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(minjenv.n1"; 

Onderwerp: 	Financiele plaat onder de contourenbrief SGOG 
Datum: 	 maandag 23 mei 2022 14:22:21 
Prioriteit: 	Hoog 

Beste leden van de stuurgroep, 

Op verzoek van 	stuur ik jullie graag onderstaande mail toe. Zoals 	ook 
schrijft, volgt verdere toelichting woensdag. Voor vragen voorafgaand aan dit overleg 
kunnen jullie het beste 	of 	even bellen. 

Groeten, 

Beste collega's, 

Ons nationaal actieplan SGOG en SG zal voorzien moeten worden van een financiele 
onderbouwing. De acties die we daarin opnemen zullen immers kosten met zich 
meebrengen. 
Het plan was om dit mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding voor 2023. Nu wil het 
geval dat het "augustusloket" bij Fin sluit op 4 juni. Dat is een beetje sneller dan 
verwacht en brengt een aantal uitdagingen met zich mee waar we gezamenlijk snel de 
schouders onder moeten zetten. 
Ik heb vanochtend al even gesproken met onze 	 en dat heeft geleid tot een 
aantal inzichten. 

• 

• 

• Opdracht aan onszelf is om een inschatting te maken van de kosten die gemoeid 

zijn met de uitvoering van het plan. Die inschatting moet dus nu obv de contouren 

worden gedaan. 

• Middelen daarvoor zullen moeten landen op ieders departementale begroting. 
• 

• We lijnen die bedragen op tot een totaalbedrag dat wordt meegenomen bij de 

behandeling van de brief in de MR van 24 juni. In de MR zal dan de besluitvorming 

plaats moeten vinden dat dat bedrag beschikbaar wordt gesteld. 

• Het is verstandig als de 	 snel bij elkaar komen. Onze 

neemt daartoe intiatief. 

• Kunnen jullie de naam van je 	even doorgeven. 

• De bewindslieden zullen dit op korte termijn met elkaar moeten bespreken. 

• Goed als iedereen diens bewindspersoon hierover op zeer korte termijn 

informeert, al dan niet via de PA. 

• Ik zal MOCW ik vragen alvast contact te leggen met MFin. 

Van: 
Aan: 
Cc: 



Ik kom woensdag naar de stuurgroep dan kunnen we hier nog verder bij stil staan, ik 
begrijp dat dit nog de nodige vragen oproept. 
Ik zou jullie wel alvast willen vragen om de acties die jullie in het plan hebben 
opgenomen te voorzien van een inschatting van de kosten en dat bij elkaar op te tellen. 

Hartelijke groet, 



Pminszw.nl>; 

Pminocw.n1>; 

Pminszw.nl> 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: SPOED brief seksuele intimidatie 
vrijdag 20 mei 2022 10:36:54 

Dank 	, Prima lijn zo! 

Van: 	 @minocw.nl> 

Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 10:09 

Aan: 	 @minocw.nl> 

Onderwerp: FW: SPOED brief seksuele intimidatie 

Ter informatie. 

Van: 	 Pminszw.nl> 

Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 08:59 

Aan: 	 Pminszw.nl>; 

Pminocw.n1>; 

Pminszw.n1>; 

CC: 	 Pminszw.nl> 

Onderwerp: SPOED brief seksuele intimidatie 

Kort svz ik moet zo weg 

Jen V en bureau RC hebben gereageerd op brief VWS doet dat voor 10 uur. Ik heb net met 
eea doorgenomen als volgt. Algemeen: wij houden regie, Ministers en RC hebben 

•es•roken, schrijfteam heeft niet mandaat deze linen aan te •assen 
ij gaan niet 

opsc a en •at moeten zij maar •oen a s ze et niet eens zijn we e en dit zo met MT leden 
afgesproken. vandaag lijn in. Maandag na reactie ministers terugkoppelen naar andere 
ministeries alleen algemene procesmail vandaag hoe we ermee omgaan. 

• Jenv 

. We nemen geen zaken over die buiten 

domein JenV liggen (structuur van onze brief enz) en wat wel in hun domein ligt kijken 

we wat we kunnen doen zonder te uitgebreide teksten/teksten die niet passen. Heb dit 

ook per app gedeeld met 	gisteren die dat begrijpt 

• VWS: reageert straks, als dit niet te verwerken is belt iemand met 

• Bureau RC: 	 Dus daar goed 

kijken in hoeverre we pragmatisch zaken over kunnen nemen maar ook hier alleen als wij 

dat kunnen inpassen en balans en lijn brief niet verstoord worden. Met 	paar 

concrete suggesties doorgenomen. 

Zie zo gauw niet mailadres 
he 	 stuur aub door 

als jij aanvullingen he t. 

en 	zijn er vandaag en kunnen desgewenst moeilijke knopen doorhakken. Vandaag 
us 	in en informeel naar sopa's . Er is volgende week natuurlijk ook nog wat tijd om fijn te 

slijpen en met rc evt nog eea door te nemen 

Ik ben tussen half 12 en half 1 onderweg naar Amsterdam en ben dan bereikbaar (en op 
congres kan ik eruit lopen maar stuur app mails lees ik dus niet) 

G roet 



Dit beric'nt kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Inden  Li  niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. ,,vordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade van welke card cok. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 

. This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Hoofdenoverleg Seksueel Geweld 
17 februari 2022, 12.00 uur 
Webex 

(OCW; voorzitter), 
(OCW), 	(SZW), 
(VWS), 	 (VWS), 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

(VWS), 

(JenV), 

(JenV), 
(OCW; verslag) 

(VWS), Afwezig 

(VWS) 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

Contactpersoon 

0.116 

verslag 

1. Opening 
- 	De aanwezigen stellen zich voor. 

2. Teru blik 
licht het proces toe rondom de totstandkoming van de Kamerbrief 

over een gecoordineerde aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld en het instellen van een onafhankelijke 
regeringscommissaris (hierna RC). 

Onze referentie 

Datum 
21 februari 2022 

Nummer 

Bijlagen 
Geen 

@minocw.n1 

- De aanwezigen bespreken de inhoud van de brief. 
- Erik geeft aan dat het goed is dat er meer nadruk komt to liggen op 

preventie en onderwijs, dus voordat gedrag strafbaar wordt. Daaruit 
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volgend is het logisch dat de coordinatie bij MOCW en MSZW komt te 
liggen. We moeten er wel voor zorgen dat iedereen eigenaar blijft. 
II. geeft aan dat het goed is dat dit gebeurt. Er wordt 
interdepartementaal al veel gedaan, bijvoorbeeld met de nieuwe 
zedenwet, waar dit mooi op aansluit. Naast het bewaken van gedeeld 
eigenaarschap is het belangrijk dat we aan verwachtingsmanagement 
doen. Men moet een realistisch beeld houden van wat bijv. de politie kan 
doen. Niet alles wat onwenselijk is, is ook strafbaar. 

- stelt dat ze vanuit VWS met name blij zijn met het maatschappelijk 
debat, dat genoemd wordt in de Kamerbrief. Heel fijn als Hamer daar lets 
mee kan doen. Uit een inventarisatie bij VWS blijkt dat een groot aantal 
directies zich met dit onderwerp bezighoudt. Het is goed om dit bijeen te 
brengen. 

-
 

Oak 	vindt het goed dat dit breed gekeken wordt. Het werk is geen 
wereld apart. SZW heeft het afgelopen jaar al veel inzet gepleegd op 
preventie, o.a. met vertrouwenspersonen. Zij merkt dat het wel moeilijk 
landt. We moeten in kaart brengen wat de grote thema's zijn. 

Emancipatie 

Datum 
21 februari 2022 

3. Proces & contouren 
licht toe wat er in de brief staat. Het kabinet is verantwoordelijk voor 

de totstandkoming van een nationaal actieplan. De RC levert hier een 
bijdrage aan d.m.v. gevraagd en ongevraagd advies. 

- De RC wordt onder OCW gehangen en rapporteert aan MOCW en MSZW. 
Het is belangrijk dat we nu met elkaar gaan bekijken hoe alle 
departementen en hun bewindspersonen hier verder bij betrokken 
worden, zodat iedereen vanuit de eigen rol een bijdrage levert aan de 
totstandkoming en uitvoer van het Nationaal Actieplan. 
Daarnaast moet gekeken worden naar de middelen voor het instellen van 
de RC en haar bureau. 
Er is te weinig tijd om nog voor de voorjaarsnota ideeen of plannen uit te 
werken voor het Nationaal Actieplan. Voor de voorjaarsnota wordt daarom 
gefocust op de APK voor de RC. 

- Bij de julibrief, waarbij bijvoorbeeld vanuit de Aanvullende Post middelen 
aan een departementaal begrotingshoofdstuk kunnen worden 
overgeboekt, verwachten we meer zicht te hebben op de wezenlijke 
middelen voor 2023, dit zien we als eerste ronde. De voorjaarsnota van 
volgend jaar wordt de tweede ronde om een claim in te dienen. Dit is 
praktisch en tijd technisch gezien de enige mogelijke route. 

4. Kernteam 
- Er wordt afgesproken dat per departement een MT-lid wordt aangewezen 

die deelneemt in een kernteam. Dit kernteam zal met een voorstellen 
komen de governance, de concrete opdracht voor de RC en de benodigde 
middelen. Deze voorstellen zullen vervolgens in breder verband besproken 
worden, bijvoorbeeld bij het hoofdenoverleg seksueel geweld. 

- Er wordt gevraagd naar de tijdlijn en of OCW in de lead is. 
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- 	Op basis van afspraken tussen de bewindslieden hebben OCW en SZW de 
regie, maar het is een gezamenlijke opgave voor alle betrokken 
departementen. 
Het tijdspad is o.a. afhankelijk van hoeveel daadkracht de ministers willen 
laten zien. Hoe sneller we tot een volgende Kamerbrief moeten komen hoe 
meer procesmatig deze zal zijn. De deelnemers willen voorkomen dat het 
alleen maar om de quickwins gaat, maar dat er naar de brede omvang van 
de problematiek wordt gekeken. 

5. Sluiting 
bedankt iedereen voor het inpassen van dit extra overleg en hoort 

graag wie er aansluiten bij het kernteam. 
- 	Op donderdag 3 maart vindt het volgende hoofdenoverleg seksueel geweld 

plaats. 

Emancipatie 

Datum 
21 februari 2022 
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Van: 
Verzonden: 	 vrijdag 25 februari 2022 09:17 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Voorjaarsnota 
Bijlagen: 	 Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en 

seksueel geweld 220224 def.docx 

Hoi 

Hierbij het stuk dat vandaag in het MT OCW wordt besproken ten behoeve van de claim bij de 
voorjaarsnota (vertrouwelijk). 

Mocht je nog 
vragen hebben, dan weet je 	 of mij to vinden. 

Groeten, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

woensdag 9 februari 2022 09:00 

Re: Financiering nieuwe Regeringscommissaris 

Hallo 
Ja dat kiopt. Dat moeten we nu als de wiedeweerga in gang gaan zetten. 
Fijn als je meedenkt. Na de hectiek van de afgelopen week moeten we even om ons heenkijken waar we staat en 
hoe en met wie we wat bespreken. Je hoort asap. 
Mogelijk gaat het naast kosten voor de RC ook om programmagelden voor de uitvoering van het nationaal 
actieplan. 

Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 8 feb. 2022 om 21:55 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Dag 	, vanes begreep ik dat jij hier bij betrokken bent geweest. Weet jij meer over de 
kosten en wat er is afgesproken over de dekking? Moet OCW by nog lets doen bij voorjaarsnota? 
Met groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 8 februari 2022 om 18:21:05 CET 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Kopie: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Financiering nieuwe Regeringscommissaris 

Dag, 
Vandaag is de benoeming van mevrouw Hamer tot regeringscommissaris bekend 
geworden. Weet jij bij wie ik terecht kan voor de gemaakte afspraken rondom de 
financiering hiervan? Of als ze er nog niet zijn: moeten we hier by een claim voor 
indienen bij VJN, of doet SZW dat? 
Met groet, 

SER-voorzitter Hamer regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag I NOS 
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Van: 
Verzonden: 	 woensdag 23 februari 2022 18:11 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Inventarisatie kosten communicatie RC 

Okee dank, afstemming SZW was inderdaad mijn vraag. Goed om dat morgenochtend nog even glad 
te strijken. 
Extra fte comm zou ik wel meenemen. Ook als we dit later inkopen zullen we het moeten betalen. 
Comm heeft zelf geen geld en wij kunnen een dergelijke budget ook niet toveren.. Los van het felt dat 
ik het bizar veel vind irt de beleidscapaciteit, zou ik dus wel graag meenemen. 

groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 18:07 
Aan: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Inventarisatie kosten communicatie RC 

Dag alien, 

@minocw.nl>; 

Zojuist nog even met 	gebeld. Op basis van dit overleg in de bijlage weer een aangepaste versie. 
heeft morgen om 8:45u nog een overleg met 	, SZW. Op basis daarvan volgt mogelijk nog 

een laatste wijziging in de FTE OCW/SZW. We hebben al besproken dat we de extra FTE die Comm 
opvoerde niet overnemen, maar t.z.t. de benodigde organisatiecapaciteit inkopen. 

Ik probeer morgenochtend nog even een overleg voor ons vieren te laten inplannen. Als het goed is 
zijn we dan allemaal op de Hoftoren. De def. Versie moet morgenochtend voor 12.00u naar 

Fijne avond gewenst voor nu. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 17:34 
Aan: 	 @minocw.nl>; 
CC: 	 @minocw.nl>  
Onderwerp: RE: Inventarisatie kosten communicatie RC 

Excuses, nu met het goede document in de bijlage. 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 17:29 
Aan: 	 @minocw.nl>; 
CC: 	 @minocw.nl>  
Onderwerp: FW: Inventarisatie kosten communicatie RC 

Hi 	en 

@minocw.nl> 

@minocw.nl> 

Zie onderstaande terugkoppeling vanuit Comm. Zij komen op de vaireep dus ook nog met 3 extra FTE. 
Deze hadden we nog niet ingecalculeerd. Ik heb ze daarom nu nog niet meegenomen in ons 
document, want het lijkt me goed om hier eerst nog even afstemming over te hebben. Morgenochtend 
om 09:00u meteen even doen? De overige kosten heb ik wel aangevuld. 

1 



AWE, ik begreep vanes dat jij het document ook graag nog even wilde zien voor het naar 
gaat morgen. Om de vaart erin te houden neem ik je nu vast mee in de CC van dit voorlopige stuk, 
dan heb je er een beeld bij. 

Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 23 februari 2022 17:08 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>;I  

@minocw.nl> 
Onderwerp: Inventarisatie kosten communicatie RC 

Ha 

Zoals afgesproken hierbij een grove inschatting van de kosten voor een intensivering op communicatie 
voor MTOCW, naar aanleiding van het instellen van de regeringscommissaris. 

Ik ben zoals gevraagd uitgegaan van een startconferentie en een grote publiekscampagne. Ik heb 
daarnaast ook de kosten voor 3 FTE communicatie meegenomen, omdat de begeleiding / advisering 
van zo'n groot traject niet past binnen de huidige bezetting van de directie communicatie. Nogmaals 
goed om te weten dat onderstaand overzicht echt een globale inschatting is, omdat we nog geen 
concrete doelstellingen of doelgroep voor ogen hebben. 

FTE Communicatie 
Om een dergelijk groot vraagstuk goed op te pakken vanuit communicatie is het advies om hiervoor 
drie fte aan te nemen. De kosten hiervoor op jaarbasis: 

- een senior corn adviseur: 
- een persvoorlichter / junior woordvoerders: 
- een projectleider: 

Voor inhuur geldt dat je gemiddeld 30% bovenop deze prijs moet doen. 

Voor communicatie functies kun je echter ook inhuren via de interne of externe pool (mits 
beschikbaar). Hiervoor zijn de kosten per jaar: 

- Vaste pooler 
- Externe poolers 

Startconferentie 
Voor een grote startconferentie is het advies om rekening te houden met 100 — 150 K. 
Hierbij is het goed om rekening te houden met externe inhuur voor de organisate van de conferentie 
+ diverse mogelijkheden als het gaat om het streamen van de conferentie. 

Publiekscampagne 

Budget  
Een inschatting is lastig te maken omdat het afhangt van je doel, doelgroep en uiteindelijke middelen 
die nodig zijn. Grofweg kun je stellen dat zodra je op tv uitkomt, de kosten flink omhoog gaan (maar 
ook voor een landelijke niet tv campagne kan je natuurlijk met een rondje outdoor flink kosten 
maken). Ik zou als richtlijn rond de 1 — 1,3 miljoen aanhouden voor een grote massamediale 
campagne (met tv) voor 1 jaar. 
Een 2e  jaar heb je lagere kosten omdat er geen productiebudget meer bij komt kijken (wellicht wel 
optimalisatiekosten). Dan heb je vooral mediakosten. Goed om bij herhaling van de campagne in 
verdere jaren 400 — 600 K per jaar te reserveren. 
Zie onderaan deze mail een lijstje wat DPC (Rijksbreed) heeft opgesteld. Dit geeft misschien wat 
richting in de verschillende onderdelen en kosten die hierbij komen kijken. 
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Planning en proces:  
Het maken van een campagne, met een goed voortraject, duurt zo'n 8 a 9 maanden. We gaan er 
daarbij vanuit dat een campagne onderdeel is van een brede beleids- en communicatie aanpak. Een 
CASI-traject is goed om te doen, om de gewenste gedragsdoelstelling goed in beeld te krijgen, zie 
https://www.cornmunicatierijk.nlivakkennis/casi.  

Proces: https://www.communicatierijk.nlivakkennis/campagnes/stappenplan-voor-een- 
overheidscampaqne  
Campagnekeuken (hoe kom je tot een goede 
campagne): https://www.communicatierijk.nlicampagnekeuken   

Verder goed om te weten  
Rijksbreed is de afspraak dat er max 20 tv-campagnes per jaar vanuit de Rijksoverheid worden 
ingezet. Hier moeten we dus qua planning rekening mee houden. Ook is het goed om te weten dat het 
raamcontract per november wordt vernieuwd, en dat er dan dus mogelijk nieuwe bureaus in het 
mandje zitten. 

Werkzaamheden onderkant 	bovenkant 

Reclamebureau 
Strategie en een concept 	 15.000 	 75.000 

Eenvoudige Bannerset IAB 	 6.000 	 12.000 
Uitwerking OOH 1 Uiting ex . 	 1.500 	 6.000 

RC's incl begeleidingsuren t1 	 7.000 	 12.000 
TVC incl begeleidingsuren 	 70.000 	 180.000 

animatie 	 5.000 	 30.000 

BN-er in hoofdrol 	 5.000 	 30.000 

Toonmateriaal TVC en RC 	 2.000 	 25.000 

PR-bureau 
PR-strategie met plan 
uitwerking PR-plan voor eer 
uitwerking PR-plan als backt 

Media-bureau 
Mediastrategie en plan 
N-roulement, 1 flight 
Radio-roulement 1 flight 
Branded content pakket bij 
OOH landelijk 

	

6.000 
	

12.000 

	

10.000 
	

50.000 

	

50.000 
	

100.000 

	

6.000 
	

45.000 

	

150.000 
	

300.000 

	

40.000 
	

150.000 

	

25.000 
	

150.000 

	

150.000 
	

350.000 

Met vriendelijke groet, 

Directie Cornmunicatie 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
3 
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83 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Fwd: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 
maandag 18 juli 2022 08:13:31 

Hoi, 
Nav dit lijstje vroeg ik me of of EZK inmiddels is aangehaakt? Dat was de afspraak in 
CWiZo. 

En hebben jullie voor rnij het overzicht vd voorgenomen bestedingen op een rijtje? 

Hartelijke groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 12 uh 2022 om 12:53:04 CEST 
Aan: @minocw.nl> 
Ko ie: 	 @minocw.nl>, 

@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 

HoiM, 

Als is afgestemd dat VWS een deel van de onderzoeken gaat uitvoeren boeken we het 
betreffende budget over naar VWS. Dit kan met najaarsnota 2022. VWS moet hiervoor het 
overboekingsformulier invullen. Dit speelt in de periode begin september. Goed om dit tijdens 
ons overleg begin augustus verder of to stemmen. 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 11 juli 2022 14:01 
Aan: 	 @minvws.n1>; 

@minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 

Ah, dan keek ik op de verkeerde plek inderdaad ;) Tijdens de stuurgroep van 23 juni is naar mijn 
weten gezegd dat VWS de voorgestelde onderzoeken kan gaan uitvoeren. Het geld voor de 
onderzoeksagenda NAP SGG en SG staat bij OCW op de begroting. 

kan jij ons vertellen hoe het gaat met de besteding van deze gelden door 
VWS en de interdepartementale overboekingen? 

Groet,1.1 



Van: 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: maandag 11 juli 2022 01:53 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 

De gearceerde vragen staan in onderstaande mailwisseling 

Groetenl. 

Van: 	 Pminocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 13:51 
Aan: 	 Pminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 

Als ik het document open zie ik geen gearceerde vragen, kan dat kloppen? 

Groet,MI 

Van: 	 Pminvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 15:49 
Aan: 	 Pminocw.nl> 
Onderwerp: FW: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 

H 

Heb jij voor mij de antwoorden op de geel gearceerde vragen? 

Groetenl. 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 12:03 
Aan: 	 Pminvws.n1>; 

@minvws.n1>; 	 Pminvws.n1>; 
Pminvws.n1>; 

Pminvws.n1>; 
@minvws.n1>; 	 Pminvws.nl> 

Onderwerp: RE: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 

Hoi alien, 

Even een praktische, maar niet geheel onbelangrijke, vraag... 



Hoe wordt het geregeld met de financien?! Hebben wij nu ergens een schriftelijk akkoord voor het 
uitzetten van deze onderzoeken en toezegging dat de kosten worden gedekt? 
Zijn de middelen bij OCW/SZW? Nevelen zij over? Want zodra wij uitzetten worden de kosten op onze 
bestedingsplannen opgenomen... 

Fijn om meer to horen zodat ik dit goed kan afstemmen met onze fa en MT. 

Groeten= 

Van: 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 17:24 
Aan: Pminvws.nl>, 

@minvws.nl>, 
Pminvws.nl>, 	 Pminvws.nl>, 

Pminvws.nl>, 
Pminvws.nl>, 

Pminvws.nl> 
Onderwerp: Voorstel VWS t.a.v. benutten 500.000 

Hi collega's, 

Vanochtend hebben we besproken wie welk onderzoek gaat trekken en wie op 
welk onderzoek mee gaat lezen. 	 en 	 , jullie namen 
ontbreken nog in het overzicht. Vul gerust aan met welk onderzoek jullie mee 
willen lezen. 

Laten we elkaar op de hoogte houden van de voortgang. Trek vooral aan de bel als 
het ergens spaak loopt. Ten aanzien van de bureaus die worden benaderd voor het 
uitvoeren van de onderzoeken stel ik voor dat de 3 trekkers dit onderling met 
elkaar afstemmen ( 1111111 en-). 

T.a.v. de onderzoeken die we hebben aangedragen voor OCW of Rijksbreed, hoor ik 
bij OCW hoe zij het uitzetten hiervan zien. 

Groeten 





55 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER BESLUITVORMING 

Aan: 

nota Benodigde middelen OCW nationaal actieplan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Emancipatie 

Van 

Datum 
14 juni 2022 

Referentie 

Bijlagen 
1 0+F rapport bureau 
regeringscommissaris - mei 
2022 

Aanleiding 
- MOCW en MSZW hebben toegezegd de Tweede Kamer in het voorjaar te 

informeren over het proces naar en de contouren van het nationaal 
actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
(hierna NA). 

- Voor de uitvoering van alle maatregelen en acties die voortvloeien uit het 
nationaal actieplan is tot op heden geen aanvullend budget beschikbaar 
gesteld. 

- In deze nota treft u de middelen die OCW nodig heeft om het NA uit te 
kunnen voeren. 

Geadviseerd besluit 

• Wij adviseren u akkoord te gaan met het vrijmaken van budget voor de 
uitvoering van de reeds voorziene acties en maatregelen het nationaal 
actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

Kernpunten 
Op basis van de geschetste contouren, de gewenste versnelling en 
intensivering van lopend beleid en de reeds waargenomen hiaten in de 
aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
wordt verwacht dat er voor de periode 2023 tot 2026 extra middelen 
nodig zijn om het NA uit te kunnen voeren; 

- Er is afgesproken dat de betrokken beleidsdepartementen de extra 
middelen die nodig zijn voor 2023 vanuit hun eigen begroting zullen 
dekken; 
In de zomer vinden er verkenningssessies plaats met betrokken 
stakeholders, met als doel de inhoudelijke contouren van het nationaal 
actieplan verder in te kleuren. Bij deze concrete uitwerking van het 
nationaal actieplan wordt ook de aanvullende investeringsbehoefte in 
kaart gebracht, die nodig is om de acties en maatregelen waar nu nog 
geen zicht op is uit te kunnen voeren. Deze additionele 
investeringsbehoefte wordt meegenomen in het traject rondom de 
voorjaarsbesluitvorming 2023; 
Op basis van de inhoudelijke contouren van het NA heeft DE een schatting 
gemaakt van het bed rag dat nodig is voor de uitvoer van de acties en 
maatregelen die nu al voorzien zijn. 
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Communicatie 500 500 500 500 
127 127 1 FTEM communicatie 127 127 Salariskosten en 

overhead 
APK bureau regeringscommissaris 322 322 Salariskosten en 

overhead. 
Zie bijlage voor 
extra toelichting. 

322 322 

1.000 Interventies gericht op het doorbreken 
van genderstereotypering en seksuele 
stereotypering in de Nederlandse media 
en online wereld, het bieden van 
opvoedondersteuning en het wegnemen 
van handelingsverlegenheid bij 
omstanders. 

600 Onderzoek, monitoring en evaluatie 

Onderwerp laarlijks 
gem. 

Toelichting 2023 2024 2025 

1.000 1.000 1.000 

600 600 600 

TOTAALA 2.549 2.549 2.549 2.549 

Datum 
9 juni 2022 

Financiele gevolgen OCW 
€ x 1.000 

Toelichting 
In de voorjaarsnota 2022 is een bedrag van circa 11 miljoen euro 
opgenomen voor de aanstelling van de regeringscommissaris en haar 
bureau in de periode 2022-2025, de uitvoer van een eerste reeks 
onderzoeken en verkenningen, grootschalige publiekscommunicatie, een 
startconferentie en extra capaciteit voor de betrokken departementen; 
Dekking 2023: De vrij besteedbare ruimte binnen art. 25 is in 2023 
marginaal (5%). 62% van het beschikbare budget is bestuurlijk gebonden 
vanuit de nieuwe subsidieregeling gender- en LHBTI+- gelijkheid 2022-
2027 ten behoeve van de nieuwe alliantieperiode van vijf jaar. 9% is 
juridisch verplicht (subsidies en opdrachten). 24% is beleidsmatig 
verplicht. Dit betreft onder andere de instellingssubsidie van de SER (vijf 
jaar), monitoring en diverse terugkerende activiteiten. Dekking van 
substantiele omvang (> 500K) zal gevolgen hebben voor lopend en 
toekomstig beleid op emancipatiegebied in 2023. Optioneel kan worden 
bezien een gedeeltelijke doorschuif van de intensivering op 2022 indien 
onvoldoende zekerheid bestaat met betrekking tot volledige realisatie. 
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2023 2024 2025 

5% 25% 16% 

Ruimte begroting DE 

Bekostiging 0 0 0 
Subsidie 664.303 1.988.263 3.507.000 
Opdrachten 
Overheden 

123.126 
109.000 

511.726 
112.000 

780.126 
120.000 

Totale ruimte 896.429 2.611.989 4.407.126 

Datum 
9 juni 2022 

Opmerkingen DG Control 
- Het Nationaal actieplan is op dit moment nog in ontwikkeling. De financiele 
gevolgen die nu worden beg root zijn nog met veel onzekerheid omgeven. Het is 
daardoor voor DGc moeilijk te bepalen of de bedragen realistisch zijn. 
- De omvang van de emancipatiebegroting is in verhouding tot andere artikelen 
beperkt. De totale niet verplichte ruimte wordt de komende jaren steeds groter (zie 
onder), maar voor deze middelen is veelal wel een doel voorzien. Het volledig dekken 
van de € 2,5 miljoen zal grote gevolgen hebben voor de begroting van Emancipatie. 

