
Ja² = SeX
Project seksueel geweld
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Overzicht
1. (S)he said yes! – PXL Hogeschool

2. Seksueel geweld is #NotOkay – Universiteit Gent

3. Niet voort zonder akkoord – PXL Hogeschool

4. Avec son consentement, je chope à tous les coups – Université de Liège

5. ≠ JA – PXL Hogeschool

6. Let’s talk about sex – PXL Hogeschool
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1. (S)he sais yes!
▪Doel: Sensibilisatie  Seks kan pas bij toestemming van beide partijen

▪Beschrijving
▪ Positieve campagne 

▪ Bij een wederzijds jawoord kunnen er mooie dingen ontstaan.

▪Middelen:
▪ Condooms uitdelen op campussen met “(s)he said yes!” op de verpakking

▪ Affiches & flyers  clubs, openbaar vervoer, campussen

▪ Social media
▪ “Huwelijksreis” te winnen met “#(s)hesaidyes”  Origineelste foto wint

▪ Reacties VR challenge

▪ ‘Mag ik u kussen’ seminarie / séminaire ‘Puis-je vous embracer?’

▪ Stand op studentenwelkom  promoteam deelt condooms uit

▪ VR challenge  deelnemers die mythes ontkrachten krijgen kama sutra boekje
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2. Seksueel geweld is #NotOkay
▪Doel: 
▪ Laatstejaars middelbaar onderwijs/eerstejaars hoger onderwijs sensibiliseren

▪ Seksueel geweld in het uitgaansleven is niet normaal!  verbreken van de norm

▪ Lichtere vormen van seksueel geweld

▪Beschrijving: 
▪ Ook in het uitgaansleven is seksueel geweld niet normaal

▪ Zowel mannen als vrouwen zijn mogelijks daders/slachtoffers

▪Middelen: 
▪ Affiches  Guido affichage- & posternetwerk

▪ Gratis infosessies
▪ laatstejaars middelbaar onderwijs/lespakket met handleiding

▪ Introductiedag eerstejaars hoger onderwijs
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2. Seksueel geweld is #NotOkay
▪Middelen: 
▪ Filmpje (zie prototype): 
▪ snapchat-verhaal

▪ Handafdrukken blacklight poeder

▪ Overdag vs. uitgaansleven

▪ Zowel mannen als vrouwen

▪ Website: info, polsbandje bestellen, lespakket  http://notokay2.webnode.nl/

▪ Glow in the dark polsbandje (met leaflet)  goodiebag Guido Student Pack

▪ Social media: info, tips, infosessies, affiches, filmpje  gericht adverteren
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3. Niet voort zonder akkoord
▪Doel: Studenten bewust maken dat voor alle vormen van seksueel gedrag instemming nodig is.
▪ Niet voort zonder akkoord

▪ Pas content sans consent

▪Beschrijving:
▪ Sociaal experiment in de supermarkt waarbij een wildvreemde ongewenste (aan seks gerelateerde) producten 

in je winkelkar legt en hierbij blijft aandringen als referentie naar situaties in het uitgaansleven 

▪Middelen: 
▪ Sociaal experiment met verborgen camera’s

▪ Interviews (hoe voelde u zich hierbij?)

▪ Reclamespot ‘durex playgel’

▪ Website ‘nietvoortzonderakkoord’

▪ Facebookpagina

▪ Affiches
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4. Avec son consentement, je chope à 
tous les coups
▪Doel: Sensibilisatie m.b.t. ‘instemming’ en het belang van wederzijdse instemming

▪Beschrijving: 
▪ Een humoristische video geïllustreerd met pinguïns

▪ 1ste deel: Documentaire/uiteenzetting over pinguïns

▪ 2de deel: verschillende situaties die verschillende vormen van seksueel geweld weergeven onder pinguïns

▪ 3de deel:  conclusie: « ook bij de mens… »

▪Middelen: 
▪ Weergave op de schermen van scholen

▪ Social media: Youtube, Mademoizelle.com

▪ E-mail naar alle studenten (via de mailboxen van de hogescholen 
en universiteiten)

▪ (televisie)
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1. Documentaire
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2. Overgang
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2.a) Situatie 1 – Busrit
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2.b) Situatie 2 – Geweld op de universiteit
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2.c) Situatie 3 – Op een avondje stappen
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2.d) Situatie 4 – Binnen een koppel
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3. Conclusie
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5. ≠ JA
▪Doel: bewustwording  Wat is seksueel geweld? Wat is wederzijdse instemming? 

▪Beschrijving:
▪ Verschillende vormen van seksueel geweld

▪ Lancering: voetbalmatch  voetballers vol plaktattoos + radio

▪Middelen:
▪ Plaktattoos
▪ Promoteams op hogescholen en universiteiten

▪ Promotour studentenclubs en –cafés (gratis pintje)

▪ Kranten en tijdschriften

▪ Radio: Generation M (MNM) themauurtje ‘seksueel geweld’ met experten
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5. ≠ JA
▪Middelen:
▪ Affiches  hogescholen, universiteiten, clubs & cafés

▪ Banners op bussen

▪ Affiches  hogescholen, universiteiten, clubs & cafés

▪ Banners op bussen

▪ Social media
▪ Facebook & Instagram: ontwerpwedstrijd  gratis tickets clubs, abonnement tijdschrift, … 

▪ Boodschap delen op pagina’s van evenementen & clubs

▪ Selfiewedstrijd: voor tickets van een club

▪ #isnietgelijkaanja
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6. Let’s Talk About Sex
▪Doel: Duidelijk maken dat seks ook tof en wild kan zijn met consent

▪Beschrijving:
▪ Uitgangspunt is de sterke combinatie jongeren en muziek, geïnspireerd door het nummer ‘Lets Talk 

About Sex’

▪ 11 bands uit 11 verschillende provincies coveren het nummer, elk op hun eigen manier (bv Sore Losers 
uit Limburg, Girls in Hawaii’ uit Waals-brabant, …) In het nummer zit ook een kort rapstukje. Hierin 
geven de bands hun eigen visie op seksueel geweld.

▪ Daarbovenop stelt elke band een persoonlijke vraag over het thema seksueel geweld of intimidatie. 
Deze vragen staan centraal in alle communicatiemiddelen van de campagne

▪Middelen: 
Alle info omgezet in ‘snackable’ content

▪ Lancering via radio (Vlaams + Frans) met 11 concerten, sexpert en vliegende reporters (op de 
concerten) of tijdelijk opzetten van eigen radiozender met HOT 100 (top 100 van favoriete 
seksnummers)
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6. Let’s Talk About Sex
▪Middelen: 
▪ Affiches met de bands en de vraag die de bands stellen

▪ Sexdoos met alle info en leuke gadgets + de CD

▪ Bekers voor festivals en studentenverenigingen

▪ Karaoke booth  Samen Zingen = Winnen  Beste samenzang wint concerttickets van deelnemende 
band

▪ Wedstrijd  Win een kotconcert

▪ Sociale media (Website, youtube, instagram, facebook, twitter, …)
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