoof 

- Kobe Ilsen 

- Jelle De Beule 

- Steven Van Herreweghe 

- Coco Junior 

- Katastroof 

- Halve Neuro 

- Sven De Ridder 

- Den Tourist 
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Ben Crabbé met T-shirt 

 
 

Adriaan Van den Hoof met T-shirt 

  
  



9 

Persdossier – campagne 25/11/14 – Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

Bart Peeters met T-shirt 

 

 

Deze foto’s staan op de Facebookpagina, waarover u verder meer uitleg vindt. 
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C. Overzicht van de activiteiten georganiseerd door de partners op 25 

november n.a.v. de internationale dag van de uitbanning van geweld 

tegen vrouwen.     
 

Vlaamse Gemeenschap 
 

1. Facebookpagina van de campagne  

www.facebook.com/stoppartnergeweld 

De Beweging tegen Geweld – vzw Zijn heeft op eigen initiatief een Facebookpagina in het Nederlands 

ontwikkeld. Op deze pagina zal er een toelichting komen over de campagne en alle activiteiten en 

evenementen die georganiseerd worden in het kader van 25 november 2014. Er zal ook reclame 

gemaakt worden voor de hulplijn 1712.  

Via de Facebookpagina wordt aan mannen (en vrouwen) gevraagd om zich te engageren tegen 

geweld. Door de pagina te ‘liken’, door zich uit te spreken tegen geweld, door selfies te posten met 

de T-shirts en de boodschap: ‘Ik zeg ‘neen’ tegen geweld, … kan iedereen duidelijk maken dat geweld 

verbannen moet worden. 

Ook verschillende BV’s zullen hun selfies en getuigenissen op de Facebookpagina posten om het 

signaal te geven dat dit geweld moet stoppen. 

Bijvoorbeeld: Getuigenis Katastroof 

“Dit is het zevende jaar dat wij deze actie steunen, maar nog iedere keer zijn er mensen die de 

wenkbrauwen fronsen: "Katastroof? In de bres voor vrouwen? Zijn dat niet die seksisten van Met de 

Wijven Niks As Last?" 

Inderdaad (al zullen seksisten natuurlijk nooit een nummer als "De Man is Minderwaardig" schrijven). 

Maar wij steunen de campagne niet ondanks, maar dankzij onze reputatie! Want wanneer mannen 

met een reputatie als die van ons zeggen dat een echte vent zijn vrouw niet slaat, dan komt dat beter 

binnen bij die kerels, dan wanneer ze het van een trio koorknapen zouden horen. 

Wij hopen mee de drempel te verlagen om over huiselijk geweld te klappen, want dat is nog altijd een 

taboe, met alle gevolgen van dien. En het geweld zit overal: zowel bij marginalen als bij sjiek volk, 

zowel bij oude als nieuwe Belgen. En laat ons zeker niet vergeten dat er soms ook mannen het 

slachtoffer zijn. Nog een groter taboe! 

En misschien doen we elk jaar ook wel een beetje mee als boetedoening. Voor al die keren dat we op 

het podium iets minder vrouwvriendelijk uit de hoek komen...De mannen van KATASTROOF" 
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Vlaams – Brabant 

 

1. Medewerking nationale campagne tegen partnergeweld door politiediensten en lokale 

besturen 

De provincie Vlaams-Brabant werkt op 25 november 2014 mee aan de nationale campagne tegen 

partnergeweld die georganiseerd wordt door de Beweging tegen Geweld - vzw Zijn i.s.m. het 

Instituut.  

Er werden 250 affiches en 100.000 bierviltjes besteld. De gedeputeerde van Vlaams-Brabant zal  ook 

een selfie met het T-shirt van de campagne aan, nemen.  

De medewerking van de verschillende lokale besturen en de politiediensten werd gevraagd om zo 

beter de Vlaams-Brabantse bevolking te kunnen bereiken. Tot 14 november kunnen ze zich 

inschrijven. In bijlage 1 is er een overzicht van de lokale besturen die tot nu toe al ingeschreven zijn 

en een overzicht van hun acties.  

 

2. Theatervoorstelling ‘Powerwijven’ 

Op 25 november organiseert de provincie, in samenwerking met de Beweging 

tegen Geweld - vzw Zijn, in het provinciehuis een gelijke kansenuurtje met de 

theatervoorstelling ‘Powerwijven’ (van 12u30 u tot 13u30).  