* Wordt eind 2022 verplicht 

- Voor 2022 is € 2,2 miljoen aan programmageld voor de regeringscommissaris SG 
SGG beschikbaar gesteld bij VJN. DE verwacht dat dit bedrag in 2022 volledig tot 
besteding zal komen. 
- Indien u voornemens bent om (een deel) van de 3 x € 2,5 miljoen buiten de 
begroting van DE te dekken kunt u hiervoor dekking gebruiken die u in een separate 
notitie door DGc wordt aangeboden en een integraal beeld geeft van de nog te 
dekken opgaven en de mogelijke dekkingsbronnen. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
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rt.v.67.$1' 85 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER BESLUITVORMING 

Aan: 

nota Benodigde middelen OCW nationaal actieplan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
14 juni 2022 

Referentie 

Bijlagen 
1 O+F rapport bureau 
regeringscommissaris - mei 
2022 

Aanleiding 

- MOCW en MSZW hebben toegezegd de Tweede Kamer in het voorjaar te 
informeren over het proces naar en de contouren van het nationaal 
actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
(hierna NA). 

- Voor de uitvoering van alle maatregelen en acties die voortvloeien uit het 
nationaal actieplan is tot op heden geen aanvullend budget beschikbaar 
gesteld. 
In deze nota treft u de middelen die OCW nodig heeft om het NA uit te 
kunnen voeren. 

Geadviseerd besluit 

• Wij adviseren u akkoord te gaan met het vrijmaken van budget voor de 
uitvoering van de reeds voorziene acties en maatregelen het nationaal 
actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

Kernpunten 

Op basis van de geschetste contouren, de gewenste versnelling en 
intensivering van lopend beleid en de reeds waargenomen hiaten in de 
aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
wordt verwacht dat er voor de periode 2023 tot 2026 extra middelen 
nodig zijn om het NA uit te kunnen voeren; 

- Er is afgesproken dat de betrokken beleidsdepartementen de extra 
middelen die nodig zijn voor 2023 vanuit hun eigen begroting zullen 
dekken; 
In de zomer vinden er verkenningssessies plaats met betrokken 
stakeholders, met als doel de inhoudelijke contouren van het nationaal 
actieplan verder in te kleuren. Bij deze concrete uitwerking van het 
nationaal actieplan wordt ook de aanvullende investeringsbehoefte in 
kaart gebracht, die nodig is om de acties en maatregelen waar nu nog 
geen zicht op is uit te kunnen voeren. Deze additionele 
investeringsbehoefte wordt meegenomen in het traject rondom de 
voorjaarsbesluitvorming 2023; 
Op basis van de inhoudelijke contouren van het NA heeft DE een schatting 
gemaakt van het bed rag dat nodig is voor de uitvoer van de acties en 
maatregelen die nu al voorzien zijn. 
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1 PTE. communicatie 127 127 127 127 Salariskosten en 
overhead 

APK bureau regeringscommissaris 322 322 322 Salariskosten en 
overhead. 
Zie bijlage voor 
extra toelichting. 

322 

1.000 Interventies gericht op het doorbreken 
van genderstereotypering en seksuele 
stereotypering in de Nederlandse media 
en online wereld, het bieden van 
opvoedondersteuning en het wegnemen 
van handelingsverlegenheid bij 
omstanders. 

600 Onderzoek, monitoring en evaluatie 

Onderwerp Jaarlijks 
gem. 

Toelichting 2023 2024 2025 

1.000 1.000 1.000 

600 600 600 
Communicatie 500 500 500 500 

TOTAALA 2.549 2.549 2.549 2.549 

Datum 
9 juni 2022 

Financiele gevolgen OCW 
€ x 1.000 

Toelichting 
- In de voorjaarsnota 2022 is een bedrag van circa 11 miljoen euro 

opgenomen voor de aanstelling van de regeringscommissaris en haar 
bureau in de periode 2022-2025, de uitvoer van een eerste reeks 
onderzoeken en verkenningen, grootschalige publiekscommunicatie, een 
startconferentie en extra capaciteit voor de betrokken departementen; 

- Dekking 2023: De vrij besteedbare ruimte binnen art. 25 is in 2023 
marginaal (5%). 62% van het beschikbare budget is bestuurlijk gebonden 
vanuit de nieuwe subsidieregeling gender- en LHBTI+- gelijkheid 2022-
2027 ten behoeve van de nieuwe alliantieperiode van vijf jaar. 9% is 
juridisch verplicht (subsidies en opdrachten). 24% is beleidsmatig 
verplicht. Dit betreft onder andere de instellingssubsidie van de SER (vijf 
jaar), monitoring en diverse terugkerende activiteiten. Dekking van 
substantiele omvang (> 500K) zal gevolgen hebben voor lopend en 
toekomstig beleid op emancipatiegebied in 2023. Optioneel kan worden 
bezien een gedeeltelijke doorschuif van de intensivering op 2022 indien 
onvoldoende zekerheid bestaat met betrekking tot volledige realisatie. 
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2023 2024 2025 

16% 5% 25% 

Ruimte begroting DE 

Bekostiging 0 0 0 
Subsidie 664.303 1.988.263 3.507.000 
Opdrachten 
Overheden 

123.126 
109.000 

511.726 
112.000 

780.126 
120.000 

Totale ruimte 896.429 2.611.989 4.407.126 

Datum 
9 juni 2022 

Opmerkingen DG Control 

- Het Nationaal actieplan is op dit moment nog in ontwikkeling. De financiele 
gevolgen die nu worden begroot zijn nog met veel onzekerheid omgeven. Het is 
daardoor voor DGc moeilijk te bepalen of de bedragen realistisch zijn. 
- De omvang van de emancipatiebegroting is in verhouding tot andere artikelen 
beperkt. De totale niet verplichte ruimte wordt de komende jaren steeds groter (zie 
onder), maar voor deze middelen is veelal wel een doel voorzien. Het volledig dekken 
van de € 2,5 miljoen zal grote gevolgen hebben voor de begroting van Emancipatie. 

* Wordt eind 2022 verplicht 

- Voor 2022 is € 2,2 miljoen aan programmageld voor de regeringscommissaris SG 
SGG beschikbaar gesteld bij VJN. DE verwacht dat dit bedrag in 2022 volledig tot 
besteding zal komen. 
- Indien u voornemens bent om (een deel) van de 3 x € 2,5 miljoen buiten de 
begroting van DE te dekken kunt u hiervoor dekking gebruiken die u in een separate 
notitie door DGc wordt aangeboden en een integraal beeld geeft van de nog te 
dekken opgaven en de mogelijke dekkingsbronnen. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
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Aan: 
CC: @rn 

@minocw.nl> 
@minocw.n1>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Notitie Financien NAP SGG en SG 

nocw.n1>; 

84 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Fwd: Notitie Financien NAP SGG en SG 
Datum: 	 dinsdag 14 juni 2022 18:33:57 
Bijlagen: 	 illategajla 

Notitie 	Nationaal actieplan 140622.dooc 

Op verzoek van 	 zet ik bijgevoegde nota ter besluit aan jou door inzake de financien voor het nationaal 
actieplan SGGSRizou je adviseren om dit even te laten liggen. Je krijgt deze nota nog via proza. Ik kan me 
voorstellen dat je - na het gesprek met 	over het overzicht (morgen einde dag) - eerst ook een 
dekkingsvoorstel zou willen terugzien in e nota. Immers, het gaat nu enkel over een soort principeakkoord dat er 
geld moet worden vrijgemaakt, zonder te vermelden waar dit dan vandaan moet komen. 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 rchninocw.nl> 
Datum: 14 juni 2022 om 1 :2 :4 	EST 

rd-,m inocw.nl> 
am inocw.n >, 	 a minocw.n > 

Onderwerp: 	: Notitie Financier) NAP SGG en SG 

(a)minocw.nl>, 

HAM, 

lk zag net je mail aanM. En eens dat het via Proza moet. Gezien de sneiheid dacht ik kan1.1 het wellicht alvast lezen, 
doen we het morgen in Proza. Mede omdat ikbegreep dat FEZ om 16.00 uur lets zou aanleveren bijM. lk weet niet of dat 
er al ligt, ik heb het nog niet gezien. 
Dus ms toch handig als je het alvast doormailt naarM, dan doen we morgen de formele prozalijn. 
Tenzij hij vanavond geen tijd heeft natuurlijk, dan wordt het sws morgen. 

groet,1111 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:56 

In de bijlage een nota ter besluitvorming, 	 aangaande de financiele dekking die gevonden moet worden voor de 
door OCW uit te voeren activiteiten uit het NAP SGG en SG — periode 2023. 
Later vandaag, uiterlijk morgen, krijg je vanuit DGc nog een meer overkoepelende nota waarin alle problematiek en daarbij de 
dekkingsmogelijkheden geschetst worden. 
Wil jij deze twee documenten gelijktijdig voorleggen 	zodat hij alle informatie tot zijn beschikking heeft om een 
besluit te kunnen nemen? 

Alvast dank. 

Groet, 

Senior 	I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipate 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 



99 
Van: 
Aan: 	 eminjenv.nI"; 	 eminvws,n1"; 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: A spraken + opvolging stuurgroep 9 juni 
Datum: 	donderdag 9 juni 2022 16:28:48 
Bijlagen: 	101.141g=122 

Hi 	en 

Ter aanvulling, hierbij ook de zinnen die onze FEZ heeft opgesteld t.b.v. de financiele paragraaf in de 
brief. Deze heeft FEZ ook voorgelegd aan IRF: 

cie 	• 	 Oe 
',late'', if'. f.:!e 	:• 	 • OO 

70.'3 tot 7026 	 ol-1 het •,-::tonaa.. 	 Voc;,-  =•-• 
.,i/•Dr 2023 zul 	 ••••••a2,-.:t 	 Cp 

' 	 ' 	 :" 	 qatio•fl?.a! 	-:•- 
r23SiS 	 een 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 16:22 
Aan: 
	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 

@minjenv.nr 	@minjenv.n1>; 	 @minszw.nk 
	

@minvws.nr 
@minvws.n1>; 	 @minszw.nl> 

CC: 
	

@minocw.n1>; 
	 @minszw.nl>; 

@minszw.nl>; 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Afspraken + opvolging stuurgroep 9 juni 

Beste collega's, 

Hierbij even op een rijtje wat we zojuist hebben besproken: 

Voortgang proces richting RWIZO 
We zetten nu in op twee sporen voor de financiele dekking van de acties en maatregelen die voortvloeien 
vanuit het NAP SGG en SG: 
Spoor 1: De dekking uit eigen middelen van de NAP activiteiten 2023 moet worden ingediend via het 
augustusloket, omdat het een departementale herschikking van budgetten betreft. Actiepunt alien:  Dit 
regelt iedereen via de eigen FEZ mensen. FEZ OCW stemt hier over of met FIN/IRF. Aangezien het hier 
gaat om een harde toezegging is het cruciaal dat iedereen de aanleverdeadline voor het loket (4  
juli) haalt.  De stuurgroep committeert zich aan deze afspraak; 
Spoor 2: Bij uitwerking van het NAP komen we met een financiele onderbouwing. O.b.v. deze 
onderbouwing dienen we een aanvullende claim in bij VJN. 

Verdelen middelen voorjaarsnota 
Er is afgesproken dat iedereen gaat werven voor een 	voor extra ondersteuning op beleid. In de 
bijiage een tekst (zie 'aanleiding opdracht') die DE heeft geformuleerd voor de werving van een 
(interim) comm. medewerker. Deze inleidende tekst kan iedereen gebruiken, zodat de vacatures eenheid 
uitstralen, en aanvullen met de eigen functieprofiel eisen. 

Actiepunt alien:  iedereen levert uiterlijk volgende week vrijdag bij 	aan welk(e) onderzoek(en) het 
betreffende departement in 2023 wil uitvoeren, incl. een inventarisatie van de kosten. Op basis van deze 
behoeften wordt in de volgende stuurgroep besloten welke onderzoeken er dit jaar worden uitgevoerd en 
door wie. 

Stand van zaken pubiiekscampagne 
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met AZ (DPC) over het campagnetraject. AZ trapte hier op de rem 
en adviseert om 2022 te gebruiken voor uitwerking van het NAP en de daarmee samenhangende 
communicatiestrategie, om vervolgens in 2023 een campagne te lanceren. We hebben echter de politieke 
opdracht gekregen om ons actief te mengen in het maatschappelijk gesprek en ons uit te spreken. 
Daarnaast is het budget voor 2022 toegekend. We moeten dus dit jaar naar buiten. De stuurgroep wil dat 
de politieke opdracht wordt opgevolgd.IIII werkt een notitie uit voor de twee mogelijke 
campagnerichtingen: een bewustwordingscampagne waarmee we het maatschappelijk gesprek starten 
rondom sociale normen en een activatiecampagne die omstanders een handelingsperspectief biedt. (NB: 
J&V komt in 2023 met een campagne om duidelijk te maken welk gedrag niet alleen norm overschrijdend 
is, maar ook strafbaar. De 'zwaardere' gevallen. De campagne over de maatschappelijke normen gaat 



vooral focussen op het grijze gebied.). De notitie wordt besproken in de volgende stuurgroep. Vervolgens 
wordt gepolst bij MOCW, MSZW en de RC naar welke invulling hun voorkeur uitgaat. 

Stand van zaken verkenningssessies 
De offerteaanvraag is vandaag gepubliceerd. Het traject tot aan de gunning van de opdracht gaat de 
komende maand lopen. Komende week ontvangt de stuurgroep alvast een save the date met alle data 
van de sessies. 	 : vul vooral aan want ik moest dit Iaatste stukje uit de meeting). 

erfininisimedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER INFORMATIE 
	 Emancipatie 

Aan: FEZ 	 Van 

T 

Datum 
08 maart 2022 

Referentie 

Bijlagen 

nota Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Intern OCW afgestemd 
DE 

Interdepartementaal 
afgestemd 
SZW 

Aanleiding 
In de MR d.d. 04 februari is besloten dat er onder de regie van MOCW en MSZW 
toe wordt gewerkt naar een Nationaal Actieplan aanpak seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, alsook het instellen van een 
onafhankelijke regeringscommissaris. Voor deze intensiveringen zijn geen 
middelen voorzien in het Coalitieakkoord. Via VJN 2022 worden middelen 
gevraagd voor de voorziene APK- en programmakosten voor de 
regeringscommissaris/bureau (meerjarig), extra programmakosten (2022) en 
coordinatie door OCW/SZW (meerjarig). 

Via besluitvorming julibrief en VJN 2023 zullen additionele APK- en 
programmamiddelen (meerjarig) gevraagd worden voor de interdepartementale 
uitvoering van het Nationaal Actieplan. 

Toelichting 

Onderstaand vindt u de totaalbedrag voor APK- (regel 1) en programmamiddelen 
(regel 2). Deze kostenraming bestaat uit drie kostenposten. Een nadere duiding 
van deze kosten vindt u onder paragraaf 1 tot en met 3. De genoemde bedragen 
zijn indicatief en kunnen nog wijzigen naar aanleiding van interdepartementaal 
overleg. 

• Het gaat om een totaalbedrag van €10.958.500,- in de periode 2022-
2026 (5 jaar) 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 2024 2023 2022 2025 2026 

1538,5 892,5 

250 250 250 2200 0 

2051,5 2051,5 1474,5 

1. Regeringscommissaris en ondersteunend bureau: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €4.670.000,- in de periode 2022-2025 

(4 jaar) 
• Het betreft de aanstelling van de regeringscommissaris en het 

ondersteunend bureau (regel 1); en 
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Datum 
08 maart 2022 

• Programmamiddelen van de regeringscommissaris (regel 2). 

x € 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 2025 2024 2026 2022 2023 

582 1159 1159 870 0 
•	 

250 
	

250 150 0 250 

2. Intensivering aanpak grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
2022 • 
• Het gaat om een totaalbedrag van €2.050.000,- in 2022 (een jaar). Het 

betreft activiteiten die worden uitgevoerd in aanloop naar het Nationaal 
Actieplan. De activiteiten beslaan o.a.: 

o Een verkenning van en het uitvoeren van onderzoek naar de 
lopende activiteiten rondom de aanpak van grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld, nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen 
en de effectiviteit van bestaande interventies; 

o Een grootschalige cross mediate publiekscampagne, met als doel 
het initieren van het maatschappelijk debat en dialoog rondom de 
in gang to zetten cultuurverandering; 

o Een startconferentie met relevante stakeholders in het veld, 
ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties 
die zich dagelijks inzetten op dit terrein, met als doel 
kennisdeling, verbinding en aanjagen; 

x € 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	2022 
	

2023 
	

2024 	2025 
	

2026 

2050 

3. Extra personele capaciteit voor coordinerende departementen: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €4.238.500,- in de periode 2022-2026 

(vijf jaar), voor extra inzet op beleid en communicatie. 
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Datum 
08 maart 2022 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

668,5 
	

892,5 
	

892,5 
	

892,5 
	

892,5 
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Toelichtinq op vraaq Rijksbrede kabinetsopqave: Reqerinqscommissaris aanpak 
grensoverschrijdend qedraq  

1. Hoe is het bedrag van 2,2 miljoen programmageld in 2022 uitgesplitst en 
onderbouwd? 

- 150.000 euro programmageld voor de regeringscommissaris en haar bureau, te 
besteden aan organisatorische zaken zoals meerdere kleinschalige 
bijeenkomsten/overleggen met partijen uit het veld etc.; 
- Een grootschalige startconferentie a 150.000 euro met relevante stakeholders in het 
veld, ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties die zich dagelijks 
inzetten op dit terrein, met als doel kennisdeling, verbinding en aanjagen. Hierbij is 
rekening gehouden met externe inhuur voor de organisatie en mogelijkheden om de 
bijeenkomst te streamen; 
- Een grote massamediale campagne met een looptijd van 1 jaar a 1.300.000 euro, 
met als doel het initieren van het maatschappelijk debat en dialoog rondom de in gang te 
zetten cultuurverandering. Dit bedrag omvat zowel ontwikkel- en productiekosten als 
inkoop van de media (incl. tv); 
- Een verkenning en onderzoek a 600.000 euro, naar de lopende activiteiten rondom 
de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, nieuwe ontwikkelingen, 
doelgroepen en de effectiviteit van bestaande interventies. 

2. Hoe is de verdeling tussen het ondersteunend bureau en het departement en 
welke onderbouwing van de bedragen zit er achter? 

Het ondersteund bureau gaat zich o.l.v. de regeringscommissaris bezighouden met het 
aanjagen van de cultuurverandering die in de samenleving plaats moet gaan vinden. De 
regeringscommissaris initieert het maatschappelijk debat en dialoog en stimuleert 
initiatieven op dit terrein. Daarnaast heeft de regeringscommissaris een belangrijke 
signaleringsfunctie en zorgt dat meldingen van ongewenste ontwikkelingen worden 
doorgeleid, in nauwe verbinding met de relevante (overheids)instanties. Tenslotte adviseert 
de regeringscommissaris gevraagd en ongevraagd het kabinet bij de totstandkoming en 
uitvoering van de integrale en gecoordineerde aanpak. 

De coordinerende departementen OCW en SZW hebben een regierol in de totstandkoming 
en uitvoering van het Nationaal Actieplan, in samenwerking met de overige betrokken 
departementen. Daarnaast zijn de coordinerende departementen verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en productie van een grootschalige startconferentie en publiekscampagne. 

De onderbouwing van de benodigde personele capaciteit voor het ondersteund bureau en 
de coordinerende departementen is als volgt: 

Onderbouwing kosten bureau regeringscommissaris seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

x € 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

870 
	

1159 
	

1159 
	

582 
	

0 

Het bureau bestaat uit de volgende samenstelling: 

- Regeringscommissaris 
- 2 x Beleidsmedewerker 
- lx Beleidsmedewerker 
- Managementassistent 
- Communicatieadviseur 
- Team coordinator 



Daarnaast zijn ook de kosten voor de dienstauto met chauffeur bij de kosten voor het bureau 
opgeteld. 

Onderbouwing kosten extra personele capaciteit voor co6rdinerende 
departementen: 

x C 1000 	 -I- = saldoverbeterend 

2021 	2022 
	

2023 
	

2024 	2025 
	

2026 

668,5 
	

892,5 
	

892,5 
	

892,5 
	

892,5 

Het betreft extra ondersteuning op beleid en communicatie. In totaal gaat het om zeven 
medewerkers. De voorlopige verdeling van deze extra ondersteuning is als volgt: 

- 2 extra beleidsmedewerkers voor OCW; 
- 2 extra beleidsmedewerkers voor SZW; 
- 3 extra FTE voor Communicatie (een senior comm adviseur, persvoorlichter en 
projectleider). 

Er is gerekend met het salaris van de beleidsmedewerker 	 . De 
definitieve verdeling van de extra FTE over OCW, SZW en Comm wordt vastgesteld bij de 
uitwerking van de contouren van het Nationaal Actieplan. 

3. De APK voor het departement loopt in tegenstelling tot de andere reeksen tot 
2026. Wat is daarvoor de reden? 

De aanstelling van de regeringscommissaris is voor drie jaar. Daarna wordt het 
ondersteunend bureau en de daarmee samenhangende functies opgeheven. De inzet op het 
thema seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld loopt de gehele 
kabinetsperiode door. De beleidsmedewerkers blijven daarom ook na afloop van de termijn 
van de regeringscommissaris in dienst van de departementen. 

4. Wat is het doel van de publiekscampagne? Volgens mij is voldoende awareness 
en maatschappelijk debat nu over dit onderwerp. Ik zie niet in hoe het 
programmateam dit nog verder moet initieren. 

De onderwerpen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn momenteel 
inderdaad volop in het nieuws. Sinds de bekendmakingen rondom de misstanden bij het tv-
programma The Voice of Holland komen er, helaas, bijna wekelijks nieuwe verhalen voorbij 
in de media van slachtoffers en vermoedde daders. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
krijgt aandacht en domineert de actualiteit. Dat is belangrijk, want bewustwording van een 
probleem is een eerste stap richting verandering. 

Wat men op dit moment echter hoofdzakelijk meekrijgt is dat seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld heel veel voorkomt. Door de berichtgeving ontstaat tevens het 
beeld dat het zich overal voordoet: niet alleen op de werkvloer, maar ook in het onderwijs, 
bij sportverenigingen, in het publieke domein, etc. 

Uit onderzoek van Rutgers, expertise centrum seksualiteit, blijkt dat het uitvergroten van 
slecht gedrag ertoe bijdraagt dat de maatschappij slecht gedrag gaat normaliseren. De 
gedachte ontstaat dat als heel veel mensen iets doen (zoals ongevraagd dickpicks sturen), 
het dus niet erg of zelfs normaal is. Awareness, weten dat het probleem zich op grote 
schaal voordoet, is niet voldoende om het te bestrijden, daarvoor is gedragsverandering 
noodzakelijk. 

Om ongewenst gedrag structureel aan te pakken en schadelijk gedrag te veranderen en te 
voorkomen is een cultuurverandering nodig, waarbij normverandering het uitgangspunt is. 



Dit is een complexe uitdaging, die om centrale regie en een grote investering vraagt. De 
publiekscampagne draagt daar aan bij. 

Het doel van de gecoordineerde overheidscampagne is om de gewenste cultuur- en 
gedragsverandering vanuit een positief perspectief te benaderen. De insteek is om vooral 
aandacht te geven aan positieve normen, die geweld tegengaan en gewenst gedrag en 
gezonde omgangsvormen stimuleren, a.d.h.v. duidelijke handelingsperspectieven. Hierbij 
wordt de koppeling gemaakt naar informatievoorziening, instrumenten en interventies die 
de doelgroepen helpen of intermediairs die de doelgroepen bereiken. Dat deze aanpak 
t.o.v. sociale normverandering effectief is hebben eerdere, kleinschalige, campagnes zoals 
'Ben je oke' en 'Generatie Ja.. En' (beiden van Rutgers) al eerder aangetoond. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Claim RC 
Datum: 	maandag 7 maart 2022 15:01:41 
Bijlagen: 	Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 220223def.docx 

imacie001.ioct 

Hi-, 

Zie bijlage voor de eerste conceptversie, met 2 fte. Ik heb 	net ook nog even gebeld want ik weet 
echt niet meer hoe we precies op 892,50 uit zijn gekomen. 	kon zich dit ook niet meer herinneren. 

De cijfers die we hebben aangeleverd gekregen zijn: 

• 2 x Beleidsmedewerker 

• een senior corn adviseur: 
• een persvoorlichter / junior woordvoerders: 
• een projectleider: 

Gaat er bij een van jullie een lampje branden als jullie dit weer zien? 

Zoals je kunt zien in de claim was het bedrag voor de programmamiddelen in ieder geval als volgt 
opgebouwd: 
Voor onderzoek 600.000 
Voor de campagne 1.300.000 
Voor de startconferentie 150.000 

leniorninmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Afspraak 	en Mariette Hamer - ma aanstaande 
Datum: 	 vrijdag 11 februari 2022 12:50:11 
Bijlagen: 	 image002.1pq 

image002.jpq 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 11 feb. 2022 om 12:03 heeft 
	

@minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

Ha alien. 
1k spreek 	zo direct of eind vd dag. 
Zal onderstaande punten meenemen! 
Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

O) 1 1 feb. 2022 om 11:59 heeft 
riminocw.nl> het volgende geschreven: 

lloi 

Denk dat dit wel volstaat eigenlijk. 

Hartelijke groet, 

0 10 feb. 2022 om 11:26 heeft 
rdiminocw.nl> het volgende 

geschreven: 

Ha=, 

en ik hebben dit voorstel zojuist besproken. Hierbij twee 
aanvullingen in het rood. Daarnaast vroegen wij ons of of 
naast gesprekspunten nog verdere informatie nodig heeft. In 
principe heeft is zij nauw betrokken geweest bij het voorstel 
toch? 

Groeten, 



Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 16:04 
Aan: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

Onderwerp: RE: Afspraakill en Marlette Hamer - ma 
aanstaande 

Voor de. is het. 

lk denk goed als ze bij een aantal zaken stilstaan. 
• Aanstelling (ze komt in Rijksdienst). 

P&O) kan dat hopelijk regelen. Moeten wij iig niet zelf 
doen. 

• Wat en wie denkt ze nodig to hebben voor het inrichten 
van het bureau? Bij voorkeur regelen iemand van buiten 

DE die dat voor haar organiseert, projectenpool? Of ms 
kant Mariette zelf wel iemand 

• Heeft ze al ideeen over de omvang van haar bureau? Wat 
zal dat ongeveer kosten? 

• Wil (en kan) ze binnen of buiten de Hoftoren gaan zitten 
met haar bureau? 

• Wat heeft ze nodig aan programme geld? 
• Hoe zorgen we voor een goede verbinding tussen wat zij 

doet en waar wij met ons actieplan op inzetten? Hoe wil 
zij zich verhouden tot het actieplan? 

• Heeft ze al ideeen die we alvast mee kunnen nemen in 
het verdere ontwikkelen van de plannen? 

• Hoe ziet ze het evenwicht voor zich tussen aandacht voor 

de werkvloer en aandacht voor preventie etc. verder in de 
maatschappij (onderwijs, jongeren, sport, verenigingen, 

etc.) 
• en jullie hebben ms nog aanvullingen... 

Groeten,111.1 

Van: 	 @minocw.nl>  
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 15:07 
Aan: 	 Pminocw.nk 

Pminocw.n1>; 
@minocw.nl> 

Onderwerp: Fwd: Afspraakil en Marlette Hamer - ma 
aanstaande 

Ha, willen jullie een korte voorbereiding maken voorl? 

Dank en groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 
Pminocw.nl> 

Datum: 9 februari 2022 om 14:42:12 CET 
Aan: 

@minocw.nl> 

Kopie: 
Pminocw.nl> 

Onderwerp: Afspraakil en Marlette 

Hamer - ma aanstaande 

Bestel111, 
aanstaande maandag van 13.00 tot 14.00 uur 
heeft Mariette Hamer een afspraak met-
bij OCW. 
Zou jij voor enige voorbereiding kunnen zorgen 
voor dit gesprek? 

komt zelf ook nog bij je op de lijn geeft zij 
aan, maar vroeg ons dit alvast to laten weten aan 
je. 
Groet, 

Postbus: 	Ominocw.n1   

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag I I= 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: laatste versie 
Datum: 	 donderdag 3 februari 2022 18:01:49 
Bijlagen: 	image001.iI2g 

Okee, dan wacht ik nog even met doorsturen tot morgen. Laten we morgen even bellen. 

groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 18:00 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: laatste versie 

Ha 

We hebben inmiddels weer een latere versie. We moeten wel nog goed kijken naar de suggesties van 
SZW. 

