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Elkaars wensen en grenzen herkennen, erkennen en respecteren
Het Nationaal Actieprogramma Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld is een meerjarige brede aanpak van het kabinet om seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld te voorkomen en aan te pakken. 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een 
groot maatschappelijk probleem. Het brengt vaak ernstige en vaak 
langdurige gevolgen met zich mee. Het kabinet is door drongen van 
de ernst en urgentie van dit probleem en is daarom gestart met een 
intensieve en vernieuwde, brede aanpak. Daarom presenteren we 
een meerjarenprogramma dat in ontwikkeling is, waarbij volop 
ruimte is voor nieuwe ervaringen, ideeën en maatregelen.

Het actieprogramma beschrijft de acties die het kabinet 
neemt, in samenwerking met tal van andere organisaties. 
Het kabinet wil met dit actieprogramma een volgende stap 
zetten naar de cultuurverandering die nodig is, en wil (en 
moet) daarin de hele samenleving betrekken. Dit gebeurt 
aan de hand van vijf actie lijnen, die zich richten op preventie 
tot aan opvolging. 
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Feiten en cijfers

Slachtoffer van 
seksueel geweld* 

Vrouwen 22% Mannen 6%

* Is gedwongen tot seks, of had seks  
 tegen de wil. 

** Bijvoorbeeld ongewenste aan rakingen,  
 zoenen tegen iemands wil, of gedwongen  
 seks.

*** Bijvoorbeeld psychische, relationele  
 en/of seksuele problemen.

Dit programma is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) en het ministerie van Sociale Zaken en Werk gelegenheid (SZW) 
namens het hele kabinet.

Het werd ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). 

Met ondersteuning en advies van onafhankelijk regeringscommissaris Mariëtte 
Hamer, en met inbreng en uitvoering van vele maatschappelijke partijen.

Actielijnen
1.  Er zijn gedeelde maatschappelijke waarden en normen over hoe we met elkaar  

om willen gaan in de samenleving.

2.  Wet- en regelgeving weerspiegelen de (veranderende) maatschappelijke normen. 

3.  Organisaties hebben processen voor preventie, signalering en opvolging op orde. 

4.  Iedereen herkent seksueel grens overschrijdend gedrag en seksueel geweld en  
kan hierop reageren.

5.  Er is goede hulpverlening die makkelijk vindbaar is. 

Fysiek seksueel grens
overschrijdend gedrag 
meegemaakt**

Vrouwen 50% Mannen 20%

71%24%

Ondervindt gevolgen 
van nietfysieke 
seksuele intimidatie***

Ondervindt gevolgen  
van gedwongen 
seksuele handelingen 
of seks tegen de wil***

LHBTIQ+ personen zijn vaker dan 
gemiddeld slachtoffer van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en  
seksueel geweld.
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