Theatermaker Narhea Goossens kwam in haar privéleven en als hulpverlener 

in aanraking met meisjes die slachtoffer werden van seksueel geweld.  Ze 

geraakte geïntrigeerd door hun kracht. Zij besloot een theatervoorstelling te 

maken samen met twee vrouwen die seksueel geweld meemaakten en deze 

problematiek wilden aankaarten. 

 

 

3. Ondertekening hernieuwd protocol partnergeweld  

In het kader van het stimuleren van de intersectorale samenwerking hebben politie, parket, 

hulpverlening, ziekenhuis en de provincie zich, in 2006 voor de politiezone Leuven en in 2009 voor 

het ganse arrondissement Leuven, geëngageerd om intensiever samen te werken om partnergeweld 

beter en sneller aan te kunnen pakken.  Hiervoor werden samenwerkingsprotocollen afgesloten. In 

het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde werd het samenwerkingsprotocol in 2008 

afgesloten.  

De samenwerkingsprotocollen van 2006 en 2009 van het gerechtelijk arrondissement Leuven werden 

door de verschillende partijen geëvalueerd en hernieuwd. Er werd ook een draaiboek voor de aanpak 

van partnergeweld opgemaakt.  
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Op 25 november wordt het vernieuwde protocol door de verschillende partners ondertekend. Dit zal 

plaatsvinden in Museum M te Leuven om 12 uur. Voor de provincie Vlaams-Brabant zullen de 

gedeputeerde Marc Florquin en de gouverneur het protocol ondertekenen.  

 

4. Nieuwe crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld  

De crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld werd opnieuw geactualiseerd.   Op deze kaart 

staan tips en adviezen voor de veiligheid van slachtoffers van partnergeweld en contactadressen in 

Vlaams-Brabant waar ze terecht kunnen voor hulp.  De crisiskaarten zullen  vanaf 25 november 2014 

beschikbaar zijn.  

  

West-Vlaanderen 

 

De provincie zorgt voor de verspreiding van het campagnemateriaal en van de witte lintjes. In 

Oostende worden er bijvoorbeeld ook acties ondernomen van de Stad, OCMW, politie, CAW,… 

Dit jaar wordt ingezet op de ‘Oe ist’-campagne. Deze campagne richt zich niet specifiek naar 

geweldsituaties maar roept mensen in het algemeen op om te praten over hun problemen: 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_/su%C3%AFcide/Paginas/default.aspx  
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Oost-Vlaanderen 

 

1. Stickers en hulpverleningsfolder 

Vertegenwoordigers van organisaties binnen de stuurgroepen partnergeweld (politie, justitie en 

hulpverlening) ontvangen stickers om die dag te verspreiden onder hun cliënteel.  

Alle provincieraadsleden krijgen een folder, waarin steeds wordt verwezen naar het nummer 1712 

(meldpunt voor geweld, kindermishandeling en misbruik). 

2. TV – provincie 

TV-provincie, zal in de week van 25/11 een uitzending maken rond de internationale dag tegen 

huiselijk geweld.  

 

3. Doorbreek De Stilte: Dag tegen geweld op vrouwen 

Enkele feministische organisaties zoals Hollaback!Gent en FEL 

organiseren op zondag 23 november van 10u tot 17u een 

ontmoetingsdag met workshops rond geweld op vrouwen. De focus ligt 

dit jaar op vluchtelingen en vrouwen met een migratieachtergrond.  

 

 

 

4. “Vrouwen met een beperking en geweld: eindelijk schot in de zaak!” 

De vzw Persephone verenigt vrouwen met een handicap of een invaliderende chronische ziekte. 

Samen met de Universiteit Gent en de Wetenschapswinkel organiseren ze op 25 november een 

studienamiddag op de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent, met 

geweld tegen vrouwen met een beperking als thema.  

 

Antwerpen 

 

Er worden verschillende acties gevoerd met de bovenvermelde BV’s.  

1. Actie op 23 november  

� Actie op 23 november tussen 11 en 13u op het Theaterplein te Antwerpen, 

voor het Paleis, met optredens   van  An Nelissen, Jeanine Bisschops, Coco 

Junior,  Katastroof, Sven De Ridder en  Slongs Dievanongs samen met Halve 

Neuro,  
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Sommige groepen hebben een speciaal lied op basis van het beeld van de campagne uitgewerkt. 