Groeten, 

Van: 	 @minszw.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 17:50 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: laatste versie 

Hoi 

Hierbij weer een laatste versie! Zie nog een toevoeging van mijn directeur. 

Ik heb begrepen dat later wordt besloten of JenV/VWS meedoen. Wanneer later is, weet ik ook niet.. 

We houden contact! 
Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 16:41 
Aan: 	 @minszw.nl> 
Onderwerp: laatste versie 

lerWinsWerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 

Dit bench,. kan informatie Pevatten die i• :=7 voor ii ;s bestemd 	u 	iieadie.sseerde bent of '.fit be!icht abtisieveliik sae is toegezenden. 
vereocot dat attn is afzender te 	het bericht to venviideren De Staat aanvaardt Been. aansp(akelijk.heid 'poor scnacie van 	acrd ook 
ve.rbanc.' houdt met risico's verbonder 	r.,:lektronisch verzenden van benchten 
This message ,nay contain informatien 	i'.ot intended for you. if you are ;ot the addressee or this ;ressage i:vas sent to you by mistake. you are 
requested to inform the sender and 	the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting front the risks inherent in the 
electronic transmission of ;nessage.s 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

woensdag 20 juli 2022 20:01 

FW: WOO 

Whatsapp, 3 juni 	 aan 

Begrijp dat rond financien eea nog niet rond is bij brief 'Hamer' voor cwizo. Ik laat even kort overlegje 
plannen met fez en jou. En M(vaste cwizoman). Ok? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

1 
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Van: 
Verzonden: 	woensda 20 .uli 2022 19:59 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Woo 

Signal, 23/6/2022, van 	 aan 

-, 
Voor morgen. 
In jouw proza zit onze brief over SGOG. 	heeft naar jou opmerkingen gemaakt die niet 
kioppen. 
De brief gaat niet naar de MR. Er is akkoord vanuit de rwizo. We hebben akkoord van Fin op de tekst. 
Hij staat dus niet op de agenda van de MR. Departementen dekken kosten Zelf. Dus de brief kan 
ondertekend worden door M, dan wordt hij maandag verzonden. 
Als je vragen hebt, bel 	even. 
Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

maandag 13 juni 2022 19:38 

Re: RWIZO 

Dank. lk zal het morgen even checken bij hem. 
Het was super leuk vandaag! 

Hartelijke groet, 

Op 13 jun. 2022 om 17:43 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Update: 	heeft (via 	) gevraagd of 	even naar 	 AZ kan bellen om 
het to regelen. 

lk hoop dat jullie een inspirerende dag hebben gehad met veel input vanuit het veld :) Tot morgen 
en alvast een fijne avond allemaal! 

Van: 
Verzonden: maandag 13 juni 2022 16:39 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
CC 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: RWIZO 
Urgentie: Hoog 

lk heb het ook bij 	en 	voorgelegd. Die laatste heb ik helaas nog niet kunnen spreken. 
gaf aan dat 	het verzoek heeft neergelegd bij AZ maar dat hij vandaag vrij is. Zij 

had zeif geen idee wat de stand van zaken is en kon me niet verder helpen. 

= belde me net nog een keer en zei dat el-  tijdens de CWIZO is besproken dat Hamer bij de 
RWIZO of anders bij een vooroverleg van de MR aanwezig kon zijn? Van dat laatste overleg had ik 
zeif nog niet eerder gehoord. 	, weet jij wat hierover gezegd is tijdens de CWIZO? 

lk heb met= afgesproken dat ik uiterlijk morgenochtend terugkoppel, nadat ik 	heb 
kunnen bellen. 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 13 juni 2022 13:21 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Re: RWIZO 

Ja, of het MR-secretariaat=1.1 of-)? 

	

Op 13 jun. 2022 om 12:51 heeft 	 @minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

1=1 of_? 
1 



Hartelijke groet, 

Op 13 jun. 2022 om 12:49 heeft 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Hi= en_, 

lk werd zojuist geappt doorIM over het onderstaande: ze willen 
vandaag uitsluitsel krijgen over of Hamer wel/niet aan kan sluiten 
bij de RWIZO i.v.m. andere verzoeken aan de RC voor die dag. 

Dank voor het meedenken! 

Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 30 mei 2022 12:32 
Aan: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Fwd: RWIZO 

Hee ladies, 

Had 1 van jullie contact met BOA over hoe we Hamer kunnen laten 
aansluiten bij de rwizo? 

Groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 30 mei 2022 om 12:24:34 CEST 
Aan: 

@minocw.nl> 
Kopie: 	 @rcgog.nl>, 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Antw: RWIZO 

Nee nog niet. We zijn er mee bezig. 

Hartelijke groet, 

2 



Op 30 mei 2022 om 12:20 heeft 

@minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

HaIM, 

Begreep dat 	hiermee bezig 
was. @IIIIII;hebben we al groen 
licht van AZ? 

Groet, 

Van: 
@rcgog.nl> 

Verzonden: maandag 30 mei 2022 
11:57 
Aan: 

@minocw.nl> 
Onderwerp: RWIZO 

Hoi 

Heb je al bericht of Marlette aan 
kan schuiven in de RWIZO voor de 
Kamerbrief? Lijkt ons nog steeds 
het meest passend. Het is ook 
urgent to weten wanneer het dan 
zou zijn, gegeven Mariette's 
agenda. 

Hoor graag! 

Regeringscommissaris seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld 

De Hoftoren I Rijnstraat 50 I 2515 
XP I Den Haag I 6e etage 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den 
Haag 

M 
E 	 @rcgog.n1  

3 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Financieel overzicht kosten SZW seksuele intimidatie 
Datum: 	donderdag 2 juni 2022 21:26:25 
Bijlagen: 	Financieel overzicht kosten SZW seksuele intimidatie.docx 
Prioriteit: 	Hoog 

Beste 	enIM, hier de berekeningen voor de claim waar wij binnen SZW op uitkomen. Het kan nog lets 

veranderen maar dit is svz. lk wist niet zeker of de 2 fte voor beleid SZW meerjarig zijn geclaimd dus die heb ik voor de 

zekerheid erbij gedaan. 

Verder geld voor de sociale partners, de Nederlandse Arbeidsinspectie, juridische kennis, verdiepend 

onderzoek/handreikingen. Zo kom ik op 5 posten en in totaal 1.3 miljoen per jaar in de periode 2023 — 2025. Volgende 

week kijken hoe we in totaal uitkomen en of de berekeningen van de 5 departementen ten opzichte van elkaar redelijk 

kloppen? 

Morgen ben ik er niet, 	wel. Tot volgende week, 	wij zien elkaar in de CWIZO (ik log voor CWIZO nog in 

om evt laatste nieuws te zien)! 

Fijne vrije Pinkstermaandag allemaal! 

Groet1111 

Dit bericht ken inform 	bevatten die niet voor u is bestemd lndien a niet de geadresseerde bent of nit bencht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt . erzocht oat can de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade. van welke card ook. die verband houdt me,risico's verbonden can het elektronisch verzenden van 
berichte.n 
This message may contain information that is not intended for you If you are not Ine addressee or if this message was sent to you 
by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages 
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(JenV), 
en 

Afwezig (VWS) 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

Contactpersoon 

T 

verslag Kernteam MT seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksilepl geweld 

@minocw.n1 

Onze referentie 

Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

Datum 
5 april 2022 

Nummer 

Bijlagen 
Geen 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

4 april 2022, 16.30-17.15 uur 

Webex 

	

(OCW), 	(VWS), 

	

(SZW), 	(SZW), 
(OCW; verslag) 

1. Opening en vaststellen agenda 
vervangt 	bij dit overleg. 

2. Verslag overleg 21 maart 2022 (bijlage 1) 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Het verslag wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

3. Nota bespreekpunten NA (bijlage 2) 
Aan de hand van de nota wordt gesproken over de vorm van het 
nationaal actieplan en de gevolgen voor: 

o Betrekken van decentrale overheden, sociale partners, kennis-
en expertisecentra, specifieke sectoren, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties 

o Inzet vanuit de verschillende departementen 
o Rol Mariette Hamer 
o Rol startconferentie 
o De inhoud van de Kamerbrief en de planning 

De volgende zaken worden geconcludeerd: 
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Vorm NA 
Het NA moet meer zijn dan een intensivering van de huidige inzet 
(optie 1). Dus er moet geen Kamerbrief komen met een overzicht van 
alle huidige interventies. En het moet geen verzameling van allemaal 
losse acties worden, maar echt een gezamenlijke aanpak zijn (kop 
erop, regie). 
Dat laat onverlet dat het mandaat blijft liggen bij de verantwoordelijke 
bewindspersonen. Zij communiceren zelf richting de Kamer over 
initiatieven op hun eigen terrein. MOCW en MSZW fungeren wel als 
trekker/ coordinator namens het hele kabinet van de gezamenlijke 
aanpak. De ambities strekken zich uit over vele beleidsterreinen, maar 
zij rapporteren over het geheel. 

Ophalen input 
De departementen hebben doorlopend gesprek met relevante partners 
en organisaties op hun domein, dit blijft zo, maar voor het NA wil je 
graag een tandje hoger en ook de partners gezamenlijk spreken om 
dwarsverbanden te leggen. 
Met betrekking tot het ophalen van input van het veld/stakeholders 
vragen we een externe organisatie om nog voor de zomer de sessie 
(of deelsessies) te organiseren/ plannen, hosten en een analyse van 
de rode draden te maken. De departementen zullen deze sessie 
bijwonen en eventueel zelf input leveren. Ook Hamer zal bij deze 
sessies aanwezig zijn. De analyse van de overkoepelende problemen 
kan de basis vormen van de Kamerbrief die in het voorjaar gestuurd 
moet worden over de contouren en het proces rondom het NA. 
Vervolgens kan dit in de periode daarna verder uitgewerkt worden. 
Het voordeel is dat er voor beleidsmedewerkers geen rolvermenging 
kan plaatsvinden. Ook voorkom je dat de gesprekspartners 
overvraagd worden en meerdere keren met departementen/ Hamer 
etc. moeten spreken. 
Er wordt verwezen naar het proces rondom de veranderopgave 
inburgering dat begeleid werd door het AJF. Er zal contact opgenomen 
worden met 	 (SZW) die bij dit proces betrokken 
is geweest om hier meer informatie over op te halen. 
Eventueel kan hier een deel van de middelen die zijn aangevraagd bij 
de voorjaarsnota voor verkenning en onderzoek hiervoor worden 
gebruikt. 
Er wordt gesproken over de capaciteit. Alle departementen hebben 
het momenteel erg druk. De wens wordt uitgesproken om hier bij de 
verschillende departementen tijd en ruimte voor vrij te maken; de 
inhoudelijke bijdragen moeten immers van hen komen. Door inhuur 
van een extern bureau zal veel regelwerk uitbesteed kunnen worden. 
Er wordt benadrukt dat onder het ophalen van input wordt verstaan 
dat het een wederzijds gesprek moet worden. Dus niet dat de 
departementen alleen wensen ophalen bij de gesprekspartners, maar 
ook dat de gesprekspartners geactiveerd worden om zelf tot actie 
over te gaan. Vanwege de aard van de problematiek moeten zij het 
verder brengen. 
Eigenlijk wil je een snort gevoel tot actie/ community met elkaar 
creeren. Er wordt verwezen naar de gelijke kansen alliantie waar een 
online community is opgezet waarin werd gecommuniceerd over de 
gesprekken die er liepen en goede voorbeelden werden gedeeld. Hier 
zouden de middelen ook voor ingezet kunnen worden. 

Emancipatie 

Datum 
4 april 2021 
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Conferentie 
Bij de voorjaarsnota zijn middelen aangevraagd voor een 
grootschalige startconferentie met relevante stakeholders in het veld, 
ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties die 
zich dagelijks inzetten op dit terrein. Het doel is kennisdeling, 
verbinding en aanjagen. Naar verwachting zal deze conferentie in het 
najaar 2022 plaatsvinden. Tijdens deze conferentie zou ook de 
publiekscampagne gelanceerd kunnen worden. 
De conferentie kan als startsein dienen voor het uitvoeren van het NA. 
Het beleidsverhaal ligt dan klaar. Dus de komende tijd eerst input 
halen uit het veld, dan de contouren hiervan in de Kamerbrief 
schetsen en hier vervolgens tijdens de conferentie verder vervolg 
aangeven (toetsen/aanvullen beleidsinzet en concrete uitwerking). 

4. Vraag IRF: besteding onderzoeksgelden NA (bijlage 3) 
De IRF heeft gevraagd naar de precieze besteding van het bedrag van 
600.000 euro aan onderzoeksgelden die bij de voorjaarsnota zijn 
aangevraagd. 
De deelnemers kunnen zich in eerste instantie vinden met het voorstel 
in bijlage 3. Dit kan ook helpen bij het vormen van het NA. 
Er wordt afgesproken om het voorstel nogmaals per mail rond to 
sturen, zodat hier ook schriftelijk op gereageerd kan worden. 

5.  

Emancipatie 

Datum 
4 april 2021 

6. Vervolgafspraken 
De conclusies rondom het proces tot het NA worden rondgemaild, 
zodat hier door de leden van het kernteam schriftelijk op gereageerd 
kan worden. 
De besteding van de onderzoeksgelden worden rondgemaild, zodat 
hier door de leden van het kernteam schriftelijk op gereageerd kan 
worden. 
Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 20 april van 11.30-
12.00 uur. 

7. Rondvraag en sluiting 
N.v.t. 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 14 juni 2022 21:26 
Aan: 
Onderwerp: 	 Re: Notitie Financien NAP SGG en SG 

Nee, wordt m.i. niet inzichtelijk. Wordt alleen gezegd dat op basis van de geschetste contouren, de gewenste 
versnelling en intensivering van lopend beleid en de reeds waargenomen hiaten in de aanpak van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt verwacht dat er voor de periode 2023 tot 2026 extra 
middelen nodig zijn om het NA uit te kunnen voeren. lk kan me voorstellen dat de opdracht de afgelopen periode 
groter is geworden, maar er ligt geen uiteenzetting waarom de huidige capaciteit nu al niet toereikend lijkt voor de 
opgave. 

Op 14 jun. 2022 om 20:10 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Kan jij hier nou uit opmaken waarom er extra apk budget voor bureau moet komen? 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 18:34 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Fwd: Notitie Financien NAP SGG en SG 

Op verzoek van 	zet ik bijgevoegde nota ter besluit aan jou door inzake de financien voor het 
nationaal actieplan SGGSG. lk zou je adviseren om dit even te laten liggen. Je krijgt deze nota nog via 
proza. lk kan me voorstellen dat je - na het gesprek met 	over het overzicht (morgen einde 
dag) - eerst ook een dekkingsvoorstel zou willen terugzien in de nota. Immers, het gaat nu enkel 
over een soort principeakkoord dat er geld moet worden vrijgemaakt, zonder te vermelden waar dit 
dan vandaan moet komen. 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 14 juni 2022 om 18:20:46 CEST 
Aan: 	 @minocw.nl>, ' 

@minocw.nl>, 	 @minocw.nl>, 
@minocw.nl> 

Onderwerp: FW: Notitie Financien NAP SGG en SG 

Hoi 

lk zag net je mail aanlIM. En eens dat het via Proza moet. Gezien de snelheid 
dacht ik kan MEI het wellicht alvast lezen, doen we het morgen in Proza. Mede 
omdat ikbegreep dat FEZ om 16.00 uur lets zou aanleveren bij=11. lk weet niet of 
dat er al ligt, ik heb het nog niet gezien. 
Dus ms toch handig als je het alvast doormailt naar=, dan doen we morgen de 
formele prozalijn. 



Tenzij hij vanavond geen tijd heeft natuurlijk, dan wordt het sws morgen. 

groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:56 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Notitie Financier) NAP SGG en SG 

Hi 

@minocw.nl>; 

In de bijlage een nota ter besluitvorming, t.a.v.=, aangaande de financiele 
dekking die gevonden moet worden voor de door OCW uit te voeren activiteiten uit 
het NAP SGG en SG — periode 2023. 
Later vandaag, uiterlijk morgen, krijg je vanuit DGc nog een meer overkoepelende 
nota waarin alle problematiek en daarbij de dekkingsmogelijkheden geschetst 
worden. 
Wil jij deze twee documenten gelijktijdig voorleggen aan=, zodat hij alle 
informatie tot zijn beschikking heeft om een besluit te kunnen nemen? 

Alvast dank. 

Groet, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Re: Opzet claim NAP SGG en SG 
Datum: 	 dinsdag 7 juni 2022 19:10:09 
Bijlagen: 	 ipiage001.I4 

irnage001.jiag 
Bestedingsvoorstel aannak SGG en SG- versie 7 juni 221.docx 

thy .je gesprek met." 
I • sprak hem vandaag al even. 1-Ii.j weet dat we dit op moeten pakken. Bedrag is dus nog ietsie hour. 

Hartelijke groet. 

Op 7 .01. 2022 om 16:27 heft 	 minoc w.n 1> het volgende geschreven: 

I= en ik waren vergeten de extra FTE voor comm mee te nemen in de raining van de kosten voor OCW. 
Het bedrag komt nu uit op 2.787.000 per jaar. 

Groet,IM 

Van: 

Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 16:26 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 
_@minocw.nl>; 
Onderwerp: Opzet claim NAP SGG en SG 

HIM 

@minocw.nl> 
@minocw.nl> 

Zoals zojuist besproken hebben we een start gemaakt met het ons fiche dat vormgeeft aan het financiele plaatje onder het 
NAP. 
Wil jij even met ons meekijken of we zo op de goede weg zijn, of dat dit antlers aangevlogen dient te worden. Alvast dank 
voor je input! 

Groet, 

11•Msmedewerker I Ministene van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
Tel nr: 



108 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Opzet claim NAP SGG en SG 
Datum: 	 woensdag 8 juni 2022 10:26:20 
Bijlagen: 	 Destedingsvoorstel aanoak SGG en SG- versie 8 iuni 22.,docx 

Hill= en 

Hierbij nogmaals een geiipdatet versie van het bestedingsvoorstel. Het bedrag van bureau RC bleek niet te 
kloppen. Met deze bijstelling komen we toch weer uit op een bedrag van 2,5 miljoen. Zie bijlage. 

Groet, 1.11 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 19:10 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Re: Opzet claim NAP SGG en SG 

tbv je gesprek metM. 
lk sprak hem vandaag al even. Hij weet dat we dit op moeten pakken. Bedrag is dus nog ietsie hoger. 

Hartelijke groet,=1 

Op 7 jun. 2022 om 16:27 heeft 	 Pminocw.nl> het volgende geschreven: 

Hi 

en ik waren vergeten de extra FTE voor comm mee te nemen in de raming van de kosten 
voor OCW. 
Het bedrag komt nu uit op 2.787.000 per jaar. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 16:26 
Aan: 	 Pminocw.nl> 
CC: 	 Prninocw.nk 

Pminocw.n1>; 
Onderwerp: Opzet claim NAP SGG en SG 

Hi 

Pminocw.nk 
Pminocw.nl> 

Zoals zojuist besproken hebben we een start gemaakt met het ons fiche dat vormgeeft aan het 
financiele plaatje onder het NAP. 
Wil jij even met ons meekijken of we zo op de goede weg zijn, of dat dit anders aangevlogen dient 
te worden. Alvast dank voor je input! 

Groet, 

illeniorlasmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie 
Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 



Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijdstip 

Vergaderzaal 

Aanwezig 

Hoofdenoverleg seksueel geweld 
03 maart 2022, 15.30-17.00 uur 
Webex 

(OCW), 	 (OCW 
(SZW), 	 (VWS), 
(VWS), 	 (VWS), 

(JenV), 	 (JenV) en 
(JenV) 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

107 	 Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 133 Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

T 

agenda 
@minocw.n1 

Datum 
02 maart 2022 

Nummer 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Conceptverslag d.d. 17 februari 2022 
- 	Ter vaststelling 

3. Omgaan individuele signalen/ burgerbrieven 
- Ter bespreking: 

o Hoe om to gaan met individuele meldingen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

o Gezamenlijke lijn beantwoording burgerbrieven 

4. Aanstelling mw. Hamer 
- Terugkoppeling verkennend gesprek Hamer 

- Terugkoppeling instellingsbesluit regeringscommissaris 

5. Voorjaarsnota 
- Terugkoppeling aanvragen middelen voorjaarsnota 

6. Terugkoppeling overleg kernteam d.d. 1 maart 2022 
- Deelnemers kernteam MT: 	 (J&V), ■ 

- Deelnemers ernteam WG: 
(VWS), 	 (SZW) en 	 (OCW) =LEIM  

JenV), 
(SZW), 

- Governance: overlegstructuur 
Samenhang seksueel geweld en aanpalende beleidsterreinen 

(VWS), 
(OCW) 
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7. Proces tot Kamerbrief en Nationaal Actieplan 
- Ter bespreking wat er nodig is voor het opstellen van een Nationaal 

actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 
Onder meer de volgende informatie moet hiervoor in kaart gebracht 
worden (waar nog niet bekend): 

o Welke interventies !open er en gaan er de komende tijd !open 
(beleid, projecten, programma's)? Met welke partners wordt 
hieraan gewerkt? 

o Welke interventies moeten geIntensiveerd worden? 
o Waar zitten nog lancunes? 

Emancipatie 

Datum 
01 maart 2022 

Nummer 

8. WVTTK 

9. Vervolgafspraken 
- Het volgende hoofdenoverleg seksueel geweld vindt plaats op 14 april  

2022. 

10. Rondvraag en sluiting 
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@minocw.nl> 

106 
Van: 
Aan: 	 IM 
Onderwerp: 	RE: opzet agenda hoofdenoverleg 
Datum: 	woensdag 2 maart 2022 09:25:23 
Bijlagen: 	•ruiage2ajpg 

Agenda hoofdenoverleg seksueel geweld d.d. 3 maart 2022.docx 

Ha beide, 

Hierbij de nieuwe versie van de agenda. 

Volgens mij kan deze verstuurd worden voordat we een beslissing hebben gemaakt over VJN. Ik zou dit 
punt ieder geval tijdens het hoofdenoverleg op hoofdlijnen toelichten, en inderdaad het fiche rondsturen 
zodra die definitief is. Uitkleden van het fiche twijfel ik over, want wat blijft er dan nog over? We hebben 
al best veel samengevoegd toch? 

Klopt het trouwens dat wij de opmerkingen van 	niet hebben ontvangen? Hij heeft alleen 
gereageerd op het instellingsbesluit toch? Of haal ik nu zaken door elkaar. 

Werk ze vandaag! 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 01:06 
Aan: 	 @minocw.nl>; 
Onderwerp: RE: opzet agenda hoofdenoverleg 

Ha 
Dan voor het stuk. Ziet er goed uit, zie enkele opmerkingen in bijlage. 
Eens om instellingbesluit na overleg te delen. Op die manier voorkomen we dat we toch een inhoudelijk 
gesprek krijgen. 
Waar we nog even over moeten nadenken is op welke manier/wat/wanneer we van het VJN-fiche delen. 
Ik zou zeggen zodra we een voor ons definitieve versie hebben. En wellicht niet integraal, maar op 
hoofdlijnen (denk sowieso goed om stuk lets uit te kleden nav opmerkingen 	). 
Wat vinden jullie? 
Vandaag ook even knoop over doorhaken. 
Groet, 1111111 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 17:18 
Aan: 	 @minocw.nl>;  

Onderwerp: opzet agenda hoofdenoverleg 

@minocw.nl> 

Pminocw.nl> 

Ha beide, 

Hierbij de opzet voor de agenda van het hoofdenoverleg en het verslag van de vorige keer. 

jij wil het stuk van het instellingsbesluit pas na het overleg delen toch? Of heb ik je fout begrepen? 

Een hele fijne avond alvast! 

Met vriendelijke groeten, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: Laatste versie nota 
maandag 13 juni 2022 10:57:21 
jmage001,jog 

Hoi 
Prima om het zo voor te leggen aan 

Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 13 juni 2022 10:49 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: Laatste versie nota 
Urgentie: Hoog 

Hi 

Heeft= de nota in de bijiage vorige week nog aan jou doorgezet en eventueel ook al met jou 
besproken? Als jij hier even naar kunt kijken dan kan ik het daarna doorzetten naar 

Groet,111111 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 16:36 
Aan: 	 Pminocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

Ha =, 

Bijgaand een aanzet met betrekking tot de dekking. Afstemming met 	is noodzakelijk. De 500K heb 
ik als schot voor de boeg opgenomen. Dat moet naar mijn mening te ci5FCzijn. 

Aanvullingen/opmerkingen altijd welkom. En ik denk goed om nog over te spreken. 

Groeten, 

Van: 	 Pminocw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 15:07 
Aan: 	 Pminocw.n1>; 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: Laatste versie nota 
Urgentie: Hoog 

Ha 

Pminocw.nl> 

gaf aan dat de financiele onderbouwing van het NA in een aparte nota aan 	moet 
worden voorgelegd. Dit is volgens hem nog niet handig om in de beslisnota voor de minister mee te 
nemen. 

Ik heb een poging tot een eerste opzet voor een dergelijke nota gedaan. Volgens 	mist de dekking 
hiervoor nog (zie opmerking hieronder). Ik heb begrepen dat jij hiervoor als lets he t aangeleverd bij 

, dus kan jij mij helpen om deze informatie op te nemen. 



Groeten, 

Van: 	 Pminocw.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 15:00 
Aan: 	 Pminocw.nl>; 	 Pminocw.nl> 
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

Hoi=, 

Ik zal er straks wat uitgebreider naar kijken. Met een eerste bilk mis ik de volgende dingen: 
• De bedragen staan er in. Waar moet de dekking vandaan komen? Dat is voorMil het 

belangrijkste punt. Een deel zou van de begroting van emancipatie kunnen komen maar dat zal niet 
geheel toereikend zijn. Hebben jullie daar een beeld van? Dat zou je ook met 	kunnen 
bespreken. De beslissing die aan 	voorgelegd kan worden is of hij voor het resterende bedrag 
middelen vrij wil gaan maken op de begroting. 

• Qua bedragen. Het gaat nu om specifieke dekking voor 2023. Voor de jaren 2024 en 2025 kan dit 
bij voorjaarsbesiuitvorming plaatsvinden. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 14:53 
Aan: 	 Pminocw.nl>; 
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

Pminocw.nl> 

Pminocw.nl> 

Hierbij de eerste opzet van de nota. 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 14:03 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 Pminocw.nl> 
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

Hoi=, 

Nog een opmerking. De tekstsuggestie is nu nog wat technisch van aard. Van voorjaarsbesluitvorming 
2023 zou je wellicht beter voorjaarsnota 2023 kunnen maken. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 13:05 
Aan: 	 @minocw.nl>;  
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 
Urgentie: Hoog 

Pminocw.nl> 

@minocw.nl> 

Ha 

Even een checkvraag. Die tekstsuggestie kunnen we ook in de Kamerbrief gebruiken toch? Ik weet 
namelijk niet of dit helennaal in het aanbiedingsformulier past. Er is maar hele beperkte ruimte. 

Naar je andere vragen gaan we nog even kijken! 

En heel veel dank voor je huip trouwens! 

Groeten, 



Van: 	 Pminocw.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 12:30 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 Pminocw.nl>  
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

Hoilill en IIII, 

Bedankt voor het toesturen van de stukken. Hieronder wat punten bij de verschillende onderdelen: 

Aanbiedingsformulier 
Hieronder een tekstsuggestie voor het aanbiedingsformulier. Dit moeten jullie dan nog wel even 
afstemmen met de andere departementen, vooral het stuk over zelf dekken. Daarbij nog wel even voor 
de zekerheid. Het plan is toch ook om eind van dit jaar of begin volgend jaar ook een brief te sturen met 
een nadere uitwerking? Waarbij we dit dus als een soort hoofdlijnenbrief kunnen zien? 
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Nota voor Minister 
Zie bijlage. 

Informeren c. moet g•Jormeerd worden over het financiele deel. Daarbij dient hij een onderbouwing van de 
en te krijgen en hoe die gedekt gaan worden. Daarbij kunnen jullie aangeven welk deel jullie zelf 

kunnen dekken en voor welk deel dit niet lukt. Dan kan 	uiteindelijk een integrale beslissing nemen 
over het dekken van het overige deel. Hiervoor kun je het este 	in schakelen. In dit nota kunnen 
wij dan eventueel al aangeven wat mogelijke dekkingsopties zijn. Ik heb zelf ook nog wat vragen bij de 
onderbouwing die nu in het bestedingsvoorstel staan. Zie bijlage. 

Bel gerust even als dit vragen oproept. 

Groet, 

Van: 	 Pminocw.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 11:45 
Aan: 	 Pminocw.n1>;  
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

Ha 

Pminocw.nl>  

In verband met een afspraak buiten de deur, ben ik het komend uur afwezig. In die tijd kan jij het beste 
contact opnemen met 	. Zij levert vanavond ook de stukken aan bij 	dus heeft de regie 
op de brief. 

Zoals eerder gezegd, komen we om 14.00 uur bijeen met de betrokken MT-leden van de verschillende 
departementen. We kunnen eventueel dan ook de tekstsuggestie voor de brief bespreken. Laat maar 
weten aan ons als je nog huip nodig hebt met het opstellen daarvan. 

Tot later vandaag! 

Groeten, 

1.11 

Van: 	 Pminocw.nl>  
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 10:06 
Aan: 	 @minocw.nl>  
CC: 	 prninocw.ni>; Pminocw.nl>  



Onderwerp: Laatste versie nota 

Hi 

Zoals afgesproken met_, hierbij de Iaatste versie van de beslisnota. Fijn als jullie hier ook even op 
mee kunnen lezen. 

Groet, 

senior 	I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp:  

dinsdag 22 februari 2022 14:31 

RE: Inventarisatie kosten campagne en startconferentie RC 

okee, 
We hebben we vandaag eind vd dag of morgen een inschatting van de kosten nodig. 

„ms kan jij ook even meedenken? ik praat je straks bij. 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:32 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Inventarisatie kosten campagne en startconferentie RC 

Hi 

Ik heb 	hierop aangehaakt, want de vraag is niet makkelijk en licht. Wellicht kan hij ons al 
lets verder helpen? 

Groeten 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:31 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Inventarisatie kosten campagne en startconferentie RC 
Urgentie: Hoog 

Hi 

Ik mail je in opvolging van het verzoek dat 	bij jou heeft uitgezet, om mee to denken over een 
inventarisatie van de kosten voor de instelling van de regeringscommissaris en een eerste 
intensivering op de aanpak van seksueel geweld. 	gaf aan dat zij bij jou concreet de vraag heeft 
uitgezet voor een indicatie van de kosten voor een landelijke publiekscampagne en een 
startconferentie. 

A.s. vrijdag is er een MTOCW waar dit onderwerp besproken wordt. Kan jij mij z.s.m. een 
terugkoppeling geven op de vraag die 	heeft uitgezet, dan kan ik dit meenemen in de 
voorbereiding van de stukken. Alvast dank voor je moeite. 

Groet, 

  

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Re: Afspraak 	en Marlette Hamer ma aanstaande 
Datum: 	 vrijdag 11 februari 2022 12:48:43 
Bijlagen: 	 image003.jup 

image003.joq 

Stuur je dit dan naar haar secretariaat? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 11 feb. 2022 om 12:05 heeft 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Top! Dan ga ik ervan uit dat ik (nu) geen nota voor 	hoef op to stellen. 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 12:03 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Re: Afspraakil en Mariette Hamer - ma aanstaande 

Ha alien, 
lk spreek 	zo direct of eind vd dag. 
Zal onderstaande punten meenemen! 
Groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 11 feb. 2022 om 11:59 heeft 
Pminocw.nl> het volgende geschreven: 

Hoi 

Denk dat dit wel voistaat eigenlijk. 

Hartelijke groet, 

Op 10 feb. 2022 om 11:26 heeft 
Pminocw.nl> het volgende 



geschreven: 

Ha 

.11 en ik hebben dit voorstel zojuist besproken. Hierbij twee 
aanvullingen in het rood. Daarnaast vroegen wij ons of of 
naast gesprekspunten nog verdere informatie nodig heeft. In 
principe heeft is zij nauw betrokken geweest bij het voorstel 
toch? 

Groeten, 

Van: 	 Pminocw.nl>  
Verzonden: woensdag 9 februari 2022 16:04 
Aan: 	 Pminocw.n1>; 

Pminocw.nk 
Pminocw.nl> 

Onderwerp: RE: Afspraak. en Mariette Hamer - ma 
aanstaande 

Voor dell is het. 

lk denk goed als ze bij een aantal zaken stilstaan. 
• Aanstelling (ze komt in Rijksdienst). 

P&O) kan dat hopelijk regelen. Moeten wij iig niet zelf 

doen. 

• Wat en wie denkt ze nodig to hebben voor het inrichten 

van het bureau? Bij voorkeur regelen iemand van buiten 

DE die dat voor haar organiseert, projectenpool? Of ms 

kant Mariette zelf wel iemand 

• Heeft ze al ideeen over de omvang van haar bureau? Wat 

zal dat ongeveer kosten? 

• Wil (en kan) ze binnen of buiten de Hoftoren gaan zitten 

met haar bureau? 

• Wat heeft ze nodig aan programme geld? 

• Hoe zorgen we voor een goede verbinding tussen wat zij 

doet en waar wij met ons actieplan op inzetten? Hoe wil 

zij zich verhouden tot het actieplan? 

• Heeft ze al ideeen die we alvast mee kunnen nemen in 

het verdere ontwikkelen van de plannen? 

• Hoe ziet ze het evenwicht voor zich tussen aandacht voor 

de werkvloer en aandacht voor preventie etc. verder in de 

maatschappij (onderwijs, jongeren, sport, verenigingen, 

etc.) 

• en jullie hebben ms nog aanvullingen... 

Groeten, 



Van: 	 Pminocw.nl> 

Verzonden: woensdag 9 februari 2022 15:07 

Aan: 	 Pminocw.nl>; 

Pminocw.nl>; 

Pminocw.nl> 

Onderwerp: Fwd: Afspraakil en Mariette Hamer - ma 

aanstaande 

Ha, willen jullie een korte voorbereiding maken voorl? 

Dank en groet, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 

Pminocw.nl> 

Datum: 9 februari 2022 om 14:42:12 CET 

Aan: 

Pminocw.nl> 

Kopie: 

Pminocw.nl> 

Onderwerp: Afspraakil en Marlette 

Hamer - ma aanstaande 

Beste 

aanstaande maandag van 13.00 tot 14.00 uur 

heeft Mariette Hamer een afspraak met 

bij OCW. 

Zou jij voor enige voorbereiding kunnen zorgen 

voor dit gesprek? 

komt zelf ook nog bij je op de lijn geeft zij 

aan, maar vroeg ons dit alvast to laten weten aan 

je. 

Groet, 

• <!--[if 

Postbus: 	 pminocw.n1 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat SO I Postbus 16375 12500 BJ Den Haag I NM 
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Verslag meeting kernteam seksueel geweld 

Datum: 09-03-2022 

Aanwezig: 	(VWS), 	 (SZW), 	(J&V), 
en 	(OCW). 

1. Terugkoppeling hoofdenoverleg 
geeft een korte terugkoppeling van het hoofdenoverleg van 3 maart. Hier is 

o.a. stilgestaan bij het instellingsbesluit, de claim voor de voorjaarsnota en het 
inrichten van de governance. M.b.t. het laatste is aan het kernteam op ons niveau 
de opdracht toegekend om te komen tot een of meerdere voorstellen voor de 
inrichting van de governance. In het kernteam op MT niveau wordt vervolgens 
een besluit genomen over de uiteindelijke vorm. Dit kernteam vindt om de 2 
weken plaats, in aanvulling op het reguliere hoofdenoverleg. 

2. Nationaal Actieplan 
We staan stil bij de focus van het NA. In de Kamerbief staat dat de focus van de 
regeringscommissaris en het NA ligt op seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld. Die focus is ook in het hoofdenoverleg onderstreept als 
uitgangspunt voor de werkgroep. Bij het opstellen van de governance en 
overlegstructuur en het vormgeven van het NA is het belangrijk om te bedenken 
hoe we effectief kunnen voortbouwen op bestaande structuren. Uitwisseling 
tussen de andere uitingsvormen die vallen onder de GGG paraplu is een belangrijk 
uitgangspunt, zodat we elkaar versterken in de aanpak. 

geeft aan dat in het hoofdenoverleg naar voren kwam dat voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld een actieplan komt. OCW en SZW 
zijn penvoerder en aanspreekpunt voor dit plan, maar het komt tot stand in 
samenwerking met de andere departementen en zal ook door de betrokken 
departementen worden uitgevoerd. 

geeft aan dat er op basis van onder meer het regeerakkoord een plan moet 
komen voor alle vormen van geweld tegen vrouwen. Als voor SG een apart plan 
komt, kan dat plan zich richten op de resterende vormen van geweld tegen 
vrouwen. Seksueel geweld wordt daar dan in feite uitgelicht en krijgt een accent 
in de plannen van het kabinet. Het is nog even de vraag of alle andere vormen 
van geweld in een plan worden gegoten, of dat voor schadelijke praktijken ook 
een apart plan wordt opgesteld. 

Beide plannen moeten goed op elkaar aansluiten. Voorstel is om eenzelfde 
structuur te hanteren. Hierbij wordt verwezen naar de eerdere structuur uit de 

	

brief van februari 2021. 	verwijst ook naar de pijlers waar eerder door de 
betrokken beleidsmedewerker over gesproken is toen er nog sprake was van een 
breed plan op thema's van grensoverschrijdend gedrag: preventie (a. primaire 
preventie, b. voorkomen slachtoffer- en daderschap, c. versterken tijdige 
signalering); stoppen en duurzaam oplossen, beschermen, vervolgen en 
onderzoek en kwaliteitsbewaking. In de brief die we dit voorjaar uitsturen over de 
contouren van het NA is het van belang om te benoemen dat we de overlap 
tussen de beide plannen zien en belangrijk achten. 

111111 noemt in aanvulling het programma Samen tegen mensenhandel. Hij deelt 
documentatie hierover, ter inspiratie. 



3. Overlegstructuur 
We verkennen de verschillende overlegstructuren die mogelijk zijn. Er is 
overeenstemming dat de bestaande overleggen en de overleggen die daaraan 
toegevoegd worden elkaar moeten versterken. 

Voorstel is om de uitwerking van het NA in het kernteam op het niveau van 
beleidsmedewerkers te laten plaatsvinden. We informeren de leden van het 
interdepartementale overleg SG over de voortgang. De kernteamleden zorgen 
voor goede afstemming binnen het eigen departement en halen de 
relevante/benodigde input voor de totstandkoming van het NA hier op. Stukken 
worden ter advies en besluitvorming voorgelegd aan het kernteam op MT niveau. 
Net  als het kernteam op MT niveau komt ons kernteam eens per 2 weken samen 
voor overleg. Overige afstemming gebeurt via mail/telefoon. 

geeft aan dat zij Been deel zal nemen aan het schrijfteam, omdat zij het 
plan voor de overige vormen van geweld tegen vrouwen gaat coordineren (iig 
geweld tegen vrouwen). 	komt in haar plaats. 

Een vraag die we nog moeten beantwoorden, in afstemming met het kernteam op 
MT niveau, is hoe de gesprekken met de RC over de totstandkoming van het NA 
gaan verlopen. Het heeft de voorkeur om haar al in de fase van ideevorming te 
betrekken en bij haar of te tappen of zij ons zaken wil meegeven bij het schetsen 
van de contouren. 

Een andere vraag die beantwoord moet worden is hoe de minister van OCW zich 
qua verantwoordelijkheid voor het NA SG verhoudt tot de stas van VWS. De stas 
van VWS is nu verantwoordelijk voor opvolging van het Verdrag van Istanbul. 
Blijft die verantwoordelijkheid bij hem of gaat die over naar OCW? 



94 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Overlegstructuren 
dinsdag 15 maart 2022 16:01:19 
imageDaLiag 
Kernteam Aanpak seksueel geweld 220301.potx  
Verslaa meetinci kernteam seksueel geweld 09 maart - concept. docx.docx 

Hierbij in de PPP een nieuwe poging om de overlegstructuren inzichtelijk te krijgen. Mijn computerkunsten 
zijn niet echt fantastisch, dus alles staat wat schots en scheef, maar ik hoop dat dit ons morgen helpt om 
het scherper op papier te krijgen. Ga ik daarna een poging doen om het mooi te maken.... 

Ik heb ook het conceptverslag van ons kernteamoverleg op beleidsmedewerkersniveau toegevoegd, dan 
kan je ook zien wat daar besproken is. 

Tot morgen! 

Groeten, 

eniori ne Perker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 



92 
Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	Laatste versie fiche financiele claim 
Datum: 	 dinsdag 7 juni 2022 15:01:26 
Bijlagen: 	jmie001jj2g 

.13estedingsvoorstel aanpak SGG en SG- versie 7 junitdocc 

Hoi allemaal, 

Dit is wat we tot nu toe aan input hebben ontvangen voor het fiche. Misschien handig om zo even door to 
nemen. Ik zal een printje voor jullie maken. 

Groeten, 

ilerWr lin.lelerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Input gesprek 
Datum: 	dinsdag 17 mei 2022 10:40:55 
Bijlagen: 	Toelichting claim VN regeringscommissaris SG 220323.docx 

Claim voorjaarsnota instellina reaerinascommissaris grensoverschriidend aedraci en seksueel geweld 220308.docx 
Voorziene verkenningen en onderzoeken NA SGOG SG 220408.docx  
kriagalajug 

88 

Hi 

Hierbij nog even alle documenten die we hebben opgesteld rondom de claim voor de aanstelling van de 
RC en de programmagelden 2022. Dan heb je alles overzichtelijk bij elkaar. 

schuift donderdag om 16.30u aan bij jouw gesprek met 

wil jij= toevoegen aan de afspraak, zodat zij de Webex link heeft om in to 
unnen bellen? En de documenten graag voor 	in iBabs zetten. 

Veel dank :) 

Groet, 

senior 	I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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TER VOORBEREIDING 
Aan: DE 

nota 

Emancipatie 
Van 

11.1111. 
Datum 
17 mei 2022 

Referentie 

Bijlagen 

Stavaza publiekscommunicatie SGG en SG 

• In de claim VN is 1,3 miljoen aangevraagd voor een grootschalige, 
multimediale publiekscampagne die nieuwe normstelling en 
daarmee samenhangende gedragsverandering als uitgangspunt 
heeft; 

• De campagne moet de RC ondersteunen in haar taak om het 
maatschappelijk debat vorm en richting te geven. De campagne 
wordt daarom in nauwe samenwerking met haar bureau 
vormgegeven; 

• IRF heeft na het indienen van de claim om toelichting gevraagd 
m.b.t. de noodzaak van deze campagne, aangezien het onderwerp 
al volop in de belangstelling staat. In reactie daarop is aangegeven 
dat de media nu voornamelijk een licht schijnen op schadelijk 
gedrag. In de grootschalige publiekcommunicatie willen we naar 
voren laten komen wat gezond en gewenst gedrag is; 

• De RC heeft tijdens de vorige brainstormsessie aangegeven dat zij 
graag wil werken met ambassadeurs, met name mannen. DE heeft 
onlangs Emancipator gesproken. Zij hebben recent de campagne 
'Wat voor een man wil je zijn' gedraaid. Emancipator wil ook graag 
hun kennis en inzichten over het betrekken van mannen bij 
emancipatievraagstukken, zoals de aanpak van geweld, delen met 
de RC; 

• De minister voor Rechtsbescherming heeft tijdens een recent 
debat toegezegd de learnings van de J&V campagne 'Wat kan mij 
helpen' te delen met de RC; 

• In aanvulling op het campagnebudget is er ook budget geclaimd 
voor extra bemensing op Communicatie. Daartoe gaan we 
volgende week een opdrachtformulering opstellen met dir. Comm 
OCW, zodat er z.s.m. een interim projectleider/senior comm. 
adviseur kan starten, om het campagnetraject te begeleiden. 

en 	pakken dit op met Comm. DE. 
• en 	hebben op 31 mei een afspraak met een 

campagneadviseur en gedragsadviseur van DPC en een comm. 
adviseur van DE. Het is een verkennend gesprek over het CASI 
traject t.b.v. de campagneontwikkeling; 

• In het CASI traject wordt o.a. stilgestaan bij de beleidsdoelstelling, 
doelgroep, strategie en uitvoering van de campagne; 

• Na het CAST traject volgt er o.a. een vooronderzoek en de 
bureauselectie (via DPC). Het totale traject gaat +/- 8 6 9 
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maanden in beslag nemen. We hebben aangegeven dat de 
doelstelling is om de campagne dit jaar nog te lanceren. De 
haalbaarheid moet onderzocht worden in afstemming met DPC; 

• Comm. DE heeft aangegeven dat er een woordvoerder nodig is 
voor de ondersteuning rondom de lancering van de 
campagne/gedurende de looptijd hiervan. Wij hebben aangegeven 
dat de woordvoerder van het bureau van de RC deze taak kan 
oppakken. -> Goed om dit ook nog even te laten landen bij hen, 
zodat deze verwachting klopt; 

• Na de afspraak op 31 mei gaan we bekijken hoe de projectgroep 
eruit moet komen te zien, die betrokken gaat zijn bij het (CASI) 
traject. Er is al door VWS aangegeven dat zij graag hun kennis 
delen over publiekscampagnes gericht op gedragsverandering 
t.b.v. gezond gedrag. 

Datum 
17 mei 2022 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Input agendapunt publiekscommunicatie 
dinsdag 17 mei 2022 10:30:25 
iMaae=141 
Stavaza oubliekscommunicatie SGG en SG .docx 

Ha 111111, 

Hierbij de input t.b.v. het agendapunt over publiekscommunicatie, zie bijiage. 

Hopelijk kun je zo vooruit! Laat het me weten als er onduidelijkheden zijn. 

Groet, 

lenicn."1.1rnedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

111 	Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Fw : Voorbereidende nota gesprek MSZW, MOCW, SCM en RC 
Datum: 	donderdag 28 april 2022 18:16:58 
Bijlagen: 	i03310=12Q 

Gesorek MSZW RC SGG en SG en MOCW 29 april 2022.docx  

Hoi 
In aanvu ling op dit bericht. 
Er wordt geen ambtelijke ondersteuning verwacht. 
GeZien de timing ( we hoorden dit vanmiddag pas) is er geen lijn geweest. 

wel goed om het ook nog via Proza ( voor jet archief) naar MOCW en SCenM te sturen I ijkt inc. vat kan 
morgen of maanda ook nog wel.
Hartelijke groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 rdminocw.nl> 
Datum: 	a ri 2022 om 1 :08:02 CEST 
.kan: 	 aminocw.nl>, 	 rf-p,minocw.nl> 
do ne• 	 ralminocw.nl> 

?1minocw.n >, 	 sminocw.nl>, ' 
et minocw.nl>, 	 g,minocw.nl> 

Onderwerp: Voorbereidende nota gesprek M ZW, OCW, SCM en RC 

Hog. en 

Hierbij de definitieve voorbereiding voor het gesprek morgenochtend tussen MSZW, MOCW, SCM en de RC. 

Mochten jullie nog vragen hebben, dan weten jullie mij te vinden. 

Een hele fijne avond alvast! 

Met vriendelijke groeten, 

I
error Mrie ewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Direcne Ernancipane 

Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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TER VOORBEREIDING 

Aan: Kernteam MT 

nota 
Aanleiding 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
14 april 2022 

Referentie 

Bijlagen 

Proces Nationaal Actieplan en Kamerbrief 

- In het kernteam MT-overleg van 4 april is gesproken over de vorm 
van het NA en het proces hiernaar toe. 

- In deze nota treffen jullie de gemaakte afspraken, de implicaties 
voor het tijdpad van de Kamerbrief en het procesvoorstel van DE. 

Toelichting 

Afspraken kernteam 4 april 
- Op 4 april is afgesproken om een externe organisatie de opdracht 

te geven om nog voor de zomer input uit het veld/stakeholders op 
te halen voor de inhoud van het Nationaal Actieplan (NA) door een 
aantal bijeenkomsten te organiseren, hosten en een rode 
dradenanalyse te maken van de opbrengsten. Bij deze 
bijeenkomsten zijn ook de betrokken departementen en 
regeringscommissaris als deelnemers aanwezig. 

- De analyse van de overkoepelende uitdagingen wordt vervolgens 
benut als de basis van de Kamerbrief die nog voor de zomer (in 
het voorjaar) gestuurd moet worden over de contouren en het 
proces rondom het NA. 

- Vervolgens worden de contouren in de periode daarna verder 
uitgewerkt. 

Implicaties tijdpad 
- Naar verwachting kost het uitwerken en aanbesteden van dit 

traject meerdere weken. Vervolgens moeten de sessie(s) 
georganiseerd worden. 

- Dit betekent dat de sessie(s) waarschijnlijk pas eind juni 
georganiseerd kunnen worden. 

- De mogelijke tijdspaden voor het versturen van de Kamerbrief 
zien eruit als volgt: 

Deadline lijn departementenl Deadline aanleveren CWIZO 
16 mei 
30 mei  

30 mei 
10 juni  

CWIZO 
7 juni 
20 juni  

RWIZO 
21 juni 
12 juli  

MR 
24 juni 
15 juli2  

1  Ervan uitgaande dat het ca. 2 weken kost om stukken door de lijn te krijgen. 

2 Het zomerreces start op 8 juli. 
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- Dit betekent dat de sessie(s) niet georganiseerd kunnen worden 
voordat dat de Kamerbrief (grotendeels) gereed is. 

Voorstel DE Kamerbrief en NA 
- De Kamerbrief moet meer bevatten dan alleen een beschrijving 

van het proces om to komen tot het NA. Er moeten al duidelijke 
contouren inzitten, zoals toegezegd. 

- Eerder zijn de volgende lijnen gehanteerd (zie Kamerbrief d.d. 4 
februari 2021): 

o Voorkomen van slachtoffer- en daderschap 
o Versterken van tijdige signalering 
o Stoppen en duurzaam oplossen 

- Deze lijnen kunnen de basis vormen van deze Kamerbrief. 
- leder departement neemt per lijn het volgende op: a) 

probleemanalyse, b) wat er nu al aan gedaan wordt en c) waar 
zijn nu mogelijkheden/ gaten zichtbaar. 

- Daarnaast worden in deze brief ook de publiekscampagne, 
onderzoeken en conferentie aangekondigd, als korte termijnacties. 

- Tenslotte wordt het proces beschreven hoe we samen met het 
veld tot nadere invulling van het Nationaal Actieplan komen, dus 
de verdiepingsslag op de wijze zoals op 4 april afgesproken. 

- De input voor deze brief halen de verschillende departementen zeif 
op bij hun belangrijkste gesprekspartners. 

Datum 
14 april 2022 
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Emancipatie 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 B3 Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

T 

agenda 

Omschrijving 	 Kernteam MT 
Vergaderdatum en -tijdstip 	20 april 2022, 11.30 uur 
Vergaderzaal 	 Webex 
Aanwezig 	 (OCW), 	 (SZW), 

(VWS), 	 (JenV) en 
(OCW; versiag) 

Afwezig 

@minocw.nl 

Datum 
13 april 2022 

Nummer 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Verslag 4 april 2022 
- Ter bespreking opmerkingen VWS. 
- Ter vaststelling. 

3. Proces NA en tijdpad Kamerbrief 
- Ter besluitvorming. 

4. Capaciteit 
Ter bespreking. 
De departementen dienen beleidsmedewerkers vrij te maken om de 
komende tijd input te leveren voor de Kamerbrief. 
De departementen dienen beleidsmedewerkers vrij te maken om zitting te 
nemen in projectgroepen rondom de verschillende activiteiten die 
ondernomen moeten worden: publiekscampagne, conferentie, 
onderzoeksagenda, etc. 

5. Nabespreking bijeenkomst Hamer 

6. Vervolgafspraken 
- Het volgende overleg vindt plaats op maandag 9 mei van 10:00 - 10:45 

uur. 

Bijlage 1 

Bijlage 2 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 14 april 2022 16:49 
Aan: 
Onderwerp: 	 Fwd: Stukken kernteam 4 april 
Bijlagen: 	 Agenda kernteam MT 20 april 2022.1.docx; Voorbereiding kernteam MT 20 

aprin.docx; Verslag kernteam MT 4 april 2022.docx 

Reageer jij eerst? 

Hartelijke groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 14 april 2022 om 16:37:24 CEST 
Aan: 	 @minocw.nl>, 
Kopie: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Stukken kernteam 4 april 

Hoi 	en 

@minocw.nl> 

Hierbij de stukken die ik ter voorbereiding aan het kernteam MT overleg op woensdag a.s. wil 
versturen. Willen jullie kijken of de zaken die wij vanmorgen hebben besproken er zo goed in staan 
of dat jullie nog aanvullingen hebben? 

Mocht het lukken om hier vandaag/ morgen naar to kijken zou top zijn, dan kan ik het nog voor het 
weekend naar de rest sturen. 

Een hele fijne avond alvast! 

Groeten, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

vrijdag 3 juni 2022 16:18 

Fwd: Sg belt vanmiddag nog sg szw. 

76 

Hartelijke groet, 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Datum: 3 juni 2022 om 16:06:11 CEST 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Kopie: 	 @minocw.nl>, 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Antw: Sg belt vanmiddag nog sg szw. 

@minocw.nl>, 

lk zou als lijn in de CWIZO aanhouden: 
Financiele consequenties moeten nog verder uitgewerkt. 
Gaan we deze maand nog aanleveren bij Fin en daarop de brief aanvullen, liefst voor de RWIZO 
(21/6), als dat niet lukt de MR daarna (24/6 of 1/7). 
Moet dan meelopen in de besluitvorming augustusbrief. 

Mee eens? 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 3 jun. 2022 om 15:50 heeft 	 @minocw.nl> het 
volgende geschreven: 

welke strategie kiezen we nu voor? 

augustus, bij VJN of beiden? 

of laten we dat nog even in het midden en beslissen we dat volgende week iom 
bewindslieden. 

	Oorspronkelijk bericht 	 

Van: 	 @minocw.nl> 

Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 15:47 

Aan: 	 @minocw.nl>; 
-@minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl> 

Onderwerp: Sg belt vanmiddag nog sg szw. 

-1 



Verstuurd vanaf mijn iPhone 

2 
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TER BESLUITVORMING 

Aan: MOCW 

nota 	Integrale en gecoordineerde aanpak grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld 

Aanleiding 
Na overleg met betrokken ministers heeft het kabinet onlangs besloten om: 

1) Onder centrale regie van MOCW en MSZW te werken aan een integrale en 
gecoordineerde aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld. 

2) Een onafhankelijke en autonoom functionerende `autoriteiti hiervoor aan 
te stellen in de vorm van een onafhankelijke regeringscommissaris. 

Bijgaand treft u de brief waarmee de Kamer wordt geinformeerd over dit besluit. 
Tevens beschrijft deze brief kort de acties die zijn ingezet n.a.v. de onthullingen 
over het televisieprogramma The Voice of Holland (TVOH). 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
04 februari 2022 

Referentie 

Bijlagen 
1. Brief over integrate aanpak 
seksueel grensoverschrijdende 
gedrag en seksueel geweld 

Intern OCW afgestemd 

Interdepartementaal 
afgestemd 

Geadviseerd besluit 
• We adviseren u akkoord te gaan met bijgaande brief die is opgesteld in 

afstemming met de minister van SZW. Kernpunten 
De Kamerbrief plaatst de recente onthullingen rond het 
televisieprogramma The Voice of Holland in een breder perspectief van 
eerdere gebeurtenissen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld. 

- Het benadrukt de breed maatschappelijk en diepgeworteld aard van de 
problematiek en schetst de rol die de overheid voor zich ziet in het 
doorbreken hiervan: gecoordineerde en integrale aanpak onder 
verantwoordelijkheid van MOCW en MSZW en instellen onafhankelijk 
regeringscommissaris. 

- Het voornaamste doel van deze hernieuwde aanpak is het (helpen) 
vormgeven, versnellen en verduurzamen van de fundamentele 
cultuurverandering die nodig is om een einde te maken aan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en geweld. 