Katastroof zal bijvoorbeeld met een koor uit het publiek werken en al 200 fans komen meezingen. Er 

wordt ook een boekje gemaakt met de teksten van de liederen en de gedichten zodat mensen 

kunnen meezingen.  

 

2. Mechelen 

Ieder jaar organiseert de stad Mechelen een sensibiliseringsactie in het kader van de Internationale 

dag tegen het geweld op vrouwen. Dit jaar zal de stad Mechelen van 10 tot 25 november 2014 

intrafamiliaal geweld extra onder de aandacht brengen via verschillende acties. Tijdens de 

zaterdagmarkt van 22 november zal een grote sensibiliseringscampagne plaatsvinden via banners, 

affiches, flyers en een infostand met workshops. Tevens wordt een informatienamiddag over 

‘Kinderen getuigen van geweld’ op 25 november 2014 georganiseerd. 

In gezinnen kunnen meningsverschillen en conflicten wel eens leiden tot geweld. Zoiets maakt indruk 

op al wie dit meemaakt, zeker op kinderen.  

Twee activiteiten zullen die namiddag door de VZW Emmaüs worden aangeboden.  

-      ‘Let op de kleintjes‘ – voor kinderen tussen 7 en 11 jaar die getuige zijn van geweld in het 

gezin 

-      ‘Als muren konden praten’ - voor kinderen tussen 13 en 16 jaar die getuige zijn van geweld 

in het gezin 

  

 

3. Studienamiddag over seksueel geweld op 20/11/2014 te Turnhout, Hofpoortteater 

Elckerijc 

    
De Beweging tegen Geweld – Vzw Zijn, de provincie Antwerpen en de stuurgroep Intrafamilaal 

geweld van Turnhout organiseren een studienamiddag over seksueel geweld, gevolgd door de 

theatervoorstelling “Powerwijven”. 

  

Limburg 

De provincie Limburg ondersteunt ook de campagne en verspreidt de bierkaartjes en affiches in 

café’s en jeugdhuizen in de provincie.  

Daarnaast zetten zij ook sterk in op “Mood City”, een game over respect in relaties. De finale versie 

van dit spel wordt in de periode van 25 november getest door een 500-tal leerlingen in Limburgse 

scholen. 
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De Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie  

De Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), vertegenwoordigd door 

hun respectievelijke Ministers van Gelijke Kansen en Sociale Actie, slaan de handen in elkaar om deel 

te nemen aan de campagne. Ze hebben de affiche en de campagne-T-shirts licht aangepast zodat die 

nu de slogan “Ook verbaal geweld komt hard aan” dragen. Meer dan 2500 affiches werden verspreid 

op het grondgebied van de Franse Gemeenschap. De affiches dragen ook het gratis groen nummer 

van de Franse Gemeenschap dat men kan bellen indien men vragen heeft over of slachtoffer is van 

huiselijk geweld: 0800/30.030, elke werkdag beschikbaar van 9 uur tot 19 uur. 

Daarnaast worden in het kader van 25 november verschillende acties ondernomen om de bevolking 

te sensibiliseren, zoals het uitdelen van witte lintjes op verschillende openbare plaatsen. 

 Ook alle Franstalige provincies hebben diverse sensibiliserings- en informatiecampagnes op touw 

gezet ter gelegenheid van 25 november, met name de verspreiding van de witte lintjes pins.  

Provincie Namen 

In de provincie Namen bijvoorbeeld wordt de expositie ‘Vous ne pouvez pas rester comme ça 

Madame, … De l’urgence à l’indépendance, pour sortir des violences conjugales’ van november tot 

eind december geprogrammeerd in verschillende gemeentehuizen. Ook kindervoorstellingen en 

rondetafels voor professionals die werken rond opvang en gezondheid worden georganiseerd. Meer 

informatie vindt u in het programma in bijlage.  

Provincie Luik 

In het kader van de wittelintjescampagne heeft de dienst gelijke kansen van het departement sociale 

zaken van de provincie Luik alle gemeenten en OCMW’s van de provincie gevraagd om de campagne 

te ondersteunen door hun personeel alsook de burgers te sensibiliseren. Concreet zullen er witte 

lintjes pinnen worden uitgedeeld en zullen affiches worden opgehangen.  