Toelichting 
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Politieke context 
- In het Regeerakkoord is afgesproken de burger beter te beschermen 

tegen vormen van machtsmisbruik. Een stevige en geco6rdineerde inzet 
van de overheid om grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan 
te pakken sluit aan bij deze ambitie. Hiermee neemt het kabinet 
nadrukkelijk stelling tegen elke vorm van seksueel geweld en pakt het 
zichtbaar het voortouw bij de aanpak van deze maatschappelijke opgave. 

- N.a.v. de gebeurtenissen rondom The Voice of Holland zijn er 
Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming en de 
staatssecretaris OCW. Over de beantwoording van de vragen vindt 
ambtelijk afstemming plaats. De inhoud van deze brief kan hierbij 
betrokken worden. 
Verschillende bewindspersonen hebben zich geschrokken uitgelaten over 
deze gebeurtenissen. Inmiddels is de staatssecretaris OCW in gesprek 
met partijen uit de mediasector. De minister SZW zal beleid en wetgeving 
rondom seksuele intimidatie op de werkvloer tegen het licht houden. 

- Over bijgevoegde brief is zowel binnen OCW als interdepartementaal 
ambtelijk afstemming gezocht. 

Krachtenveld 
- In navolging van de MeToo beweging werken we vanuit OCW, SZW, VWS 

en JenV op verschillende niveaus samen aan dit thema. De gezamenlijke 
inzet richt zich op het voorkomen van slachtoffer- en daderschap, tijdige 
signalering en duurzaam stoppen en oplossen. Daarmee is een belangrijke 
stap gezet richting meer samenhang en co6rdinatie in de aanpak van 
seksueel geweld. De recente onthullingen laten echter zien dat extra inzet 
noodzakelijk is. 
Vanuit de politiek, maar ook vanuit het maatschappelijk middenveld wordt 
al geruime tijd opgeroepen tot meer samenhang en co6rdinatie in de 
aanpak van seksueel geweld, met nadrukkelijke aandacht voor preventie. 
Recent hebben u en uw betrokken collega's van het College voor de 
Rechten van de Mens en de Rutgers Stichting hier brieven over 
ontvangen. Een gezamenlijke schriftelijke reactie aan deze organisaties 
volgt op korte termijn, waarin wordt verwezen naar deze brief. 

- Op 8 februari wordt aan de minister SZW een petitie aangeboden voor 
betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. De petitie 
wordt ondersteund door vrouwenorganisaties, vakbonden, bedrijven, 
juristen, organisatiedeskundigen en vele anderen. 

Vervolgstappen 
- Er wordt toegewerkt naar een nationaal actieplan, waarbij nadrukkelijk de 

verbinding gezocht wordt met decentrale overheden, sociale partners, 
kennis- en expertisecentra, specifieke sectoren, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties. Dit voorjaar wordt de Kamer nader 
geInformeerd over het proces en de contouren van het actieplan. 
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- 	Er wordt een onafhankelijke en autonoom functionerende 'autoriteit' in de 
vorm van een onafhankelijke regeringscommissaris aangesteld. 

Financiele consequenties 
- 	Het instellen van een regeringscommissaris en de versterking van de 

aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn 
niet voorzien in het coalitieakkoord. Derhalve is er op dit moment nog 
geen financiele dekking. Er zijn additionele middelen (APK en 
programmamiddelen) nodig om de ambities uit het voorstel to 
verwezenlijken. Dit wordt betrokken bij de voorjaarsbesluitvorming. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t. 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 8 februari 2022 15:21 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: 
Bijlagen: 	 Kopie van Beslisnota integrale aanpak grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

geweld- 3 feb.docx 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 februari 2022 15:07 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: 

Zie een paar opmerkingen! 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

1 
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TER VOORBEREIDING 

Aan: MOCW, MSZW, RC SGG en SG 

nota Gesprek MOCW, MSZW en RC SGG en SG 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
10 mei 2022 

Referentie 

Bijlagen 
1 

Interdepartementaal 
afgestemd 
SZW 

Aanleiding 
• Woensdag 11 mei van 12.30-13.30 uur komen MOCW (digitaal), MSZW en de 

RC bijeen. 
• Het doel van het gesprek is om met elkaar de hoofdlijnen te bespreken voor de 

Kamerbrief van het kabinet die nog voor de zomer uitgaat. De Kamerbrief 
beschrijft het traject naar en de contouren van het nationaal actieplan (NA) 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

• Het gezamenlijke gesprek is op verzoek van MOCW gepland die in een vroeg 
stadium met een eerste concept van de brief heeft meegelezen. MOCW heeft 
een aantal gedachten die hij graag aan de voorkant op politiek niveau wil 
afstemmen. Hiervoor wordt het reeds geplande kennismakingsgesprek van 
MSZW en de RC benut. 

• 0.I.v. een interdepartementale stuurgroep (OCW, SZW, VWS en JenV) is er 
een concept-inhoudsopgave gemaakt voor de brief, die de urgentie en 
ambities uitspreekt, en een bijlage met de contouren voor het NA en meer 
concrete opgaven en actielijnen. U vindt deze inhoudsopgave in de bijlage. 

• Deze annotatie is door OCW en SZW gezamenlijk opgesteld en eveneens 
gedeeld met de regeringscommissaris. 

Bespreekpunten 
• Herkent u zich in de opzet voor de Kamerbrief? 
• Zijn er aandachtspunten die u mist ? 
• Heeft u nog ander type aanwijzingen (woordgebruik etc.)? 
• Wat is een goede rolverdeling bij het Nationaal Actieplan tussen het kabinet en 

de Regeringscommissaris waarin we elkaar maximaal versterken? 

Tijdpad 
• We hebben te maken met een strakke planning. 
• Na uw feedback op de inhoudsopgave wordt de brief door medewerkers van 

OCW en SZW uitgeschreven. Op vrijdag 13 mei wordt de brief teruggelegd in 
de stuurgroep (bestaande uit MT-leden van VWS, JenV, SZW en OCW). 

• Tussen maandag 16 mei en vrijdag 20 mei wordt de brief definitief afgestemd 
met de betrokken departementen Op 17 mei is een (tweede) ambtelijk overleg 
met de 4 departementen en de Regeringscommissaris waarin de conceptbrief 
kan worden besproken. Op 18 mei is een tweede overleg met de sociale 
partners voorzien. 
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• De betrokken bewindspersonen krijgen de uitgeschreven brief uiterlijk 27 mei 
langs voor definitief akkoord. 

• De brief wordt op 30 mei aangeleverd bij het ambtelijke voorportaal (CWIZO). 
• Het streven is de brief te agenderen in de RWIZO van 21 juni en de MR van 24 

juni a.s. 

Ambtelijke ondersteuning 
• OCW: 
• SZW: 
• RC SGG en SG: 

Toelichting op mogelijke rolverdeling en toon brief en actieplan 
We geven u als suggestie mee om reeds in de brief een aantal signalen en 
adviezen van de RC op te nemen die mede richting geven aan de contouren van 
het NA. 
De inzet is dat de brief en het actieplan urgentie uitstralen doordat een aantal 
noodzakelijke maatregelen snel in gang zijn/worden gezet (zoals aanpassing 
regelgeving), maar tegelijk expliciet maken dat een eenvoudige oplossing er niet 
is: er is een meerjarige aanpak nodig om tot een cultuurverandering te komen 
waar iedereen aan bijdraagt. Daarom volgt het uitgewerkte actieplan na 
bespreking en brede inbreng uit de samenleving in het najaar. 
De contouren vormen dan ook een uitnodiging om mee te denken en het plan te 
verrijken. En voorts commitment te creeren voor een meerjarige aanpak die door 
veel stake- en actiehouders wordt gedragen en uitgevoerd. 

Toelichting inhoudsopgave Kamerbrief 

1. Inleiding 
• Visie en ambitie kabinet (stip op de horizon, we gaan het anders/meer doen, 

brede beweging waar iedereen zich voor inzet analyse sinds februari leidt tot 
inzicht dat er een opgave ligt op een aantal vlakken (-> zie verderop in brief 
ambities/doelstellingen)) 

• Probleemdefinitie (wat verstaan we onder seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld) 

• Doel brief (traject naar NA en contouren van op basis van concrete ambities) 
• Evt signalen en adviezen van RC die mede richting geven aan contouren 

aanpak en te volgen proces. 

2. Actuele ontwikkelingen + internationale context 
• Nieuwe cijfers 
• Internationale context (verdrag van Istanbul, best practices omringende 

landen, regelgeving Europese Commissie) 
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3. Aanpak op hoofdlijnen 
• Stand van zaken aangekondigde acties kabinet': 

o Aanstellen regeringscommissaris, rol en activiteiten 
o Traject richting NA (anders doen, verkenningsessies met 

maatschappelijke organisaties, wetenschap, ervaringsdeskundigen, 
sociale partners, overheidsinstanties) 

o Conferentie om de contouren breed te bespreken en de deelname en 
bijdragen van alle aanwezigen in de meerjarige aanpak vast te stellen. 

• Algemene hoofdlijnen: 
o Cultuurverandering: maatschappelijk debat over wenselijk gedrag 

(doorbreken genderstereotypering). Mannen actief betrekken bij het 
voorkomen en oplossen van SGG en SG. Rol omstanders. 

o Meer normering, basis goed regelen door aanpassing wet- en 
regelgeving 

o Handelingsperspectief bieden: er is veel handelingsverlegenheid, velen 
willen wel het goede doen maar weten niet hoe. Ondersteunen met 
handreikingen e.d. Zowel bij preventie, tijdig signaleren als bij duurzaam 
oplossen. 

o Meldingen en signaleren: het is van belang dat slachtoffers altijd ergens 
terecht kunnen (en weten waar), met een goede follow-up, versterken 
tijdige signalering, drempels naar hulpverlening verlagen 

o Toerusten en versterken opgroeiende generaties. 
o Investeren in plegeraanpak 
o Aanpak toegespitst op omgevingen: Het creeren van een veilige 

omgeving op het werk, thuis en in sectoren. 

4. Slot 

In de bijlage van deze brief benoemt het kabinet de contouren van het 
actieplan met concrete ambities/doelstellingen en actielijnen. 
In de verkenningssessies gaan we deze toetsen, aanscherpen, aanvullen, etc. We 
noemen ook enkele activiteiten die gaan bijdragen aan deze 
ambities/doelstellingen. De concrete uitwerking gaat landen in het NA. 
Uitnodiging aan samenleving/maatschappelijke partijen om met het kabinet mee 
te doen om de ambitie te bereiken. Tijdens de verkenningssessies en in de 
maanden/jaren erna. 

Bijlage: contouren Nationaal Actieplan 

Het kabinet wil met het NA ieder geval inzetten op de volgende ambities/ 
doelstellingen: 

Cultuurverandering: maatschappelijk debat over wenselijk gedrag 
(doorbreken genderstereotypering). 
Dat doel bereiken we o.a. door: 

Kamerbrief 8 februari 
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o Rol RC: het initieren van het maatschappelijk debat en dialoog, 
alsook het stimuleren van initiatieven op dit terrein. 

o Overheid: grootschalige publiekscommunicatie (normstelling en 
gedragsveranderingen) 

o Rol maatschappelijke organisaties 
o Rol media m.b.t. beeldvorming 
o Verantwoordelijkheid individu: duurzaam in gesprek en 

aanspreken op ongewenst gedrag 
o Mannen actief betrekken bij het voorkomen en oplossen van SGG 

en SG. 
o Rol omstanders versterken (medeverantwoordelijkheid) 

- Duidelijkere normstelling in wet- en regelgeving 
Dat doel bereiken we o.a. door: 

o Overheid: zedenwet, aanpassing regelgeving op het werk 

Handelingsverlegenheid verminderen bij preventie, signaleren, duurzaam 
oplossen casussen 
Dat doel bereiken we o.a. door:... 

Toerusten en versterken opgroeiende generaties. 
- Dat doel bereiken we o.a. door: 

o Jongeren ondersteunen in gezonde seksuele ontwikkeling 
o Overheid: aanscherpen kerndoelen en eindtermen onderwijs 
o Individu: rol ouders 

- Meldingen en versterken tijdige signalering 
- Dat doel bereiken we o.a. door: 

o Meldpunten en hulpverlening voor slachtoffers 
o Meld- en overlegplicht door professionals in zorg en onderwijs 
o Overheid: onderzoek naar laagdrempelige hulpdiensten 

- Investeren in plegeraanpak 
Dat doel bereiken we o.a. door: 

Aanpak gericht op omgevingen: 
- 	Het creeren van een veilige werkomgeving 
- Dat doel bereiken we o.a. door: 

o Overheid: verplichtstellen vertrouwenspersoon, gedragscode en 
klachtenprocedure 

o Sociale partners: HRM instrumenten, mkb en kleine organisaties, 
zzp'ers 

o Rijksoverheid als werkgever: voorbeeldfunctie 
■ Eisen aan subsidieverzoeken 

Sectorspecifieke aanpakken aanjagen 
Dat doel bereiken we o.a. door: 

o Sport 
o Media en cultuur 
o Zorg 
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Datum 
10 mei 2022 

o Wetenschap 
o Onderwijs 

• VOG systematiek en gesprekken koepels 
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Van: 	

MEI Aan: 
Onderwerp: 	FW: Voorbereiding gesprek MOCW vandaag om 12.30 uur 
Datum: 	 woensdag 11 mei 2022 08:36:43 
Bijlagen: 	inIgg001.1122 

Voorbereiding gesprek MOCW MSZW- versie definitief.docx 
Prioriteit: 	Hoog 

Hoi 
Wil j.look in Ibabs zetten tbv PO mOCW? 

Van: 
	 @minocw.nl> 

Verzonden: woensdag 11 mei 2022 08:25 
Aan: 
	 @minocw.n1>; 

@minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 
-@minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Voorbereiding gesprek MOCW vandaag om 12.30 uur 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen allemaal, 

In de bijlage treffen jullie de voorbereiding die wij gezamenlijk met SZW hebben gemaakt voor het 
gesprek van MOCW, MSZW en de RC vandaag van 12.30-13.30 uur. Fijn dat we het wat later konden 
sturen. 

Mochten jullie nog vragen hebben, dan weten jullie mij to vinden! 

Met vriendelijke groeten, 

ewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

21 maart 2022, 13.00-13.30 uur 
Webex 

(OCW), 
(JenV), 	 (SZW) en 
verslag) 

Bijlagen 
Geen 

(VWS 
(OCW; 

Afwezig 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

Contactpersoon 

T 

@minocw.nl 

verslag Kernteam MT seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld 

Onze referentie 
Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

Datum 
4 april 2022 

Nummer 

(VWS), 	 (SZW) 

1. Opening en vaststellen agenda 

vervangt'
vervangt  

2. Claim voorjaarsbesluitvorming 
De integrale claim voor middelen bij de Voorjaarsnota voor Hamer en 
haar bureau, de coordinerende rol van SZW en OCW en eventuele 
activiteiten dit jaar voor de departementen Iigt bij de IRF. De IRF 
heeft nog een aantal vragen, dus er vindt nu een doorlopend gesprek 
hierover plaats. 

3. Instellingsbesluit regeringscommissaris 
Er wordt besloten om de "oude tekst" van het instellingsbesluit aan te 
houden om zo dicht mogelijk bij de Kamerbrief te blijven en zaken zo 
veel mogelijk abstract/ hoog over op te schrijven. 
Wel wordt artikel 3 over de taken aangepast. De toevoeging over 
meldingen wordt geschrapt, er zal alleen opgenomen worden dat de 
Regeringscommissaris een belangrijke signaleringsfuncties heeft. 
Het stuk gaat z.s.m. de lijn in. De leden van het kernteam zullen een 
afschrift ontvangen van de Iijnversie. 

4. Governance/ overlegstructuren 
Aan de hand van de twee "praatplaten" wordt gesproken over de 
overlegstructuren. 
Wij hebben de uitnodiging gekregen om in een vroegtijdig stadium 
zaken over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld te bespreken in de CWISO, ook gezien mw. Hamer 
Kier een open stoel zal hebben. 
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Door de ervaringen die de MT-Ieden met CWISO hebben, zien zij niet 
helemaal hoe dit een geschikt overleg zou zijn om hier inhoudelijk 
over het Nationaal Actieplan etc. te spreken. Aan de andere kant zien 
ze ook de meerwaarde om geen extra gremia op te tuigen. Zeker voor 
de snelheid van besluitvorming is het goed om hier gebruik van te 
maken. Mochten er eventuele pijnpunten zitten, dan kan er in de 
marge van een CWISO een by pass georganiseerd worden om dieper 
met DG's het gesprek te voeren. 
Er wort geconcludeerd dat het SGO met name gebruikt kan worden 
om zaken te agenderen die raken aan de verantwoordelijkheid als 
werkgever. Andere inhoudelijke punten zijn hier minder relevant. 
Vandaar dat dit overleg minder geschikt is voor de besluitvorming 
over het Nationaal Actieplan. 

- 	Er is gesproken over de frequentie van het hoofdenoverleg. Als het 
kernteam regelmatig bijeenkomt, zou de frequentie van het 
hoofdenoverleg omlaag kunnen. 

- 	Het zou goed zijn om te kijken de samenstelling/ scope van het 
kernteam op beleidsmedewerkerniveau. Deze kan eventueel breder. 

- 	De relatie met de NCDR wordt niet echt gezien, behalve op het punt 
van intersectionaliteit. Eventueel kan Hamer wel een 
kennismakingsgesprek met hem plannen. 

- 	Er wordt voorgesteld om na het opstellen van het nationaal actieplan 
verder te kijken naar de structuur, wat er op dit moment nodig is. 

5. Vervolgafspraken 
- 	Er wordt afgesproken om het overleg met 15 minuten te verlengen. 
- 	Het volgende kernteamoverleg MT vindt plaats op 4 april van 16.30-

17.15 uur. 
- 	Het kernteamoverleg MT wil het dan graag hebben over de contouren/ 

geraamte van het Nationaal Actieplan. Het kernteam 
beleidsmedewerkers wordt gevraagd om hiervoor lets voor te 
bereiden. 

6. Rondvraag en sluiting 
N.v.t. 

Emancipatie 

Datum 
4 april 2021 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
29 maart 2022 

Referentie 

Bijlagen 

nota Kernteam MT 4 april 2022 

Aanleiding 
• In het kernteamoverleg van de MT-leden op 21 maart jl. is aan de 

betrokken beleidsmedewerkers gevraagd om voor het volgende overleg 
op 4 april de contouren/geraamte van het Nationaal Actieplan te schetsen. 

• De betrokken beleidsmedewerkers hebben dit punt besproken en willen 
graag eerst een aantal zaken ter bespreking voorleggen. 

Beslis- en bespreekpunten 
- 	Welke vorm moet het Nationaal Actieplan seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en seksueel geweld (hierna NA) krijgen? 
o Intensivering huidige inzet 
o Meerjarig programma 
o Of een vorm hiertussen in 

De keus hierin heeft gevolgen voor: 
- 	Betrekken van decentrale overheden, sociale partners, kennis- en 

expertisecentra, specifieke sectoren, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties 

- inzet vanuit de verschillende departementen 
- rol Mariette Hamer 
- rol startconferentie 

de inhoud van de Kamerbrief en de planning 

Toelichting 

Vorm en proces NA 
Er zijn verschillende opties hoe het NA en het proces er naartoe eruit moet komen 
te zien: 

1. Intensivering huidige inzet 
- Er komt een overzicht van alle activiteiten/ interventies die er binnen de 

verschillende departementen lopen naar voorbeeld van de Kamerbrief van 
4 februari 2021 (zie bijlage). 

- Hierbij zijn de reeds afgesproken lijnen leidend: 
o Voorkomen van slachtoffer- en daderschap 
o Versterken van tijdige signalering 
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Datum 
29 maart 2022 

o Stoppen en duurzaam oplossen 
Op basis van dit overzicht voeren de betrokken beleidsmedewerkers of 
Hamer gesprekken met de organisaties op hun beleidsterrein om te 
bepalen waar nog blinde vlekken zitten en waar de aanpak versterking 
nodig heeft. 

- Een risico van deze inzet is dat de gewenste integraliteit niet bereikt 
wordt. 

2. Programma 
- Het Nationaal Actieplan neemt de vorm aan van een meerjarig 

programma. Dit gaat een stap verder dan optie 1. Hiermee spreek je een 
grotere, gezamenlijke ambitie uit richting de Kamer en de maatschappij. 
Indien hiervoor wordt gekozen adviseert het kernteam BM om een trekker 
met mandaat specifiek voor dit programma aan te wijzen, zodat hier echt 
een impuls kan worden gegeven en die ervoor kan zorgen dat er een 
integraal plan komt/ verkokering wordt tegengegaan. Hierbij rekening 
houden met de regierol van SZW en OCW. 
Dit vraagt voor een lange periode toegewijde inzet (commitment en 
capaciteit) vanuit de verschillende departementen om ervoor te zorgen 
dat het een gezamenlijk, breed gedragen plan wordt. 

- Het kernteam BM adviseert om een onafhankelijke procesbegeleider de 
gesprekken met decentrale overheden, sociale partners, kennis- en 
expertisecentra, specifieke sectoren, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties te laten begeleiden, om te voorkomen dat 
voor de betrokken beleidsmedewerkers verschillende rollen door elkaar 
gaan lopen: ophalen input externen, wegen input externen, schrijven NA 
en samenwerken/ relatie externen. 

De gesprekken met externen zouden op drie manieren ingestoken kunnen 
worden: 

2.A Departementen bepalen contouren, gesprekken met partners 
- 	De ambitie en strategische doelen worden door het kernteam BM in 

overleg met de departementen uitgewerkt en deze worden voorgelegd 
aan de gesprekspartners. Op basis hiervan kunnen de ambitie en doelen 
worden aangescherpt en verder worden uitgewerkt. Onderstaande punten 
zouden hiervoor als basis kunnen dienen: 

o Ambitie (op basis van Kamerbrief d.d. 8 februari 2022): 
Een samenleving waarin geen plek is voor seksuele intimidatie en 
geweld. Waar alles wordt gedaan om elke vorm hiervan te 
voorkomen. Waarin het normaal is dat meldingen op elke plek 
ondubbelzinnig worden opgepakt en aangepakt. Waar daders 
verantwoordelijk worden gehouden en slachtoffers kunnen 
rekenen op begrip. Waarin we steun mobiliseren en 

Pagina 2 van 4 



Datum 
29 maart 2022 

handelingsperspectief bieden aan diegene die willen helpen, maar 
niet altijd weten hoe ze dat het best kunnen doen. Waar 
seksualiteit en seksuele grenzen open en op respectvolle wijze 
besproken worden en een natuurlijke plek hebben in de opvoeding 
van onze kinderen, zowel thuis als op school. 

o Doelen (op basis van Kamerbrief d.d. 4 februari 2021): 
• Voorkomen van slachtoffer- en daderschap 
• Versterken van tijdige signalering 
■ Stoppen en duurzaam oplossen 

2.8 Samen met de RC bepalen we prioriteiten en inhoud van het plan 
Een van de taken van de RC is om gevraagd te adviseren bij de 
totstandkoming van de RA. 
Voor haar advies kan zij dan input ophalen bij de partners. 

2. C Samen met partners bepalen we prioriteiten en inhoud van plan 
- 	Het kabinet wordt regelmatig aangesproken op het gebrek aan 

integraliteit. Daarom zou er in de brief over de contouren van het NA nog 
geen voorschot op de inhoud moeten worden genomen, maar moeten we 
in overleg met het veld tot de gezamenlijke ambitie, doelen en 
prioriteitenkomen. 

- Een risico bij deze optie is dat gesprekspartners wensenlijstjes doorgeven, 
zonder zelf hun verantwoordelijkheid hierin te pakken. Dit risico kan 
eventueel ondervangen worden door bij het ophalen te vragen aan welke 
concrete acties de partners zich eventueel zouden committeren, mocht 
hun suggestie/wens het uiteindelijke plan halen. Of in ieder geval per 
aangedragen punt inventariseren welke rol ze hierin zien voor zichzelf. 

Rol Hamer 
- In het instellingsbesluit is vastgelegd dat de RC gevraagd en ongevraagd 

zal adviseren bij de totstandkoming en uitvoering van het Nationaal 
Actieplan. Er moet echter bepaald worden hoe dit er precies uit komt te 
zien. Er zijn verschillende opties: 

o Hamer voert op eigen initiatief en naar eigen inzicht gesprekken 
met het veld. Op basis hiervan geeft zij signalen door die van 
meerwaarde kunnen zij bij de vormgeving van het NA. 

o Hamer haalt gericht en op ons verzoek informatie op bij partners 
uit het veld wat vervolgens verwerkt kan worden in het NA. Zij 
fungeert zogezegd als procesbegeleider bij de gesprekken met het 
veld en houdt zo zicht op het totaalbeeld. 

Conferentie 
- Bij de voorjaarsnota zijn middelen aangevraagd voor een grootschalige 

startconferentie met relevante stakeholders in het veld, 
ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties die zich 
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Datum 
29 maart 2022 

dagelijks inzetten op dit terrein. Het doel is kennisdeling, verbinding en 
aanjagen. 
De conferentie wordt in het najaar 2022 georganiseerd. 
Tijdens deze conferentie zou de publiekscampagne gelanceerd kunnen 
worden. 
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"In 2022 staat een bedrag van 600.000 euro voor verkenning en onderzoek naar de 
lopende activiteiten rondom de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld, nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen en de effectiviteit van bestaande 
interventies. 600.000 euro is best een fors bedrag om in 2022 nog te besteden. Hoe 
hebben jullie dit voorzien?" 

Een eerste inventarisatie onder de betrokken departementen heeft de volciende  
mocielijke verkenningen en onderzoeken* opgeleverd, t.b.v. de totstandkoming  
en uitvoering van het Nationaal Actieplan:  

- Het ophalen van input van de organisaties in het veld/andere relevante 
stakeholders d.m.v. een of meerdere verkenningssessies. We vragen we een 
externe organisatie om de sessie(s) te organiseren/plannen, hosten en een 
analyse van de rode draden te maken. Deze analyse wordt beschreven in een op 
te leveren onderzoeksrapport. De betrokken departementen zullen deze sessie 
bijwonen en eventueel zelf input leveren. Ook de regeringscommissaris zal bij 
deze sessies aanwezig zijn. De analyse van de overkoepelende problemen kan de 
basis vormen van de Kamerbrief over de contouren en het proces rondom het NA, 
die in het voorjaar gestuurd moet worden; 

- Het in kaart brengen van lokaal, regionaal en nationaal overheidsbeleid rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, om inzichtelijk te 
maken waar kansen liggen voor betere verbinding en waar er hiaten bestaan; 

- Het in kaart brengen van reeds ontwikkelde erkende en wetenschappelijk 
onderbouwde interventies, gericht op de aanpak van (potentieel en/of herhaald) 
slachtoffer- en daderschap van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag; 

- Op basis van de opbrengsten van de bovengenoemde verkenning wordt de impact 
van de bestaande interventies geevalueerd a.d.h.v. een effectstudie (op een nog 
n.tb. deelterrein). Door te leren van wat wel en niet werkt kunnen we de aanpak 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in het Nationaal 
Actieplan versterken; 

- Een trend- en cultuuronderzoek naar de maatschappelijke opvattingen, normen 
en waarden, rondom seksueel gedrag; 

- Nieuwe ontwikkelingen, inzichten en (risico)doelgroepen rondom seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden inzichtelijk gemaakt op 
basis van een trendanalyse en doelgroeponderzoek (naar doelgroepen die nog te 
weinig in beeld zijn bijv. migrantengroepen, asielzoekers, jongeren rond de 18, 
jongeren in (gesloten) jeugdzorg. Zowel slachtoffers als plegers.). De uitkomsten 
worden gebundeld in een publicatie die breed wordt gedeeld met alle betrokken 
partijen en wordt toegelicht tijdens de startconferentie in het najaar van 2022; 

- Een campagne-effectonderzoek om de kennis, houding en het gedrag van de 
doelgroep van de publiekscampagne inzichtelijk te maken. De effectmeting wordt 
tweemaal uitgevoerd: zowel voorafgaand aan de publiekscampagne als na afloop. 
Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is van deze eerste 
concrete actie t.b.v. de gewenste cultuur- en gedragsverandering rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

* NB: de bovengenoemde verkenningen en onderzoeken zijn een eerste indicatie van de 
behoeften van de departementen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het 
Nationaal Actieplan. Er moet nog een definitief besluit genomen worden m.b.t. welk van 
deze verkenningen en onderzoeken daadwerkelijk doorgang vinden in 2022. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 B) Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

agenda RC & NA Seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld 

T 

@minocw.n1 

Datum 
01 april 2022 

N um mer 

Omschrijving 	 MT kernteam (J&V, VWS, SZW & OCW) 
Vergaderdatum en -tijdstip 	04 april 2022, 16.30 uur 

Aanwezig: 	 (J&V), 	(VWS, vervangt 
), 	(SZW), 	(OCW), 

en 	(OCW, t.b.v. verslag) 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Verslag 21 januari 
(bijlage 1 - Nagezonden stuk, volgt 04/04) 

3. Nota bespreek- en beslispunten 
(bijlage 2, ter besluitvorming) 

4. Vraag van IRF: besteding onderzoeksgelden NA 
(bijlage 3, ter afstemming) 

5. Mail Moris Online — Communicatie richting slachtoffers 
(bijlage 4, ter informatie) 
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Van: 
Aan: 	 (clminjenv,n1"; 	C&)minvws.nI"; 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: Stukken MT kernteam overleg 4 april 
Datum: 	maandag 4 april 2022 12:26:22 
Bijiagen: 	Agenda overleg 4 aoril 2022 RC & NA Seksueel arensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld .docx 

Biilage 2 Voorbereidina kernteam 4 aoril 2022.docx 
Biilage 3 Voorziene verkenninaen en onderzoeken NA SGOG SG.docx  
3Ulage 4 Moris Online communicatie richting slachtoffers.docx 
imaae001.joq 
Verstaa biieenkomst kernteam MT 21 maart 2022.docx  

Goedemiddag allemaal, 

Hierbij ontvangen jullie nogmaals de stukken voor het kernteamoverleg van vanmiddag, dit keer inclusief 
verslag van de bijeenkomst op 21 maart. 

Tot vanmiddag. 

Met vriendelijke groeten, 

ic.11en /Merker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 14:26 
Aan: 	@minjenv.nr .11111@minjenv.n1>; 	 @minvws.nr <1 @minvws.nl>; 

@minszw.n1>; 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 	 @minjenv.nl>; 

@minszw.n1>; 	 @minszw.nk 
@minvws.nl> 

Onderwerp: Stukken MT kernteam overleg 4 april 

Beste alien, 

Hierbij de agenda en overige voorbereidende stukken t.b.v. het MT kernteam op 4 april a.s. 
Graag met name jullie aandacht voor bijlage 2, de nota met bespreek- en beslispunten. 

stuurt a.s. maandag het verslag van het vorige overleg nog na. 

Alvast een goed weekend gewenst. 

Hartelijke groet, 

enioritilillinmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

FW: Publiekscampagne seksueel grensoverschrijdend gedrag 
vrijdag 22 april 2022 12:20:57 
inigt=2c1 

Hi 

Hier ook nog even de reactie vanuit DPC op mijn verzoek om het aanbestedingstraject te gaan aftrappen 
samen met bureau RC. 

Ik heb nog niet gereageerd op deze mail en dus de vraag of Comm. ook betrokken is bij dit traject. Hoor 
graag nog even van jou waar het gesprek met 	op uitkomt. 

Groet, Lotte 

Van: 	 @minaz.nl> 
Verzonden: donderdag 21 april 2022 09:03 
Aan: 	 @minocw.nl> 

CC: 	 @rcgog.nl>; 	 @minaz.nl> 
Onderwerp: RE: Publiekscampagne seksueel grensoverschrijdend gedrag 

HoiM, 

We hebben het inderdaad met interesse gevolgd, mede omdat we de afgelopen 3 jaar namens JenV campagne 
hebben gevoerd over de meldingsbereidheid na seksueel geweld. We denken graag met jullie mee! lk heb je 
verzoek doorgestuurd naar mijn collega's van het gedragsteam en mijn collega 	die contactpersoon 
vanuit ons is voor OCW. Een van hen zal contact met je opnemen. 
Is jullie afdeling communicatie ook betrokken? 

Mocht het uiteindelijk echt komen tot een vorm van publiekscommunicatie, is het misschien goed om te weten 
welke stappen daarbij komen kijken, zie: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/campagnes/stappenplan-
voor-een-overheidscampagne   

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 

Verzonden: woensdag 20 april 2022 14:12 
Aan: 	 Pminaz.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Publiekscampagne seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Hi 

Zoals je wellicht hebt meegekregen is er in februari een Kamerbrief over integrale aanpak seksueel  
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld I Kamerstuk I Rijksoverheid.n1 uitgegaan, met de 
aankondiging van een Nationaal Actieplan en de instelling van een regeringscommissaris. Het Actieplan 
van het kabinet komt onder regie van MOCW en MSZW tot stand en is gericht op beleid rondom 
preventie, tijdige signalering, stoppen en duurzaam oplossen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld. De regeringscommissaris heeft hierbij een adviserende rol. Daarnaast is aan haar de 
opdracht meegegeven om het maatschappelijk debat rondom de thematiek richting te geven en een 
cultuurverandering aan te jagen. 

Om haar hierbij te helpen is er bij voorjaarsnota een claim ingediend voor een multimediale 
publiekscampagne, die later dit jaar gelanceerd dient te worden. We wachten nog op de definitieve 
toekenning. Voor de berekening van het budget heeft onze Comm. directie afstemming gehad met DPC. 
Nu heeft Comm. ons geadviseerd om op korte termijn een afspraak met jullie te maken om met elkaar 
een CASI traject te doorlopen, als eerste stap in het aanbestedingstraject. 

Hopelijk ben ik met deze volgende vraag bij jou aan het juiste adres, anders hoop ik dat je me door kunt 
verwijzen naar een collega binnen DPC. Op de CC neem ik alvast 	 mee, 
beleidsmedewerker bij het bureau van de regeringscommissaris. 



Hartelijke groet, 

lei medewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

FW: po Mariette Hamer 
maandag 11 april 2022 18:00:03 

Zie bijgaand verzoek van 	Willen jullie dit oppakken? 
Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 15:38 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: po Mariette Hamer 

Hey 

Heb het met de minister besproken. Hij wil de eerste keer met Mariette Hamer graag a 
deux spreken, maar alle volgende keren graag met ondersteuning. 

Daarnaast zou hij graag ter voorbereiding een overzicht van de stand van zaken 
ontvangen: hoe is het uiteindelijk allemaal ingericht, wat zijn de vervolgstappen enz. 

Kunnen jullie dit verzorgen voor de tas van morgen? Laat het me weten als ik het nog 
bij iemand specifiek moet uitvragen. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Bestuursondersteuning en Advies 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP 

E 	 inocw.n1  
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Plan bureau regeringscommissaris Marlette Hamer 
Datum: 	 dinsdag 31 mei 2022 18:45:11 
Bijlagen: 	 O+F rapport bureau regeringscommissaris - mei 2022 0.2 schoon.docx 

He ladies, 

Zie bijgaand. Ik heb het nog niet gelezen. 

Hartelijke groet, 

Van: Hamer, Marlette < 1@rcgog.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 18:31 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: Hamer, Marlette 	 @rcgog.nl> 
Onderwerp: Plan bureau regeringscommissaris Marlette Hamer 

Beste 

Zoals afgesproken hierbij het plan voor het bureau. 

Met vriendelijke groet, 

Mariette 

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Ministerie OCW, De Hoftoren I Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag I 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 



@minocw.nl>; 

61 

Van: 
Verzonden: 	donderda 9 juni 2022 17:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	RE: SPOED: opzet mail ■ 

Hoi 	en 

De stelling dat er enkel type- en spelfouten zijn aangepast klopt eigenlijk niet meer, want de passage 
over de financien is ook inhoudelijk aangepast t.o.v. de vorige versie die MOCW heeft gezien. Ik zou 
dat ook zo aangeven in de beslisnota en er voor MOCW ook een tc-versie bij de doen (zodat in 1 
oogopslag duidelijk is om welke zinnen het gaat). Voor de mail aan 	hoeft die tc-versie misschien 
niet. 

Verder zou ik in de beslisnota nog even duidelijk aangeven dat die betreffende passage met FEZ is 
afgestemd. Dus: 

• De paragraaf waarin de financiele consequenties van het nationaal actieplan worden toegelicht is 
inmiddels aangepast in afstemming met FEZ; 

Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 17:05 
Aan: 

	

	 @minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

CC: 
Onderwerp: SPOED: opzet mail 
Urgentie: Hoog 

Hi alien,  

@minocw.nl> 

Onderstaande mail + de stukken in de bijiage 	 moeten er z.s.m. uit. Willen jullie ng even 
meekijken op de beslisnota + het aanbiedingsformulier en de formulering van het onderstaande? 

Goed om te weten: we hebben net met 	van FEZ gesproken. De beslisnota over de financien 
gaat vanavond niet meer lukken. Omdat dit eerst met 	moet worden besproken voor het naar 
MOCW gaat hebben we dit uit de beslisnota gehaald. 

Groet, 	en 

Beste 

In de bijiage treft u de conceptstukken voor de RWIZO van 21 juni, m.b.t. het agendapunt Kamerbrief 
inhoudeiijke contouren nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweid. 
Graag geven wij u de volgende punten mee: 

- Naast enkele type- en spelfouten is in de Kamerbrief de passage over de financien aangepast. 
Deze passage is afgestemd met FEZ, SZW, VWS en J&V en ligt momenteel voor bij FIN. 

- In de beslisnota verzoeken we de minister om akkoord te gaan met het doorgeleiden van de 
brief naar de RWIZO. Daarnaast wijzen we hem op de bovenstaande aanpassing en het feit dat 



de departementen de activiteiten voor 2023 zelf dekken en dat dit wordt meegenomen in het 
traject rondom de augustusbesluitvorming. 

Kunt u per mail akkoord gaan met de bijgesloten stukken of, indien u opmerkingen heeft, deze direct 
mailen. 

Indien u opmerkingen naar ons retour stuurt, kunt u er dan mee akkoord gaan dat als wij deze 
opmerkingen verwerken 	morgenochtend namens u de stukken in Proza accordeert. De stukken 
dienen namelijk voor 12.00 uur aangeleverd to worden bij het MR secretariaat, ter ondertekening voor 
MOCW en ter parafering voor SCM en MPVO. 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 

2 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

vrijdag 3 juni 2022 14:41 

FW: Opzet middelen NA 
Bestedingsvoorstel aanpak SGG en SG- versie 3 juni.docx 

Hoi 

Ivm met de benodigde extra financien kreeg ik dit plan van Mariette Hamer. 
Ik stuur het even naar jou, omdat er aan het einde een passage staat over het aannemen van de 
mensen bij OCW in vaste dienst. Dat zou moeten gelden voor de mensen die nu gedetacheerd zijn 
naar de pool. De extra mensen (4) die nog aangenomen zouden moeten worden komen eerst op 
tijdelijk contract met de mogelijkheid tot een vast contract bij OCW. 
Ik begreep dat dit zo met jou is afgestemd. 
Het bureau komt dan totaal op 10 personen uit. 

Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 11:21 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Opzet middelen NA 

Ha 

Hierbij een eerste opzet van de middelen voor NA. Het moet nog verder uitgewerkt worden, maar als 
schatting van de bedragen. Ik bel je heel even hierover. 

Groeten, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 

1 



56 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: Opzet mi de en NA 
Datum: 	vrijdag 3 juni 2022 14:22:26 
Bijlagen: 	Bestedingsvoorstel aanpak SGG en SG- versie 3 juni.docx 

ia-gge(aUpg 

Hoi 

Dit is het voorstel dat we nu hebben voor OCW. 
Dit is dus nog exclusief het onderdeel OWB, in de zomer komt er een rapport waar mogelijk nog 
maatregelen uit volgen en datzelfde geldt voor MenC, eind juni komt er een nog een rapport over de 
cultuursector wat ws leidt tot een plan. 

Voor PO en VO zijn het maatregelen die aansluiten bij lopende activiteiten, dus geenextra kosten. 
Voor HO en MBO hebben we geen extra maatregelen ontvangen. ( Kan mogelijk bij de uitwerking nog 
wijzigen mede ogv input veld. 

Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 11:21 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Opzet middelen NA 

Ha 

Hierbij een eerste opzet van de middelen voor NA. Het moet nog verder uitgewerkt worden, maar als 
schatting van de bedragen. Ik bel je heel even hierover. 

Groeten, 

tliel erker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 



"In 2022 staat een bedrag van 600.000 euro voor verkenning en onderzoek naar de 
lopende activiteiten rondom de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld, nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen en de effectiviteit van bestaande 
interventies. 600.000 euro is best een fors bedrag om in 2022 nog te besteden. Hoe 
hebben jullie dit voorzien?" 

Een eerste inventarisatie onder de betrokken departementen heeft de volgende  
moqeliike verkenningen en onderzoeken* opqeleverd, t.b.v. de totstandkominq  
en uitvoerinq van het Nationaal Actieplan:  

- Het in kaart brengen van lokaal, regionaal en nationaal overheidsbeleid rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, om inzichtelijk te 
maken waar kansen liggen voor betere verbinding en waar er hiaten bestaan; 

- Het in kaart brengen van reeds ontwikkelde erkende en wetenschappelijk 
onderbouwde interventies, gericht op de preventie van seksueel geweld en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag; 

- Op basis van de opbrengsten van de bovengenoemde verkenning wordt de impact 
van de bestaande interventies geevalueerd a.d.h.v. een effectstudie. Door te leren 
van wat wel en niet werkt kunnen we de preventieaanpak in het Nationaal 
Actieplan versterken; 

- Nieuwe ontwikkelingen, inzichten en (risico)doelgroepen rondom seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden inzichtelijk gemaakt op 
basis van een trendanalyse en doelgroeponderzoek (naar doelgroepen die nog te 
weinig in beeld zijn bijv. migrantengroepen, asielzoekers, jongeren rond de 18, 
jongeren in (gesloten) jeugdzorg). De uitkomsten worden gebundeld in een 
publicatie die breed wordt gedeeld met alle betrokken partijen en wordt toegelicht 
tijdens de startconferentie in het najaar van 2022; 

- Een verkennend onderzoek naar en het monitoren van de inzet en effectiviteit van 
de vertrouwenspersoon, n.a.v. het wetsvoorstel om de aanstelling van de 
vertrouwenspersoon verplicht te stellen in de Arbeidsomstandighedenwet; 

- Een campagne-effectonderzoek om de kennis, houding en het gedrag van de 
doelgroep van de publiekscampagne inzichtelijk te maken. De effectmeting wordt 
tweemaal uitgevoerd: zowel voorafgaand aan de publiekscampagne als na afloop. 
Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is van deze eerste 
concrete actie t.b.v. de gewenste cultuur- en gedragsverandering rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

* NB: de bovengenoemde verkenningen en onderzoeken zijn een eerste indicatie van de 
behoeften van de departementen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het 
Nationaal Actieplan. Er moet nog een definitief besluit genomen worden m.b.t. welk van 
deze mogelijke verkenningen en onderzoeken doorgang vinden in 2022. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Notitie Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag & Seksueel Geweld 

ter besluitvorming 
Instellen 

Samenvatting van de bijgevoegde stukken: 
Voorstel voor een nationale aanpak tegen en de aanstelling van een 
Regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Kern voorstel 
De "MeToo" beweging en verschillende incidenten in de samenleving (recent in de 
sport, media) laten zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld een breed maatschappelijk probleem is. Machtsongelijkheid is een 
belangrijke voedingsbodem voor dit gedrag. Er is sprake van een cultuur van 
wegkijken, goedpraten, bagatelliseren en schaamte en victim-blaming. 

In het CA is afgesproken de burger beter te beschermen tegen vormen van 
machtsmisbruik. Een stevige en gecoordineerde inzet van de overheid op dit 
thema sluit aan bij deze ambitie uit het CA. Hiermee neemt dit kabinet 
nadrukkelijk stelling tegen elke vorm van seksueel geweld en pakt het zichtbaar 
het voortouw bij de aanpak van deze maatschappelijke opgave. 

Deze verantwoordelijkheid neemt het kabinet door: 
1) Onder centrale regie van MOCW en MSZW te werken aan een integrale en 
gecoordineerde aanpak van de ministeries van OCW, SZW, VWS en JenV. 
2) Een onafhankelijke en autonoom functionerende 'autoriteit' aan te stellen in de 
vorm van een onafhankelijke regeringscommissaris. 

Gevraagde besluiten: 
1. Instemmen met de inhoud van de notitie, in het bijzonder: 

a. Het mandateren van MOCW en MSZW om, vanuit centrale regie, toe te 
werken naar een integrale en gecoordineerde aanpak van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld van OCW, SZW, VWS en 
J&V. 

b. Het mandateren van MOCW en MSZW voor het instellen van een 
onafhankelijke en autonoom functionerende 'autoriteit' in de vorm van 
een onafhankelijke regeringscommissaris inclusief de benoeming daarvan. 

2. Instemmen met het verlenen van het mandaat aan MOCW en MSZW voor het 
opstellen en versturen van een Kamerbrief hierover in de week van 7 februari. 
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Emancipatie 

Datum 
03 februari 2022 

Financiele consequenties: 
Het instellen van een regeringscommissaris en de versterking van de aanpak van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn niet voorzien in het 
coalitieakkoord. Derhalve is er op dit moment nog geen financiele dekking. Er 
zullen middelen (APK en programmamiddelen) nodig zullen zijn om de ambities 
uit het voorstel te verwezenlijken. Daartoe wordt een voorstel gemaakt waarover 
bij VJN kan worden besloten. 

Vervolgprocedure: 
• Op korte termijn wordt een Kamerbrief opgesteld. Deze wordt voor 

verzending aan de TK gedeeld met de meest direct betrokken departementen 
(VWS en J&V). Verzending is voorzien in de week van 7 februari, 
waarschijnlijk woensdag 9 februari of donderdag 10 februari. 

• De Kamerbrief plaatst de recente onthullingen rond het televisieprogramma 
The Voice of Holland in een breder perspectief van eerdere gebeurtenissen 
rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het benadrukt 
de breed maatschappelijk en diepgeworteld aard van de problematiek en 
schetst de rol die de overheid voor zich ziet in het doorbreken hiervan: 
gecoordineerde en integrale aanpak onder verantwoordelijkheid van MOCW en 
MSZW en instellen onafhankelijk regeringscommissaris. Het voornaamste doel 
van deze hernieuwde aanpak is het (helpen) vormgeven, versnellen en 
verduurzamen van de fundamentele cultuurverandering die nodig is om een 
einde te maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 14 juni 2022 18:21 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: Notitie Financien NAP SGG en SG 
Bijlagen: 	 Notitie 	Nationaal actieplan 140622.docx 

Hoi 

Ik zag net je mail aan 	. En eens dat het via Proza moet. Gezien de snelheid dacht ik kan 	het 
wellicht alvast lezen, doen we het morgen in Proza. Mede omdat ikbegreep dat FEZ om 16.00 uur iets 
zou aanleveren bij 	Ik weet niet of dat er al Iigt, ik heb het nog niet gezien. 
Dus ms toch handig als je het alvast doormailt 	dan doen we morgen de formele prozalijn. 
Tenzij hij vanavond geen tijd heeft natuurlijk, dan wordt het sws morgen. 

groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 11:56 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nk 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Notitie Financien NAP SGG en SG 

Hi 

@minocw.nl>; 

In de bijiage een nota ter besluitvorming, t.a.v. 11=, aangaande de financiele dekking die gevonden 
moet worden voor de door OCW uit te voeren activiteiten uit het NAP SGG en SG - periode 2023. 
Later vandaag, uiterlijk morgen, krijg je vanuit DGc nog een meer overkoepelende nota waarin alle 
problematiek en daarbij de dekkingsmogelijkheden geschetst worden. 
Wil jij deze twee documenten gelijktijdig voorleggen aan 	zodat hij alle informatie tot zijn 
beschikking heeft om een besluit te kunnen nemen? 

Alvast dank. 

Groet, 

Senior Beleidsmedewerker I  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 9 juni 2022 12:58 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: Laatste versie nota 
Bijlagen: 	 Beslisnota - Kamerbrief inhoudelijke contouren nationaal actieplan tegen seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld- versie 8 juni..docx; 
Bestedingsvoorstel aanpak SGG en SG- versie 8 juni 22 	.docx 

Urgentie: 	 Hoog 

Zie bijgaand. Dat zou betekenen dat wij alien geen bedrag opnemen. 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 12:44 
Aan: 

	

	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nk 
@minocw.nl> 

CC: 	 @minocw.nk 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: Laatste versie nota 
Urgentie: Hoog 

Hi alien, 

Zojuist hebben we de onderstaande reactie van FEZ ontvangen. 	 wil jij kijken naar 
de alinea over het informeren van..? Hiervoor hebben we input van jou (in afstemming met 

) nodig. Kun jij hier z.s.m. naar kijken? We moeten de stukken voor 	uiterlijk vanavond 
opsturen namelijk. 

@limmimm, de alinea voor het aanbiedingsformulier moeten we om 14.00u met de 
stuurgroep afstemmen. 

Groet, 

Van: 	 minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 12:30 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

Hoi 	en 

Bedankt voor het toesturen van de stukken. Hieronder wat punten bij de verschillende onderdelen: 

Aanbiedingsformulier 
Hieronder een tekstsuggestie voor het aanbiedingsformulier. Dit moeten jullie dan nog wel even 
afstemmen met de andere departementen, vooral het stuk over zeif dekken. Daarbij nog wel even 
voor de zekerheid. Het plan is toch ook om eind van dit jaar of begin voigend jaar ook een brief te 
sturen met een nadere uitwerking? Waarbij we dit dus als een soort hoofdlijnenbrief kunnen zien? 

Op basis van de geschetste contouren, de gewenste versnelling en intensivering van lopend beleid en de reeds 
waargenomen hiaten in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld verwacht dit kabinet 
dat er voor de periode 2023 tot 2026 extra middelen nodig zijn om het nationaal actieplan uit te kunnen voeren. Voor 
de extra middelen die nodig zijn voor 2023 zullen de betrokken beleidsdepartementen die vanuit hun eigen begroting 
dekken. Op basis van de verkenningssessies met het veld deze zomer, waar we de contouren van het nationaal 
actieplan tot een gecletailleerde aanpak gaan uitwerken, zal er een gedetailleerde begroting worden opgesteld. Op 



basis van deze gedetailleerde begroting ontstaat een duiclelijke beeld van de budgettaire behoefte. Eventuele extra 
benodigde middelen voor de jaren 2024 tot 2026 voor de uitvoering van het nationaal actieplan worden 
meegenomen in het traject rondom de voorjaarsbesluitvorming 2023. 

Nota voor Minister 
Zie bijlage. 

Informeren 
moet geInformeerd worden over het financiele deel. Daarbij dient hij een onderbouwing van de 

kosten to krijgen en hoe die gedekt gaan worden. Daarbij kunnen jullie aangeven welk deel jullie zeif 
kunnen dekken en voor welk deel dit niet lukt. Dan kan 	uiteindelijk een integrate beslissing 
nemen over het dekken van het overige deel. Hiervoor kun je het beste 	in schakelen. In dit 
nota kunnen wij dan eventueel al aangeven wat mogelijke dekkingsopties zijn. Ik heb zeif ook nog wat 
vragen bij de onderbouwing die nu in het bestedingsvoorstel staan. Zie bijlage. 

Bel gerust even als dit vragen oproept. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 11:45 
Aan: 	 @minocw.nl>; 
Onderwerp: RE: Laatste versie nota 

@minocw.nl> 

@minocw.nl> 

Ha 

In verband met een afspraak buiten de deur, ben ik het komend uur afwezig. In die tijd kan jij het 
beste contact opnemen met 	. Zij levert vanavond ook de stukken aan bij ME, dus heeft 
de regie op de brief. 

Zoals eerder gezegd, komen we om 14.00 uur bijeen met de betrokken MT-leden van de verschillende 
departementen. We kunnen eventueel dan ook de tekstsuggestie voor de brief bespreken. Laat maar 
weten aan ons als je nog hulp nodig hebt met het opstellen daarvan. 

Tot later vandaag! 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 10:06 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 
Onderwerp: Laatste versie nota 

Hi 

@minocw.nl> 

Zoals afgesproken met 	, hierbij de laatste versie van de beslisnota. Fijn als jullie hier ook even 
op mee kunnen lezen. 

Groet, 

2 



Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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50 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER INFORMATIE 
	

Emancipatie 

Aan: FEZ 	 Van 

T 

Datum 
08 maart 2022 

Referentie 

Bijlagen 

nota Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Intern OCW afgestemd 
DE 

Interdepartementaal 
afgestemd 
SZW 

Aanleiding 

In de MR d.d. 04 februari is besloten dat er onder de regie van MOCW en MSZW 
toe wordt gewerkt naar een Nationaal Actieplan aanpak seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, alsook het instellen van een 
onafhankelijke regeringscommissaris. Voor deze intensiveringen zijn geen 
middelen voorzien in het Coalitieakkoord. Via VJN 2022 worden middelen 
gevraagd voor de voorziene APK- en programmakosten voor de 
regeringscommissaris/bureau (meerjarig), extra programmakosten (2022) en 
co6rdinatie door OCW/SZW (meerjarig). 

Via besluitvorming julibrief en VJN 2023 zullen additionele APK- en 
programmamiddelen (meerjarig) gevraagd worden voor de interdepartementale 
uitvoering van het Nationaal Actieplan. 

Toelichting 

Onderstaand vindt u de totaalbedrag voor APK- (regel 1) en programmamiddelen 
(regel 2). Deze kostenraming bestaat uit drie kostenposten. Een nadere duiding 
van deze kosten vindt u onder paragraaf 1 tot en met 3. De genoemde bedragen 
zijn indicatief en kunnen nog wijzigen naar aanleiding van interdepartementaal 
overleg. 

• Het gaat om een totaalbedrag van €10.958.500,- in de periode 2022-
2026 (5 jaar) 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

1538,5 
	

2051,5 
	

2051,5 
	

1474,5 
	

892,5 

2200 
	

250 
	

250 
	

250 
	

0 

1. Regeringscommissaris en ondersteunend bureau: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €4.670.000,- in de periode 2022-2025 

(4 jaar) 
• Het betreft de aanstelling van de regeringscommissaris en het 

ondersteunend bureau (regel 1); en 
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Datum 
08 maart 2022 

• Programmamiddelen van de regeringscommissaris (regel 2). 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 
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2. Intensivering aanpak grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
2022: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €2.050.000,- in 2022 (een jaar). Het 

betreft activiteiten die worden uitgevoerd in aanloop naar het Nationaal 
Actieplan. De activiteiten beslaan o.a.: 

o Een verkenning van en het uitvoeren van onderzoek naar de 
lopende activiteiten rondom de aanpak van grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld, nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen 
en de effectiviteit van bestaande interventies; 

o Een grootschalige cross mediale publiekscampagne, met als doel 
het initieren van het maatschappelijk debat en dialoog rondom de 
in gang to zetten cultuurverandering; 

o Een startconferentie met relevante stakeholders in het veld, 
ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties 
die zich dagelijks inzetten op dit terrein, met als doel 
kennisdeling, verbinding en aanjagen; 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	2022 	2023 

	
2024 	2025 	2026 

2050 

3. Extra personele capaciteit voor coordinerende departementen: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €4.238.500,- in de periode 2022-2026 

(vijf jaar), voor extra inzet op beleid en communicatie. 
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2021 2026 2022 

668,5 892,5 892,5 892,5 892,5 

2023 2024 2025 

x C /000 -/- = saldoverbeterend 

Datum 
08 maart 2022 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 8 maart 2022 16:23 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: Claim regeringscommissaris 
Bijlagen: 	 Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en 

seksueel geweld 220308.docx 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:31 
Aan: 

	

	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

Hi 

Hierbij de definitieve versie, met daarin de bedragen verwerkt die ik heb doorgekregen vanuit um. 
Als hier nog vragen over zijn hoor ik het uiteraard graag. 

Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:28 
Aan: 

	

	 @minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

Hoi 

@minocw.nl>; 

Naar mijn weten wordt op dit moment alleen het programmageld (regel 2 uit de claim) bij DE op de 
begroting geboekt. 

Dat kan bij mij op hoofdbudget 20136. Ik laat nog een apart werkbudget aanmaken voor het nationaal 
programma. 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:04 
Aan: 	 @minocw.nl>; 
CC 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

Hi 

@minocw.nl> 

Ik verwacht nu ieder moment de cijfers to krijgen: 	 heeft dit verzoek uitgezet bij Ilm 
en hij maakt de berekening. Ik stuur jullie z.s.m. (vandaag) de aangepaste claim. 