De provincie Luik zal ook aanwezig zijn op de opendeurdagen van het justitiepaleis op zaterdag 29 

november om de bezoekers te sensibiliseren.  

Provincie Waals-Brabant 

De provincie Waals-Brabant zal aanwezig zijn in het station van Ottignies op maandag 24 november 

van 15u tot 17u30 om samen met de Compagnie Maritime het grote publiek over de problematiek te 

sensibiliseren.  

Provincie Luxemburg  

De Provincie Luxemburg heeft meerdere gemeenten aangemoedigd om deel te nemen aan de 

campagne van 25 november, en er zullen veel acties gevoerd worden naast de verspreiding van de 

witte lintjes pins, het uitdelen van chocolade in de grote winkels van de provincie en affiches in de 

TEC-bussen.  Zo worden er in Marche-en-Famenne bijvoorbeeld ballonnen opgelaten, voorafgegaan 

door de voorstelling van een fresco gemaakt door leerlingen van het 5
e
 middelbaar. Andere 
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leerlingen  van een klas uit het vijfde jaar van Saint-Laurent zullen een lied zingen die ze samen voor 

de gelegenheid hebben gemaakt.  

Vivalia (ziekenhuizen van de provincie Luxemburg) zal zijn personeel mobiliseren: het personeel, 

bijna 4600 personen, zal gedurende twee weken de pin opspelden.  

In het kader van de campagne zijn er vijf opvoeringen voorzien van ‘Danse Léa’, een voorstelling 

gemaakt in 2004 door d’Alvéole Théâtre ASBL samen met de dienst gelijke kansen van de provincie 

Luxemburg. Voor deze voorstelling werden getuigenissen verzameld van vrouwen die van dicht of 

van ver geconfronteerd werden met alle mogelijke vormen van partnergeweld en in alle mogelijke 

gradaties.  

Het filmfestival van Virton zal voor de gelegenheid verschillende films over geweld tegen vrouwen 

vertonen (besnijdenis, gedwongen huwelijk, partnergeweld, geweld tegen vrouwen in een 

oorlogscontext).  

Provincie Henegouwen 

In La Louvière zullen van 22 november tot 10 december verschillende evenementen plaatsvinden 

waaronder animatie, een colloquium over ‘de inzet en perspectieven van dwangarbeid’, of ook de 

projectie van een documentaire over de geschiedenis van vrouwelijke vluchtelingen.  

D. ANDERE  
 

Studiedag 28/11/2014 – Federatie wereldvrouwen en IGVM 

 

De Federatie wereldvrouwen VZW organiseert in samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid 

van vrouwen en mannen een studiedag met als titel “Verenigd in de strijd tegen geweld”. Deze 

studiedag richt zich voornamelijk tot vrouwen van cultureel etnische minderheden. Ze willen de 

vrouwen informeren over allerhande vormen van geweld. Deze studiedag zal doorgaan op 28 

november 2014, van 9u – 17u in de gebouwen van Amazone.   
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Kick-off film “180 graden” & methodiekengids om partnergeweld 

bespreekbaar te maken 

 

Het CAW Antwerpen stelt de film “180 graden” & methodiekengids om partnergeweld bespreekbaar 

te maken, voor. Deze film werd gerealiseerd door Rocio Forero, Ingrid Stals, Sophie Withaeckx, Maria 

Jaime Jacome en Isa Van Dorsselaer.  De documentaire “180 graden” gaat over de getuigenissen van 

7 vrouwen over het fysieke, psychische geweld in hun relatie. Over hoe ze dat hebben beleefd en 

welke impact dat heeft gehad, toen en nu. Dit wordt georganiseerd voor hulpverleners, leerkrachten, 

studenten, organisaties, iedereen die gendergeweld bespreekbaar wil maken/ of met de werkfiches 

aan de slag wil gaan. 
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Boekje terminologie partnergeweld 

Het Instituut heeft in samenwerking met de Thomas More Hogeschool een boekje gemaakt met 

daarin een overzicht van de professionele terminologie die gebruikt wordt in verband met 

partnergeweld. Dit boek is een belangrijk instrument dat kan gebruikt worden door professionals 

zoals politie en parket en zal vanaf 25/11 naar hen worden verspreid.  
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Bijlage 1 Vlaams – Brabant: overzicht van gemeenten die  deelnemen 

aan campagne 25 november partnergeweld 

 
Naam gemeente Actie  

Stad Aarschot • Verdeling van de bierviltjes in CC, jeugdcafés, sporthal en 

jeugdcentrum 

Gemeente Affligem (in 

samenspraak met politie 

en OCMW) 