Groet, 

1 



Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 maart 2022 15:01 
Aan: 	 @minocw.nk 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

@minocw.nl> 

Hallo 
Heb je hier nog wat van gehoord? 
Ik cc even je collega 
Gr  

weet jij op welk hoofdbudget deze reeks mag worden geboekt? 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 16:46 
Aan: 	 @minocw.nl>; 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

Hi 	en 

@minocw.nl> 

Ik werd vandaag gebeld door P&O dat er nog een wijziging volgt die van invloed is op de bedragen die 
nu genoemd staan voor de aanstelling vd regeringscommissaris en haar bureau. Wat is de uiterlijke 
datum dat we wijzigingen aan jullie door kunnen geven, voordat de brief de lijn in gaat? Is dinsdag 8 
maart nog op tijd? 

Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 14:05 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl>; 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

@minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

Dank, ik heb de bedragen opgenomen in de ons totaalbeeld. Ik heb de bedragen naar boven 
afgerond, omdat ons boekhoudsysteem in duizenden is. Dus by 3,698 miljoen. 
Groet 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 13:58 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl>; 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

Hi 	en 

@minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

Ik heb jullie mails gezien en alles nog een keer nagelopen. Er is inderdaad een fout in de berekening 
van het totaalbedrag geslopen. Excuses! Hierbij de aangepaste versie van het document. 
Voor de volledigheid hieronder ook nog even de uiteenzetting van de bedragen per jaar: 

2022: 3.697.500,- 
2023: 2.248.500,- 
2024: 2.248.500,- 
2025: 1.419.500,- 
2026: 892.500,- 

Dat maakt een totaalbedrag van 10.506.500,- 

2 



Als er nog aanvullende vragen zijn horen we dat graag. 

Groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 12:32 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: Claim regeringscommissaris 
Urgentie: Hoog 

Ha 
Zie mail 	hieronder. 
Groet 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 12:25 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 
@minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 

Onderwerp: Re: Claim regeringscommissaris 

Hoi.111, 
We kunnen de optelling niet helemaal maken. 
Kun je ook 1 totale reeks mailen? Dus totaalbedrag voor elk jaar 

Grp 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 24 feb. 2022 om 11:57 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 24 februari 2022 11:38 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

Hi 

Hierbij stuur ik je het document. Ik bel je zo nog met een aanvullende vraag en wellicht 
vind je het dan fijn als ik e.e.a. ook nader toelicht. 

Groet, 

3 



Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 14:29 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Claim regeringscommissaris 

Hoi 

Bijgevoegd stuur ik je ter info het format, maar dat hoeven jullie nu niet meer in te vullen, omdat we 
deze claim al kennen en in de stukken hebben zitten. 
Wat we nu echt nodig hebben is een korte beschrijving van activiteiten, een paar zinnen. 
En een raming van de kosten per jaar. 
Liefst woensdagmiddag, uiterlijk donderdagochtend voor het stuk voor het MT-OCW van vrijdag. Als de 
kosten nog niet bekend zijn kunnen we ze nog wel even op PM laten staan. 
De brief aan de minister van Financien waarin deze claim wordt opgenomen wordt op 11 maart 
verzonden. Dat is de alleruiterste datum, maar een paar dagen eerder zal de brief de lijn ingaan, dus 
moeten we ook de kosten hebben. 

Groetjes 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2022 13:14 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Claim regeringscommissaris 

Hi 

n.a.v. ons telefoongesprekstuur ik je zoals afgesproken een mail ter inventarisatie van wat er nodig is 
t.b.v. het na te zenden stuk rondom de claim voor de instelling van de regeringscommissaris en het 
eventuele format waar we dit in aan moeten leveren. Heel fijn als je me hiermee op weg kunt helpen. 
Alvast dank voor je hulp. 

Hartelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Definitieve versie claim voorjaarsnota RC 
Datum: 	 donderdag 24 februari 2022 11:54:16 
Bijlagen: 	Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 220224.docc 

image0011D4 

Hi 	en =I, 

Hierbij de definitieve versie v.d. claim, zoals ik deze net heb opgestuurd naar 	na de laatste 
check door=. 

Groet, 

	

senior 	I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

donderdag 3 maart 2022 09:10 

FW: Onderwerpen voor bespreking in CWIZO 

Ha beide, 

Ter bespreking voor morgen. Wel een interessant idee bij de uitwerking van ons nationaal actieplan. 

Groeten, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 14:29 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nk 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Onderwerpen voor bespreking in CWIZO 

Hi 	en 

In een poging om interdepartementale samenwerking te versterken, is door= SZW en Ell OCW, 
voorzitters van de CWIZO (Commissie Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs; een van de onderraden van 
de Ministerraad), aan alle aan de CWIZO deelnemende departementen gevraagd om te inventariseren 
welke onderwerpen we vroegtijdig een keer zouden kunnen bespreken in de CWIZO. Het gaat om 
onderwerpen die over departementen heen belangrijk zijn en waar het kan helpen om 
interdepartementaal Iijntjes te leggen of eerste ideeen vast bij anderen te toetsen. Daarbij dacht ik in 
ieder geval aan jullie (ook omdat Mariette Hamer binnenkort een open stoel krijgt in de CWIZO en 
RWIZO en ik me voor kan stellen dat de regeringscommissaris D&R dit ook zal willen). 

Is dit lets waar we op korte termijn een keer over zouden kunnen sparren? 

Goed om te weten: hoe de vroegtijdige bespreking er verder uit gaat zien en wanneer dit precies 
plaats zal vinden, is nog flexibel. Het voornemen van M SZW en M OCW is vaag, maar dat biedt ook 
ruimte om het naar eigen wens in te vullen. 

Ik hoor het graag en bel vooral bij vragen! 

Hartelijke groet, 

Directie Kennis 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50, Den Haag 
T 
E 	 Qminocw.n1  

1 
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M 
E 

Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 31 mei 2022 18:46 
Aan: 	 Hamer, Marlette 
Onderwerp: 	 RE; Plan bureau regeringscommissaris Marlette Hamer 

Dank, We gaan er mee aan de slag in de financiele plaat. 

Hartelijke groet, 

Van: Hamer, Marlette 	@rcgog.nl> 
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 18:31 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: Hamer, Marlette 	@rcgog.nl> 
Onderwerp: Plan bureau regeringscommissaris Marlette Hamer 

Beste 

Zoals afgesproken hierbij het plan voor het bureau. 

Met vriendelijke groet, 

Marlette 

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Ministerie OCW, De Hoftoren I Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 12500 BJ I Den Haag 

1=1.@rcgoci.n1  



"In 2022 staat een bedrag van 600.000 euro voor verkenning en onderzoek naar de 
lopende activiteiten rondom de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld, nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen en de effectiviteit van bestaande 
interventies. 600.000 euro is best een fors bedrag om in 2022 nog te besteden. Hoe 
hebben jullie dit voorzien?" 

Een eerste inventarisatie onder de betrokken departementen heeft de volqende  
moqeliike verkenningen en onderzoeken* opaeleverd, t.b.v. de totstandkomina  
en uitvoerinq van het Nationaal Actieplan:  

- Het in kaart brengen van lokaal, regionaal en nationaal overheidsbeleid rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, om inzichtelijk te 
maken waar kansen liggen voor betere verbinding en waar er hiaten bestaan; 

- Het in kaart brengen van reeds ontwikkelde erkende en wetenschappelijk 
onderbouwde interventies, gericht op de preventie van seksueel geweld en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag; 

- Op basis van de opbrengsten van de bovengenoemde verkenning wordt de impact 
van de bestaande interventies geevalueerd a.d.h.v. een effectstudie. Door te leren 
van wat wel en niet werkt kunnen we de preventieaanpak in het Nationaal 
Actieplan versterken; 

- Nieuwe ontwikkelingen, inzichten en (risico)doelgroepen rondom seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden inzichtelijk gemaakt op 
basis van een trendanalyse en doelgroeponderzoek (naar doelgroepen die nog te 
weinig in beeld zijn bijv. migrantengroepen, asielzoekers, jongeren rond de 18, 
jongeren in (gesloten) jeugdzorg). De uitkomsten worden gebundeld in een 
publicatie die breed wordt gedeeld met alle betrokken partijen en wordt toegelicht 
tijdens de startconferentie in het najaar van 2022; 

- Een verkennend onderzoek naar en het monitoren van de inzet en effectiviteit van 
de vertrouwenspersoon, n.a.v. het wetsvoorstel om de aanstelling van de 
vertrouwenspersoon verplicht te stellen in de Arbeidsomstandighedenwet; 

- Een campagne-effectonderzoek om de kennis, houding en het gedrag van de 
doelgroep van de publiekscampagne inzichtelijk te maken. De effectmeting wordt 
tweemaal uitgevoerd: zowel voorafgaand aan de publiekscampagne als na afloop. 
Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is van deze eerste 
concrete actie t.b.v. de gewenste cultuur- en gedragsverandering rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

* NB: de bovengenoemde verkenningen en onderzoeken zijn een eerste indicatie van de 
behoeften van de departementen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het 
Nationaal Actieplan. Er moet nog een definitief besluit genomen worden m.b.t. welk van 
deze mogelijke verkenningen en onderzoeken doorgang vinden in 2022. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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(JenV), 
en 

verslag Kernteam MT seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
ceksiieel gewelri 

Emancipatie 

Contactpersoon 

T 

@minocw.n1 

Onze referentie 

Fout! Onbekende naam voor 
documenteigenschap. 

Datum 
5 april 2022 

Nurnmer 

Bijlagen 
Geen 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

4 april 2022, 16.30-17.15 uur 

Webex 

	

(OCW), 	(VWS), 

	

(SZW), 	(SZW), 
(OCW; verslag) 

Afwezig 
	

(VWS) 

1. Opening en vaststellen agenda 
vervangt 	bij dit overleg. 

2. Verslag overleg 21 maart 2022 (bijlage 1) 
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Het verslag wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 

3. Nota bespreekpunten NA (bijlage 2) 
Aan de hand van de nota wordt gesproken over de vorm van het 
nationaal actieplan en de gevolgen voor: 

o Betrekken van decentrale overheden, sociale partners, kennis-
en expertisecentra, specifieke sectoren, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties 

o Inzet vanuit de verschillende departementen 
o Rol Mariette Hamer 
o Rol startconferentie 
o De inhoud van de Kamerbrief en de planning 

De volgende zaken worden geconcludeerd: 
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Vorm NA 
Het NA moet meer zijn dan een intensivering van de huidige inzet 
(optie 1). Dus er moet geen Kamerbrief komen met een overzicht van 
alle huidige interventies. 
Het mandaat blijft liggen bij de verantwoordelijke bewindspersonen. 
Zij communiceren zelf richting de Kamer over initiatieven op hun 
eigen terrein. MOCW en MSZW fungeren wel als trekker/ coordinator 
van de gezamenlijke aanpak. De ambities strekken zich uit over vele 
beleidsterreinen, maar zij rapporteren over het geheel. 

Ophalen input 
De departementen hebben doorlopend gesprek met relevante partners 
en organisaties op hun domein, maar voor het NA wil je graag een 
tandje hoger. 
Met betrekking tot het ophalen van input van het veld/stakeholders 
vragen we een externe organisatie om de sessie te organiseren/ 
plannen, hosten en een analyse van de rode draden te maken. De 
departementen zullen deze sessie bijwonen en eventueel zelf input 
leveren. Ook Hamer zal bij deze sessies aanwezig zijn. De analyse van 
de overkoepelende problemen kan de basis vormen van de Kamerbrief 
die in het voorjaar gestuurd moet worden over de contouren en het 
proces rondom het NA. Vervolgens kan dit in de periode daarna verder 
uitgewerkt worden. 
Het voordeel is dat er voor beleidsmedewerkers geen rolvermenging 
kan plaatsvinden. Ook voorkom je dat de gesprekspartners 
overvraagd worden en meerdere keren met departementen/ Hamer 
etc. moeten spreken. 
Er wordt verwezen naar het proces rondom de veranderopgave 
inburgering dat begeleid werd door het AJF. Er zal contact opgenomen 
worden met 	 (SZW) die bij dit proces betrokken 
is geweest om hier meer informatie over op te halen. 
Eventueel kan een deel van de middelen die zijn aangevraagd bij de 
voorjaarsnota voor verkenning en onderzoek hiervoor worden 
gebruikt. 
Er wordt gesproken over de capaciteit. Alle departementen hebben 
het momenteel erg druk. De wens wordt uitgesproken om hier bij de 
verschillende departementen tijd en ruimte voor vrij te maken. 
Er wordt benadrukt dat het een wederzijds gesprek moet worden. Dus 
niet dat de departementen alleen wensen ophalen bij de 
gesprekspartners, maar ook dat de gesprekspartners geactiveerd 
worden om zelf tot actie over te gaan. Vanwege de aard van de 
problematiek moeten zij het verder brengen. 
Eigenlijk wil je een soort gevoel tot actie/ community met elkaar 
creeren. Er wordt verwezen naar de gelijke kansen alliantie waar een 
online community is opgezet waarin werd gecommuniceerd over de 
gesprekken die er liepen en goede voorbeelden werden gedeeld. Hier 
zouden de middelen ook voor ingezet kunnen worden. 

Conferentie 
Bij de voorjaarsnota zijn middelen aangevraagd voor een 
grootschalige startconferentie met relevante stakeholders in het veld, 
ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties die 
zich dagelijks inzetten op dit terrein. Het doel is kennisdeling, 
verbinding en aanjagen. Naar verwachting zal deze conferentie in het 

Emancipatie 

Datum 
4 april 2021 
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najaar 2022 plaatsvinden. Tijdens deze conferentie zou ook de 
publiekscampagne gelanceerd kunnen worden. 
De conferentie kan als startsein dienen voor het uitvoeren van het NA. 
Het beleidsverhaal ligt dan klaar. Dus de komende tijd eerst input 
halen uit het veld, dan de contouren hiervan in de Kamerbrief 
schetsen en hier vervolgens tijdens de conferentie verder vervoig 
aangeven. 

4. Vraag IRF: besteding onderzoeksgelden NA (bijlage 3) 
De IRF heeft gevraagd naar de precieze besteding van het bedrag van 
600.000 euro aan onderzoeksgelden die bij de voorjaarsnota zijn 
aangevraagd. 
De deelnemers kunnen zich in eerste instantie vinden met het voorstel 
in bijlage 3. Dit kan ook helpen bij het vormen van het NA. 
Er wordt afgesproken om het voorstel nogmaals per mail rond te 
sturen, zodat hier ook schriftelijk op gereageerd kan worden. 

5. Mail Mores online- communicatie richting slachtoffers (bijlage 4) 
De minister van JenV heeft van de organisatie Mores.online het 
signaal ontvangen om voorzichtig te zijn met het communiceren in de 
media over het doen van aangifte. 
Volgens Mores.online wekt dit bepaalde verwachtingen. Zij merken in 
het contact met slachtoffers dat politie/ het strafrecht die 
verwachtingen vaak niet kan waarmaken. De politie raadt het 
bijvoorbeeld of om aangifte te doen of zaken worden geseponeerd. 
Bij mores is er bovendien vaker sprake van zaken in het civiele recht 
dan strafzaken omdat het gaat om fouten in de verhouding 
werkgever-werknemer. 
Er wordt afgesproken om in de communicatie waar wij zeif invloed op 
hebben hierop extra te letten. 

6. Vervolgafspraken 
De conclusies rondom het proces tot het NA worden rondgemaild, 
zodat hier door de leden van het kernteam schriftelijk op gereageerd 
kan worden. 
De besteding van de onderzoeksgelden worden rondgemaild, zodat 
hier door de leden van het kernteam schriftelijk op gereageerd kan 
worden. 
Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 20 april van 11.30- 
12.00 uur. 

7. Rondvraag en sluiting 
N.v.t. 

Emancipatie 

Datum 
4 april 2021 
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Van: 
Verzonden: 	 woensdag 6 april 2022 10:43 
Aan: 	 @minjenv.nr; 	 @minvws.nr; 

CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Goedemorgen allemaal,  

Schriftelijke input proces NA en onderzoeksgelden- reactie graag voor 8 april 16.00 
uur 
Verslag kernteam MT 4 april 2022.docx; Bijlage 3 Voorziene verkenningen en 
onderzoeken NA SGOG SG.docx 

Maandag spraken we in het kernteamoverleg MT over de vorm van het Nationaal Actieplan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en de gevolgen hiervan voor: 

- Betrekken van decentrale overheden, sociale partners, kennis- en expertisecentra, 
specifieke sectoren, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties 

- inzet vanuit de verschillende departementen 
- rol Mariette Hamer 
- rol startconferentie 
- de inhoud van de Kamerbrief en de planning 

Er is afgesproken om de afspraken hieromtrent op de mail te zetten, zodat hier schriftelijk op 
gereageerd kan worden. Deze treffen jullie in het verslag onder agendapunt 2. 

Daarnaast is afgesproken dat er nog schriftelijk gereageerd kon worden op het voorstel voor de 
besteding van de onderzoeksgelden bij de voorjaarsbesluitvorming, zie bijlage 3. 

Jullie worden verzocht eventuele reacties voor vrijdag 8 april 16.00 uur te sturen, zodat we z.s.m. 
het vervolg aan de slag kunnen. 

Mochten er nog vragen zijn, dan weten jullie me te vinden. 

Met vriendelijke groeten, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

a.rgA 
	Tel nr: 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 3 februari 2022 16:25 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Notitie opnieuw 

Okee heb ik weer naar SZW gestuurd. wordt daar nu bekeken. 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 16:16 
Aan: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Notitie opnieuw 

Ha 

Kreeg een brainwave over het financiele deel, heb daar nog wat over opgenomen in de nota. Dus dit is weer een 
nieuwe versie. En ja, MOCW moet er nog wel naar kijken. Volgens mij zit hij behoorlijk vast, dus misschien via 
proberen hem te bereiken? 

Groet en sorry dat ik niet zo makkelijk ben te bereiken :-). 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

maandag 6 juni 2022 14:36 

RE: Opzet middelen Nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en seksueel geweld 

Hoi 

Nog even ter verduidelijking. Voor de periode t/m 2025 hebben we middelen beschikbaar voor 6 
personen bij de RC. Voor de 4 extra meten we nog op zoek. Idee is om dit te koppelen aan de claim 
die we willen indienen ihkv het Nationaal Actieplan SGOG. 
Maar is alle gevallen tijdelijk geld. 

Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 6 juni 2022 12:56 
Aan: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 

@minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: Opzet middelen Nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Ha 

Ik heb alleen in het kader van de afstemming met de medezeggenschap aangegeven dat er in eerste 
instantie alleen sprake kon zijn van detacheringen en tijdelijke contracten. 
Nu ik de ingediende begroting zie met alleen tijdelijk geld t/m 2025, vraag ik me of of er ook vanuit 
FEZ wel toestemming komt om medewerkers een vast contract te bieden. 

Vanuit het perspectief van de medewerkers en gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt adviseer 
ik wel om de mogelijkheid voor een vast contract te bieden. 

@MEM= en 	: kunnen jullie dit samen afstemmen voordat wordt over gegaan tot het 
bieden van vaste aanstellingen? 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Directie O&B 
Secretariaat: 070-4122781 
Mobiel: 

@minocw.nl   

Rijnstraat 50 I Den Haag I Flex 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 
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Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 14:41 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: Opzet middelen NA 

Hoi 

Ivm met de benodigde extra financien kreeg ik dit plan van Mariette Hamer. 
Ik stuur het even naar jou, omdat er aan het einde een passage staat over het aannemen van de 
mensen bij OCW in vaste dienst. Dat zou moeten gelden voor de mensen die nu gedetacheerd zijn 
naar de pool. De extra mensen (4) die nog aangenomen zouden moeten worden komen eerst op 
tijdelijk contract met de mogelijkheid tot een vast contract bij OCW. 
Ik begreep dat dit zo met jou is afgestemd. 
Het bureau komt dan totaal op 10 personen uit. 

Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 11:21 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Opzet middelen NA 

Ha 

Hierbij een eerste opzet van de middelen voor NA. Het moet nog verder uitgewerkt worden, maar als 
schatting van de bedragen. Ik bel je heel even hierover. 

Groeten, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

maandag 11 april 2022 18:26 

RE: po Mariette Hamer 

Kan ook wel even parallel misschien. 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 18:21 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 

	

	 @minocw.nl>; 
@minocw.nl> 

Onderwerp: FW: po Marlette Hamer 
Urgentie: Hoog 

Hoi.  

@minocw.nl>; 

Zojuist hebben wij een verzoek van MOCW ontvangen voor een nota die morgen de tas in moet. Het 
gaat om de voorbereiding van een gesprek met Mariette Hamer. Hoe Iaat moet deze nota morgen 
uiterlijk bij jou zijn? Dan kunnen wij hier rekening mee houden bij de voorbereidingen. 

Veel dank alvast! 

Groeten, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

MIA 
	Tel nr: 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 18:00 
Aan: 	 @minocw.nl>; 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: po Marlette Hamer 

Zie bijgaand verzoek van mil. Willen jullie dit oppakken? 
Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 15:38 

@minocw.nl> 



Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: po Marlette Hamer 

Hey 

Heb het met de minister besproken. Hij wil de eerste keer met Mariette Hamer graag a deux spreken, 
maar alle volgende keren graag met ondersteuning. 

Daarnaast zou hij graag ter voorbereiding een overzicht van de stand van zaken ontvangen: hoe is het 
uiteindelijk allemaal ingericht, wat zijn de vervolgstappen enz. 

Kunnen jullie dit verzorgen voor de tas van morgen? Laat het me weten als ik het nog bij iemand 
specifiek moet uitvragen. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Bestuursondersteuning en Advies 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 12515 XP I 

T 
E 	 Pminocw.n1  
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Voorstel voor een nationale aanpak tegen en de aanstelling van een 
Regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Aanleiding 
• Ruim 3 jaar na de opkomst van de 'me too' beweging, en na verschillende incidenten in 

specifieke delen, waaronder de sport en media (o.a. recentelijk de gebeurtenissen bij The Voice 
of Holland), en zeker ook breder in de maatschappij, neemt de maatschappelijk aandacht voor 
en roep om actie tegen vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld toe. 

• De verschillende incidenten laten zien dat machtsongelijkheid een voedingsbodem is voor 
intimidatie en misbruik en enorme impact heeft op slachtoffers en hun directe omgeving. Dat 
er sprake is van een cultuur van wegkijken, goedpraten, bagatelliseren en zwijgen. Victim-
blaming is meer gewoonte dan uitzondering. 

• Als maatschappij slagen we er nog onvoldoende in om een cultuur te creeren waarin seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en geweld niet voorkomt en op deze manier mensen te behoeden 
voor deze grove inbreuk op hun leven. 

• Zowel vrouwen, mannen, lhbti+, mensen met een beperking komen in aanraking met vormen 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is een oververtegenwoordiging te zien bij 
vrouwen (slachtoffers) en mannen (daders). 

• Er is sprake van een cultuur waarin deze vormen van ongewenst gedrag ontstaan, in plaats 
van worden voorkomen. Wanneer er signalen zijn worden deze vaak niet serieus genomen en 
te vaak niet (adequaat) aan de orde gesteld. Waarin seksualiteit en seksuele grenzen thema's 
zijn waarover we niet open en op respectvolle wijze spreken en waarover we onvoldoende 
praten bij de opvoeding van onze kinderen, zowel thuis als op school. Traditionele 
gendernormen vormen daarbij een dwingend keurslijf dat nog steeds niet makkelijk wordt 
afgeworpen. 

• Tegelijkertijd is er een brede groep (van bijvoorbeeld werkgevers of collega's) die vooral 
behoefte heeft aan duidelijkheid en handvatten: wat is er acceptabel en wat niet, hoe te 
handelen bij een incident, hoe spreek je een collega aan op gedrag etc. Deze groep kan het 
verschil maken, maar voelt zich inmiddels onzeker en handelingsverlegen. Hier is een grote 
behoefte aan duidelijke normen, kaders en informatie. Daar ligt een kans voor verbeteren van 
de informatievoorziening en het voeren van het maatschappelijk debat via branches en 
sectoren, scholen, professionals, etc. De stroom van aangiften en meldingen groeit naar 
aanleiding van de recente publiciteit rond The Voice. We weten dat veel onzichtbaar seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, ook in de vorm van geweld plaatsvindt - bijvoorbeeld in de sport, 
film, theater, televisie - en dat veel gevallen niet worden gemeld en indien wel, dan vaak 
onvoldoende serieus worden genomen en opgevolgd, dan wel niet goed worden geregistreerd. 
Het blijft onder de radar en er is sprake van een structureel probleem dat zich over de voile 
breedte van onze maatschappij manifesteert: in alle geledingen en alle plekken (achter de 
voordeur, in het publieke domein en op de werkvloer). 

• Als kabinet nemen we onze verantwoordelijkheid, omdat we zien dat een brede en actieve 
aanpak noodzakelijk is. 

Rol voor de overheid 
• In het coalitieakkoord is afgesproken de burger beter te beschermen tegen vormen van 

machtsmisbruik. Bij een breed maatschappelijk en diepgeworteld probleem als seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een stevige en gecoordineerde inzet van de 
overheid gewenst en nodig. Die verantwoordelijkheid neemt het kabinet. 

• De aard van het probleem vraagt in de eerste plaats om een cultuurverandering. Waarin elke 
verschijningsvorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld in de eerste plaats 
wordt voorkomen. En waarin op elke plek ondubbelzinnig wordt opgepakt en aangepakt. 
Waarin daders verantwoordelijk worden gehouden en slachtoffers kunnen rekenen op steun. 
Maar waarin ook aandacht is voor de brede groep die zich op dit moment vooral 
handelingsverlegen voelt. 

• Dit vraagt om een langjarig maatschappelijk debat en aanpak. Niet alleen snelle mediareacties 
of korte termijn acties, maar stevige, continue aandacht is nodig. Het gedrag komt voor in alle 
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lagen van de samenleving in alle culturen en in elk domein; werk, school, zorg, sport, 
onderwijs, cultuur en media. 

• Het succes van deze aanpak hangt direct samen met het tegengaan van machtsongelijkheid en 
genderstereotypen zowel op de werkvloer, in diverse sectoren als in de brede maatschappij. Dit 
aanpakken vraagt een duurzame en integrale aanpak (in plaats van incident gedreven) op alle 
niveaus. Een gecoordineerde inzet ondersteund door beleidsmaatregelen en bijpassende wet-
en regelgeving. Kortom, horizontale en verticale versterking. 

• Duidelijk is dat de huidige beleidsinzet onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Onder centrale 
regie van MOCW en MSZW wordt gewerkt aan een integrale en gecoordineerde aanpak 
van de ministeries van OCW, SZW, VWS en JenV. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de verbinding 
gezocht met decentrale overheden, sociale partners, het platform Professionalisering 
Vertrouwenspersonen, specifieke sectoren, relevante overheidsinstanties en maatschappelijke 
organisaties en NGO's (zoals bijvoorbeeld Rutgers). 

• Om te komen tot deze hernieuwde aanpak wordt met voornoemde betrokken partijen het 
huidige pakket aan maatregelen bezien en waar nodig herijkt, aangepast of versneld en 
worden zo nodig nieuwe maatregelen geintroduceerd. Dit alles langs de lijnen (1) voorkomen 
van dader- en slachtofferschap (preventie), (2) versterken van tijdig signaleren en goede 
opvang slachtoffers en (3) stoppen en duurzaam oplossen. 

Een onafhankelijke en autonoom functionerende 'autoriteit' in de vorm van een onafhankelijke 
regeringscommissaris kan als buitenboordmotor snelheid maken, adviseren, adresseren, aanjagen, 
boegbeeld zijn etc. 

Opdracht voor een regeringscommissaris Aanpak Seksueel overschrijdend gedrag, 
Seksueel geweld 

Opgaven 
1) Doorbreken van de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 
2) Stimuleren van een duurzame cultuurverandering o.a. door het organiseren van een langjarig 

maatschappelijk debat in alle domeinen van de samenleving en op het niveau van personen 
(jong en oud), organisatie en samenleving. 