• • Verdeling via wijkpolitie ontvangstruimte, jeugdhuis en 

jongerencafés, publiciteitsborden gemeente + verspreiding 

Facebookevenement 

Gemeente Begijnendijk • Affiches ophangen in het gemeentehuis , de bibliotheek en de 

inkomhal van de sporthal 

• Bierkaartjes op het gemeentehuis en in de cafetaria van de sporthal 

• Bekendmaking op de website en/of folderkrant  

Gemeente Bertem • Tijdens de week van 24 tot 30 november 2014 worden de affiches 

opgehangen en de bierviltjes gebruikt in de Bertemse cafés 

• Bekendmaking op de website en via een nieuwsbrief 

Gemeente Boutersem  • Verspreiding van affiches 

Gemeente Dilbeek • Omhoog hangen van affiches op openbare plaatsen 

Politiezone Dilbeek • Affiches worden omhoog gehangen in de politiegebouwen + onthaal 

• Bierviltjes zullen intern + aan het loket verspreid worden 

Gemeente Geetbets • De bierviltjes zullen worden gebruikt tijdens diverse gemeentelijke 

georganiseerde activiteiten zoals de Comedy Night, de hobbybeurs,… 

Eveneens zullen ze ter beschikking worden gesteld aan organisatoren 

van diverse evenementen en fuiven.  Zij dienen een 

aanvraagformulier in bij de dienst vrije tijd en zullen bij het bekomen 

van de goedkeuring van hun aanvraag eveneens de bierviltjes 

overhandigd krijgen.  

• Bekendmaking : gemeentelijk infoblad + website  

Gemeente Grimbergen  • Via de café’s, middenstandsraad, OCMW, Sociale dienst gemeente, 

jeugdhuizen, cc, sporthal, politieambtenaar  

• Bekendmaking via gemeentelijke website, lokale pers  

Politiezone Grimbergen  • Verdeling via onthaal politiecommissariaat 

Politiezone Haacht • Verdeling via onthaal politiecommissariaat 

Gemeente Halle • Verspreiding van bierviltjes en affiches in cafés, culturele centra, 

jeugdhuizen, jongerencafés,…  

• Artikel op de website 

Gemeente Herent • Verdeling bierviltjes in sporthallen en hun cafetaria’s, 2 jeugdhuizen, 

1 gemeenschapscentrum, 6 dienstencentra, 1 politiekantoor 

Politiezone Leuven • PZ Leuven 4 affiches 

Stad Leuven  • Verdeling bierviltjes cafés Oude Markt, grote Markt, cafés 

stationsomgeving,  

• Verspreiding affiches bij hulpverlening, ziekenhuizen,… 

Gemeente Londerzeel • Materiaal wordt verspreid in jeugdhuizen, gemeenschapscentra, 

bibliotheek, sportcomplex,… 

• Tijdens de week van 25 november wordt een infostand over 

partnergeweld in de bibliotheek geplaatst 

• Materiaal wordt digitaal verspreid naar monitoren 

speelpleinwerking, Facebookpagina jeugddienst, algemene site van 

Londerzeel en website en Facebookpagina bibliotheek  

• Aankondiging van de actie in infoblad, website, Facebookpagina van 

de gemeente 

Gemeente Machelen  • Verspreiding van de affiches en viltjes in de week van 17/11 tot week 

van 1/12.  Affiches verspreid in alle openbare gebouwen : 



20 

Persdossier – campagne 25/11/14 – Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

gemeentehuis, bib, sporthallen, GC, jeugdhuis, OCMW?... 

• Bierviltjes : in de cafetaria van de sporthal, cultuurbar van GC en 

jeugdhuis  

• Bekendmaking via een nieuwsbericht op de gemeentelijke website, 

de blog van de bib en de Facebookpagina van vrijetijd 

Gemeente Overijse • • Affiche wordt verspreid bij de dokters.  Bierviltjes zullen in 

cultuurcafé en café binnen de Bosuil verspreid worden 

Gemeente Pepingen • De bierviltjes zullen worden gebruikt op het gemeentehuis en 

culturele centra 

• Bekendmaking via de website 

Stad Scherpenheuvel-

Zichem  

• De bierviltjes worden verspreid in de jeughuizen, de jongerencafé’s 

en de cafetaria van de sporthal.  Ook de affiches zullen hier verspreid 

worden evenals in de openbare gebouwen.  

• De actie zal bekend gemaakt worden via de stadsinfo en de website 

van de stad.  

Gemeente 

Steenokkerzeel 

• Bierviltjes worden verdeeld in jeugdhuizen, café’s, voetbalkantine, 

bibliotheek, sporthal  

• Affiches worden opgehangen in openbare gebouwen en en bij 

huisartsen 

• Publicatie op gemeentelijke website 

Gemeente Ternat • Jongerencafés, jeugdhuis, jeugdverenigingen, cafetaria 

sportcentrum, voetbalkantines, cultureel centrum, bibliotheek, 

politie, gemeentehuis, OCMW, school 

• Bekendmaking op website gemeente Ternat, sociale media  

Politiezone Tervuren • Ze gaan BV’s contacteren om een selfie te maken met de T-shirt o.a. 

jeroen de Pauw (heeft bevestigd) en Rob Vanoudenhove (moet nog 

bevestigen) 

• Ze gaan bierviltjes bezorgen aan de cafés in Tervuren 

Stad Vilvoorde • • De gemeenschapswachten delen op 24 en 25 november de 

bierviltjes uit bij de geïnteresseerde cafés, elk café krijgt ook een 

affiche .  Daarnaast worden er in de openbare gebouwen affiches 

omhoog gehangen vanaf 24 november 

Stad Zaventem • Verdeling van bierviltjes in jeugdhuizen 

Gemeente Zemst • De bierviltjes en affiches worden verspreid in openbare gebouwen, 

jeugdhuizen, jongerencafés en cafetaria van sporthallen  

• Bekendmaking via CBS kort (nieuwsbrief beslissingen college), 

Facebookpagina, dienst vrije tijd en welzijn, gemeentelijke website, 

via vergadering jeugdraad 

CAW Halle-Vilvoorde • Verdeling van de bierkaartjes binnen eigen netwerk en eigen 

diensten zoals jeugdcafés en inloopcentra 

 

Politiezones en CAW • Alle politiezones en CAW’s een affiche bezorgen  
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2. Bijlage provincie Namen   

 

DATUM/UUR PLAATS ACTIVITEIT 

van 18 � 

27/11 

Espace 

citoyen 

Hôtel de Ville 

de Namur 

Expositie: ‘ Vous ne pouvez pas rester 

comme ça Madame, … 

De l’urgence à l’indépendance, pour sortir 

des violences conjugales’  

18/11 om 

13u30 

(Onthaal 

vanaf 13u) 

Centre 

d’action 

Laïque de la 

Province de 

Namur 

Route de 

Gembloux, 48 

5000 NAMUR 

Rondetafel: ‘Violence entre partenaires: 

informations, piste de réflexion et services 

d’aide’. 

Bijeenkomst voor professionals die werken 

rond opvang en gezondheid en toekomstige 

professionals (A.S., pedagogen,…) 

 

25/11 

 

van 15u � 

18u 

Gare de 

Namur 
Animatie en uitdelen van pins 

26/11: 19u30 

 

Maison de la 

Culture 

Avenue 

Golenvaux, 14 

5000  NAMUR 

‘Qui a crié au loup ?’ 

Voorstelling over kinderen die 

geconfronteerd worden met partnergeweld 

27/11 

van 13u30 

�16u 

Hôtel de Ville 

de Namur 

Salle du 

Conseil 

Rondetafel ‘De l’hébergement au logement. 

Quelles urgences, quels accompagnements’ 

van 14� 

27/11 

Hall de l’Hôtel 

de Ville                   

de 

Sambreville 

Expositie: ‘Vous ne pouvez pas rester comme 

ça Madame, …  

De l’urgence à l’indépendance, pour sortir 

des violences conjugales’ 

van 25/11 tot 

6/12 
240 bus du 

Tec Namur 

Affichecampagne ‘Libérez-vous de la 

violence’ 

25/11 HENALLUX 
Distributie van pins door studenten van AS in 

alle auditoria 

 

 