Taken 
3) Over de voile breedte gevraagd en ongevraagd adviseren van het kabinet bij de 

totstandkoming en uitvoering van een integrale en geco6rdineerde aanpak op het terrein 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

4) Organiseren en stimuleren van samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling 
5) Doorgeleiden van (patronen van) individuele signalen en klachten. Daarbij wordt 

samengewerkt wordt met de verschillende bestaande Klachtenloketten. 
6) Aanspreken en adresseren van ongewenste ontwikkelingen en situaties. 
7) Er voor zorgen dat werkgevers- en werknemersorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen in 

het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het informeren van werknemers 
over rechten, klachtenprocedures en mogelijkheden voor het doen van meldingen. 

8) De brede groep mensen die onzeker is hoe te handelen, op weg helpen met handvatten, kaders 
en richtiijnen. 

De regeringscommissaris benut hierbij en werkt samen met relevante partijen op dit terrein, zoals 
de betrokken ministeries, de nationaal coordinator tegen racisme en discriminatie (NCDR), de 
Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het College voor de Rechten van de Mens. 
Ervaringsdeskundigen en slachtoffers zeif worden zeer nauw betrokken. 

De Regeringscommissaris wordt benoemd voor 3 jaar. De commissaris wordt ondersteund door een 
compact bureau, ressorterend onder OCW, en rapporteert aan de MOCW en MSZW. Tevens vindt 
regeimatig overleg plaats tussen de ministeries van OCW en van SZW met de 
Regeringscommissaris over de afstemming van activiteiten en communicatie. 
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Profiel 
• Charismatisch boegbeeld met vanzelfsprekend gezag in alle lagen van de bevolking en bij 

mensen met verschillende culturele achtergrond 
• Kennis van zaken, op het vlak van macht, cultuurverandering, gender, seksualiteit 
• Aantoonbare ervaring op het vlak van cultuurverandering en doorbreken van vaste 

patronen 
• Sensitief voor de complexiteit van deze problematiek die samenhangt met bestaande 

patronen en het doorbreken van culturen 
• Ervaring in het veld, "poten in de modder" 
• Actiegericht 
• Gewerkt in verschillende domeinen bij voorkeur buiten de overheid 
• Groot netwerk in Nederland, kan overal binnen komen. 
• Makkelijk en snel in staat om een netwerk op te bouwen, mensen te mobiliseren en te 

verbinden 
• Makkelijke edoch scherpe spreker, noemt het beestje bij de naam, durft heilige huisjes 

omver te gooien 
• toegankelijk en laagdrempelig 
• In staat om mensen aan zich te verbinden 
• Iemand die loopt voor de zaak en niet voor zichzelf (ego uitschakelen) 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

donderdag 3 februari 2022 12:17 

Re: Voorstel nationale aanpak grensoverschrijdend gedrag en aanstelling RC 
Voorstel nationale aanpak grensoverschrijdend gedrag en aanstelling RC.docx 

Okee, We gaan aan de slag! 

Groeten, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 3 feb. 2022 om 12:11 heeft 	 @minocw.nl> het volgende 
geschreven: 

Dag 	en 

Hierbij de allerlaatste versie van de vertrouwelijke notitie die rechtstreeks naar de MR van 
morgenochtend moet. Met AZ heb ik afgesproken dat dit het beste op papier kan, in de vorm van 
een kort 'aanbiedingsmemo' (en geen MR-aanbiedingsformulier) met daarin de aanleiding voor de 
aanpak (inclusief RC) en het verzoek om instemming daarop. Verder moet er kort instaan dat er een 
brief uitgaat volgende week van MOCW en MSZW waarin de aanpak wordt aangekondigd, en dat 
MOCW en MSZW mandaat krijgen om de benoeming to organiseren. Het luistert allemaal nauw, dus 
ik kijk graag even mee en 	kan zo nodig met 	 overleggen. De stukken 
moeten in ieder geval morgen op papier mee met MOCW en niet via een digitate lijn. 

Dank en groet en we hebben contact! 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 

Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag 

T: 

M: 



@minocw.n1 

www.riiksoverheid.nl/ocw  
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Dank'. 

vrijdag 3 juni 2022 17:02 

RE: Verzoek tbv claim voor Nationaal Actieplan Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. 

Het proces loopt nog volop. Dinsdag is de CWIZO. Daarin nog geen financiele plaat. De kunst is om 
hem toch door te krijgen naar de RWIZO en daar een financiele onderbouwing neer te leggen. 

en 	houden je op de hoogte. 

Hartelijke groet, 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 10:44 
Aan: 	 @minocw.nl> 
CC: 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; - 

@minocw.nl>; 	 @minocw.nl>; 
@minocw.nl>; 	 @minocw.nl> 

Onderwerp: RE: Verzoek tbv claim voor Nationaal Actieplan Seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Beste 	, 
Nav onderstaande vraag over claim in het kader van het NAP seksueel grensoverschrijdend gedrag get 
volgende voor de cultuur- en mediasectoren: 

• In het op handen zijnde rapport van de Raad voor Cultuur over grensoverschrijdend gedrag 
zitten aanbevelingen die - als we ze (letterlijk) opvolgen - geld kosten. 

• Denk daarbij aan: structureel onderzoek / monitoring, oprichting van kenniscentrum om 
daarvoor te zorgen. In dat kenniscentrum zou ook meldpunt mores.online een plek moeten 
krijgen. 

• We hebben onze standpuntbepaling hierover nog niet vastgesteld (rapport verschijnt pas rond 
21 juni), maar het lijkt inderdaad raadzaam om kennis, onderzoek en meldpunt structureel te 
borgen. 

• Het is alleen de vraag hoe we dat gaan doen. Zo staat in de contourenbrief voor het actieplan 
onder punt 5: De toegankelijkheid en vindbaarheid van meldpunten en hulpdiensten voor 
slachtoffers en plegers optimaliseren. Hiervoor wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd, 
waar ook de rol van mores.online in wordt meegenomen. Gezien de wens van de Tweede 
Kamer om een vindbaar loket in te richten voor heel Nederland / alle sectoren, is dus nu nog 
niet duidelijk of we de aanbeveling van de Raad precies zullen volgen. Maar misschien komt er 
uiteindelijk toch uit dat het wel sectorial ingericht zou moeten worden. 

• Kortom, voor een echte claim komt dit wellicht wel wat vroeg. Maar als we het voorbeeld van 
het centrum dat voor sport is ingericht volgen, dan zou dat neerkomen op jaarlijks 1,2 miljoen. 

Groet, 
MI 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 12500 BJ I Den Haag 
Directie Erfgoed en Kunsten I Team Arbeidsmarkt en Ondernemerschap 
M 
E 	 @minocw.n1  

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 11:14 
Aan: 

	

	 ik@minocw.nl>; 	 @minocw.nk 
@minocw.nl> 

CC: 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Re: Verzoek tbv claim voor Nationaal Actieplan Seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Hi 

Zoals je weet speelt dit onderwerp (helaas) ook in de culturele sector. Wij ontvangen volgende maand een advies 
van de Raad voor Cultuur hierover. Een claim moeten we dus samen laten oplopen lijkt me. 
lk zet 	 waar de beleidsreactie geschreven wordt) en 
Financieel) in de cc, zij kunnen meedenken. 

Groet, 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag I 
Postbus 16375, IPC 5600 I 2500 BJ I Den Haag 

tel: • 
e-mail: 	 @minocw.n1  

Op 25 mei 2022 om 18:14 heeft 	 @minocw.nl> het volgende geschreven: 

Beste collega's, 

Zoals jullie mogelijk al weten zijn we op dit moment druk bezig met het proces rondom 
het kabinetsbrede nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld, dat onder regie van MOCW en MSZW tot stand komt. De precieze uitwerking 
staat voor deze zomer op de planning, in gezamenlijkheid met o.a. onze partners in het 
veld. Komende maand gaat er een Kamerbrief uit waarin de contouren van het actieplan 
beschreven worden (zie bijlage). De lancering van het definitieve plan staat voor dit 
najaar op de planning. In aanloop naar deze lancering en uitvoering van het plan en op 
basis van de inhoudelijke contouren dienen we nu aan de slag to gaan met de financiele 
onderbouwing. 

In het NA zullen ook acties/maatregelen/ etc. (kunnen) worden opgenomen die op jullie 
bereidsterrein liggen. Daarover is afgestemd met collega's van jullie. Bij het inschatten 
van de benodigde middelen hebben we jullie hulp ook nodig. 

Ik schets graag even het proces voor jullie, met daarbij een overzicht van concrete input 
die nodig is vanuit jullie directies. 
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Toelichting reguliere procedures: 
- Voor de uitvoering van alle maatregelen en acties die zullen voortvloeien uit het 

nationaal actieplan is tot op heden geen budget beschikbaar gesteld. Omdat we 
weten dat een zorgvuldige uitvoering van het nationaal actieplan de komende 
jaren wel degelijk financiele consequenties gaat hebben, zetten we in op een 
aanvullende claim bij de begroting van 2023. Die aanvullende claim moet worden 
ingediend in de begrotingsvoorbereiding, met bestedingsvoorstel (= fiche) voor 
generaal geld. 

- Op 4 juli sluit het augustusloket. Dat is het laatste moment waarop mutaties voor 
de ontwerpbegroting 2023 aan FIN doorgegeven kunnen worden. 

- Die moeten dan al wel vooraf met FIN zijn afgestemd. Voor de CA-reeksen die 
nog op de aanvullende post staan bij FIN dienen we bestedingsvoorstellen in. 
Binnen OCW ligt de formele/interne deadline hiervoor op 3 juni. De periode 
tussen 3 juni en 4 juli wordt gebruikt voor afstemming. Wij hebben intern 
inmiddels uitstel gekregen om het bestedingsvoorstel eind juni eind te leveren. 

- FIN heeft eerder aangegeven dat de budgettaire tabel bij het coalitieakkoord 
leidend is en er dus geen generaal geld voor het NA vrijkomt. Dan blijven er twee 
opties over, het zelf dekken op onze eigen begroting of het escaleren en kijken of 
de DG's of ministers er samen uitkomen (politiek besluit). 

- Om een bedrag generaal te claimen moet er een bestedingsvoorstel komen dat 
we met FIN afstemmen. Een bestedingsvoorstel heeft geen strak omlijnd format. 
Het belangrijkste is dat het voldoet aan CW 3.1. Onderbouwing van nieuw of 
gewijzigd beleid - Rijksportaal (overheid-i.nl).  

Tijdpad 
- Z.s.m.: richtbedragen op tafel om (grove) omvang vd claim helder te krijgen. Op 

basis hiervan gaan 	 FEZ OCW en SZW aan de slag met de slimste 
strategie voor een claim. 

- Uiterlijk 3 juni 17:00u: aanleveren input departementen voor conceptversie fiche, 
inclusief bedragen in de tabel. 

- 7 juni: CWIZO waarin de Kamerbrief met de inhoudelijke contouren van het NA 
wordt besproken. 

- 9 juni: Stuurgroep nationaal actieplan vergadering - Conceptversie fiche en 
uitkomst CWIZO bespreken. 

- 15 juni, 15:00u: Deadline aanleveren eventuele laatste wijzigingen voor 
definitieve versie fiche, zodat zaken tijdig verwerkt kunnen worden voor de 
RWIZO. 
21 juni: RWIZO - waarin de Kamerbrief met de inhoudelijke contouren van het 
NA wordt besproken. De betrokken BWP krijgen het fiche mee als annotatie. 
Uiterlijk 23 juni: Aanleveren gezamenlijke claim bij FEZ 
23 juni - 3 juli: FEZ onderhandelt met FIN over de claim 
4 juli: sluiting loket FIN tbv augustusbesluitvorming 

Concrete vraag is dus: Willen jullie uiterlijk woensdag 3 juni om 17.00 uur 
aanleveren of jullie kosten verwachten. Als het aansluit bij lopende zaken, of 
als jullie al geld beschikbaar hebben, dan is dat natuurlijk niet nodig. 
Omdat ik me kan voorstellen dat dit veel informatie is en dit vragen bij jullie oproept, 
plan ik graag op korte termijn een belafspraak in als jullie daar behoefte aan hebben. 
Laat maar even weten, dan zoeken we een goed moment. 

Hartelijke groet, 
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Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
23 februari 2022 

Referentie 

Bijlagen 

Intern OCW afgestemd 
DE 

Interdepartementaal 
afgestemd 
SZW 

TER INFORMATIE 

Aan: MTOCW, FEZ 

nota 

Aanleiding 
In de MR d.d. 04 februari is besloten dat er onder de regie van MOCW en MSZW 
toe wordt gewerkt naar een Nationaal Actieplan aanpak seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, alsook het instellen van een 
onafhankelijke regeringscommissaris. Voor deze intensiveringen zijn geen 
middelen voorzien in het Coalitieakkoord. Via VJN 2022 worden middelen 
gevraagd voor de voorziene APK- en programmakosten voor de 
regeringscommissaris/bureau (meerjarig), extra programmakosten (2022) en 
coordinatie door OCW/SZW (meerjarig). 

Via besluitvorming julibrief en VJN 2023 zullen additionele APK- en 
programmamiddelen (meerjarig) gevraagd worden voor de interdepartementale 
uitvoering van het Nationaal Actieplan. 

Toelichting 

Onderstaand vindt u de totaalbedrag voor APK- (regel 1) en programmamiddelen 
(regel 2). Deze kostenraming bestaat uit drie kostenposten. Een nadere duiding 
van deze kosten vindt u onder paragraaf 1 tot en met 3. De genoemde bedragen 
zijn indicatief en kunnen nog wijzigen naar aanleiding van interdepartementaal 
overleg. 

• Het gaat om een totaalbedrag van €10.006.500,- in de periode 2022-
2026 (5 jaar) 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

1120 
	

1461 
	

1461 
	

433 
	

255 

2050 

1. Regeringscommissaris en ondersteunend bureau: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €3.718.000,- in de periode 2022-2025 

(4 jaar) 
• Het betreft de aanstelling van de regeringscommissaris en het 

ondersteunend bureau (regel 1); en 
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Datum 
23 februari 2022 

• Programmamiddelen van de regeringscommissaris (regel 2). 

x € 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

829 
	

1106 
	

1106 
	

277 
	

0 

150 
	

250 
	

250 
	

250 
	

0 

2. Intensivering aanpak grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
2022: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €2.050.000,- in 2022 (een jaar). Het 

betreft activiteiten die worden uitgevoerd in aanloop naar het Nationaal 
Actieplan. De activiteiten beslaan o.a.: 

o Het uitvoeren van onderzoek naar de lopende activiteiten rondom 
de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, 
nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen en de effectiviteit van 
bestaande interventies; 

o Een grootschalige cross mediale publiekscampagne, met als doel 
het initieren van het maatschappelijk debat en dialoog rondom de 
in gang to zetten cultuurverandering; 

o Een startconferentie met relevante stakeholders in het veld, 
ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties 
die zich dagelijks inzetten op dit terrein, met als doel 
kennisdeling, verbinding en aanjagen; 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

2050 

3. Extra personele capaciteit voor coordinerende departementen: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €4.238.500,- in de periode 2022-2026 

(vijf jaar), voor extra inzet op beleid en communicatie. 

Pagina 2 van 3 



Datum 
23 februari 2022 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

668,5 
	

892,5 
	

892,5 
	

892,5 
	

892,5 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 24 februari 2022 11:54 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Definitieve versie claim voorjaarsnota RC 
Bijlagen: 	 Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en 

seksueel geweld 220224.docx 

Hi 	en 

Hierbij de definitieve versie v.d. claim, zoals ik deze net heb opgestuurd naar 	 na de laatste 
check door 

Groet, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 

1 



Nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld 

Onderwerp 

Portefeuille MOCW, MSZW, MJenV, MRB en SVWS 
Verantwoordelijk DG/ 
Penvoerder 
Afgestemd met 
Betrokken directies DE (etc.) 
RA-Reeks 
Maatregel binnen reeks / 
Cluster van maatregelen 

(p. 29 Coalitieakkoord) 
We bestrijden vrouwenhaat, zowel 'online' als 'offline', krachtig. We bestrijden geweld 
tegen vrouwen achter de voordeur, waaronder seksuele uitbuiting. 

(p.37 Coalitieakkoord) 
We bieden jongeren, jongvolwassenen evenals vrouwen in een kwetsbare situatie seksuele 
voorlichting aan met aandacht voor veilige seks, wederzijdse instemming en de gevolgen 
en mogelijkheden bij (ongewenste en onbedoelde) zwangerschappen. 

Verwijzing 

Format bestedingsplannen OCW 
Coalitieakkoord 2021-2025 

1. Doel(en) 
Het overkoepelende doel van de aanpak in het nationaal actieplan is het voorkomen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en het bereiken van een samenleving waarin ieder zich 
veilig voelt. Dit vraagt een cultuurverandering. Om dit te bereiken staan in het nationaal actieplan de 
volgende doelstellingen centraal: 

- Tot maatschappelijke normen komen en een gedeeld beeld krijgen over hoe we met elkaar om 
willen gaan in de samenleving en wat daarvoor nodig is, met nadrukkelijke aandacht voor 
genderstereotypering en machtsongelijkheid. De samenleving hierbij beter toerusten met kennis 
over gezonde relaties, consent, wensen, grenzen en seksuele weerbaarheid, met onder meer 
specifieke aandacht voor de opgroeiende generatie, hun ouders en/of begeleiders en de 
professionals die met hen werken. 

- Scherpe formele normen stellen in wet- en regelgeving, om duidelijk te markeren wat we wel en 
niet toelaatbaar achten en effectieve aanpakken verplicht te stellen. 

- Organisaties, gemeenten en clubs ondersteunen om processen op orde te brengen, zo'clat er 
overal helder en effectief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te 
voorkomen, maar ook om klachten op een goede wijze op te volgen Hierbij is ook aandacht voor 
de Rijksoverheid in de rol van zowel werkgever als van subsidieverstrekker en opdrachtverlener; 

- Omstanders activeren door handelingsverlegenheid weg te nemen en hen mee te nemen in het 
gedeelde beeld wat wel en niet kan. 

- De toegankelijkheid en vindbaarheid van meldpunten en hulpdiensten voor slachtoffers en plegers 
optimaliseren door middel van voorlichting via onder andere organisaties en instellingen en 
praktische hulpmiddelen. 

- Optimaliseren van de inzet van adequate en effectieve hulp waardoor verdere schade zoveel 
mogelijk voorkomen wordt. 

2. Verantwoordelijkheid minister 
Onder regie van MOCW en MSZW werkt het kabinet toe naar een nationaal actieplan tegen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De maatregelen raken onder andere aan de 
beleidsterreinen van MJenV, MRB, MSZW, SVWS, MPVO en SCM. 

3. Beleidsinstrument(en) 
De financiering is gericht op het uitvoeren van het nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld. Het plan bevat een breed scala aan concrete maatregelen, instrumenten en 
acties op het terrein van preventie, signalering, (na)zorg en vervolging. Ook zet het kabinet in op het 
stimuleren van het maatschappelijke gesprek. De regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend 

1 
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OCW 1.000 1.000 1.000 

1.300 SZW 

Onderwerp 2022 2023 2024 2025 Jaarlijks gem. Toelichting 
JenV 

VWS 
BZK 

1.300 1.300 

Overkoepelend  1.682 1.682 1.682 
TOTAALA 

gedrag en seksueel geweld speelt hier een belangrijke rol in. De volledige uitwerking van het nationaal 
actieplan volgt dit najaar. Hiervoor organiseren we in de zomer meerdere gesprekken en 
verkenningssessies met maatschappelijke organisaties, wetenschappers, ervaringsdeskundigen, jongeren, 
sociale partners en overheidsinstanties. 

JenV: 
VWS: 

SZW 
- 600.000 voor sociale partners. Deze middelen zijn nodig om de programmatische aanpak die in 

2022 wordt ontwikkeld om seksuele intimidatie op het werk tegen te gaan en processen op orde 
te brengen door werkgevers en werknemers te kunnen laten uitvoeren. Dit is toegezegd in de TK 
brief (gaat nog de zomer uit) 

- 200.000 voor 2 fte beleid SZW (als die al meerjarig vaststaan voor SZW hoeft dat dus niet 
opgenomen maar dan moet dat wel zeker zijn) 

- 100.000 voor inhuur juridische kennis. Deze middelen zijn nodig gezien het belang dat dit kabinet 
hecht aan formele voor juridische advisering en wetgeving zoals het onderzoeken van 
internationale regelgeving, adviseren of en zo ja op welke wijze verplichtingen in regelgeving 
opgenomen kunnen worden, het opstellen van voorstellen voor wetgeving (NB het gaat hier alleen 
om de Arbowet. Dus ook andere departementen kunnen budget voor juridische kennis nodig 
hebben!). 

- 300.000 voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. De werkgever is verantwoordelijk voor de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo 
goed mogelijke arbeidsomstandigheden conform de stand van de wetenschap en professionele 
dienstverlening (SWPD). De Nederlandse Arbeidsinspectie is onder meer bezig met de 
doorontwikkeling van de SWPD voor ongewenst gedrag op de werkvloer. De uitkomsten van deze 
doorontwikkeling moeten leiden tot een tool die werkgevers ondersteunt bij het opstellen en 
uitvoeren van een doeltreffend arbeidsomstandighedenbeleid met betrekking tot het beperken van 
de risico's op ongewenst gedrag op de werkvloer, de NLA zal werkgevers komende jaren 
informeren over deze tool tijdens bijeenkomsten van brancheorganisaties. 

- 100.000 voor ontwikkeling handreikingen/verdieping onderzoek/kennisontsluiting 

OCW 
- 100.000 voor het doorbreken van genderstereotypering en seksuele stereotypering in de 

Nederlandse media en online wereld, het bieden van opvoedondersteuning en het wegnemen van 
handelingsverlegenheid bij omstanders. 

Overkoepelend: 
- 	600.000 voor onderzoek, monitoring en evaluatie. 
- 582.000 APK bureau regeringscommissaris (personeelskosten en overhead) 
- 500.000 voor communicatie 

4. Financiele gevolgen voor het Rijk 
€ x 1.000 

5. Uitvoeringsconsequenties 

2 



[afhankelijk van de instrumenten] 

6. Financiele gevolgen voor maatschappelijke sectoren? 
[PM] 

7. Nagestreefde doeltreffendheid 

Het nationaal actieplan draag bij aan: 

Er wordt budget in de claim meegenomen om het to gaan monitoren en intervertneites evidence based. 

8. Nagestreefde doelmatigheid 

9. Evaluatieparagraaf 
Monitoring zal plaatsvinden via 

3 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Ha 

vrijdag 3 juni 2022 11:21 

Opzet middelen NA 
Bestedingsvoorstel aanpak SGG en SG- versie 3 juni.docx 

Hierbij een eerste opzet van de middelen voor NA. Het moet nog verder uitgewerkt worden, maar als 
schatting van de bedragen. Ik bel je heel even hierover. 

Groeten, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Voorbereiding kernteam seksueel geweld 
Datum: 	maandag 28 februari 2022 14:27:48 
Bijlagen: 	iMaae001,i141 

Hoofdenoverleg seksueel geweld 21 februari.docx 
Kernteam Aanoak seksueel geweld 220301.00tx  

Ha 11111, 

Hierbij de "praatplaten" (ik krijg echt kinderdagverblijfgevoelens van dit woord) in een PPP voor het 
overleg van morgen met het kernteam. Het betreft: 

• Een overzicht van de huidige governance-structuur, inclusief de suggestie voor een stuurgroep op 
DG-niveau rondom seksueel geweld. Een collega van VWS moet Kier nog naar kijken, dus 
misschien dat er nog lets gewijzigd wordt, maar dan heb je alvast een beeld hiervan. 

• Een opzet voor het nationaal actieplan. Dit is gebaseerd op de PPP van Rutgers. Waarschijnlijk is 
deze nog onvolledig, maar= en ik denken dat we zo goed de verschillende onderdelen van de 
keten en niveaus waar interventies op richten in beeld brengen. 

Daarnaast hadden we het vrijdag over de informatie die we nog nodig hebben om tot een nationaal 
actieplan te komen. De punten hieronder zijn nog niet volledig (wat gedachtenspinsels op basis van 
eerdere gesprekken), maar moeten we wel donderdag goed scherp hebben, zodat de hoofden dan een 
opdracht hiervoor kunnen meegeven: 

• Welke verschillende interventies lopen er momenteel (beleid, projecten, programma's)? Met welke 
partners wordt hieraan gewerkt? 

• Wat moet er de komende tijd gebeuren (op basis van CA, moties, onderzoeken, etc.)? 
• Waar zitten nog lancunes? 
• Waar moet extra op ingezet worden? 
• Indicatie van de kosten. 
• Met welke partners moet er gesproken worden om tot een NA te komen? 

Tenslotte heb ik het concept-verslag toegevoegd die met de agenda meegestuurd zal worden, mocht je 
deze nog willen inzien. 

Is het nog handig om vandaag aan het einde van de dag of morgenochtend met z'n drieen bij elkaar te 
komen? 

Groeten, 

iermoMIPMerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag 
Tel nr: 
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Claim voorjaarsnota instelling regeringscommissaris 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
24 februari 2022 

Referentie 

Bijlagen 

Intern OCW afgestemd 
DE 

Interdepartementaal 
afgestemd 
SZW 

TER INFORMATIE 

Aan: MTOCW, FEZ 

nota 

Aanleiding 
In de MR d.d. 04 februari is besloten dat er onder de regie van MOCW en MSZW 
toe wordt gewerkt naar een Nationaal Actieplan aanpak seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, alsook het instellen van een 
onafhankelijke regeringscommissaris. Voor deze intensiveringen zijn geen 
middelen voorzien in het Coalitieakkoord. Via VJN 2022 worden middelen 
gevraagd voor de voorziene APK- en programmakosten voor de 
regeringscommissaris/bureau (meerjarig), extra programmakosten (2022) en 
coordinatie door OCW/SZW (meerjarig). 

Via besluitvorming julibrief en VJN 2023 zullen additionele APK- en 
programmamiddelen (meerjarig) gevraagd worden voor de interdepartementale 
uitvoering van het Nationaal Actieplan. 

Toelichting 

Onderstaand vindt u de totaalbedrag voor APK- (regel 1) en programmamiddelen 
(regel 2). Deze kostenraming bestaat uit drie kostenposten. Een nadere duiding 
van deze kosten vindt u onder paragraaf 1 tot en met 3. De genoemde bedragen 
zijn indicatief en kunnen nog wijzigen naar aanleiding van interdepartementaal 
overleg. 

• Het gaat om een totaalbedrag van €10.506.500,- in de periode 2022-
2026 (5 jaar) 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

1497,5 
	

1998,5 
	

1998,5 
	

1169,5 
	

892,5 

2200 
	

250 
	

250 
	

250 
	

0 

1. Regeringscommissaris en ondersteunend bureau: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €4.218.000,- in de periode 2022-2025 

(4 jaar) 
• Het betreft de aanstelling van de regeringscommissaris en het 

ondersteunend bureau (regel 1); en 
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• Programmamiddelen van de regeringscommissaris (regel 2). 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

2025 
	

2026 

829 
	

1106 
	

1106 
	

277 
	

0 

150 
	

250 
	

250 
	

250 
	

0 

2. Intensivering aanpak grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 
2022: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €2.050.000,- in 2022 (een jaar). Het 

betreft activiteiten die worden uitgevoerd in aanloop naar het Nationaal 
Actieplan. De activiteiten beslaan o.a.: 

o Het uitvoeren van onderzoek naar de lopende activiteiten rondom 
de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, 
nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen en de effectiviteit van 
bestaande interventies; 

o Een grootschalige cross mediale publiekscampagne, met als doel 
het initieren van het maatschappelijk debat en dialoog rondom de 
in gang to zetten cultuurverandering; 

o Een startconferentie met relevante stakeholders in het veld, 
ervaringsdeskundigen, slachtoffers en professionele organisaties 
die zich dagelijks inzetten op dit terrein, met als doel 
kennisdeling, verbinding en aanjagen; 

x C 1000 	 -/- = saldoverbeterend 

2025 2024 2023 2022 2021 2026 

2050 

3. Extra personele capaciteit voor coordinerende departementen: 
• Het gaat om een totaalbedrag van €4.238.500,- in de periode 2022-2026 

(vijf jaar), voor extra inzet op beleid en communicatie. 
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2023 2022 2021 

892,5 892,5 668,5 
• 

892,5 
• 	 

892,5 

2025 2024 2026 

x €1000 -/- = saldoverbeterend 

Datum 
23 februari 2022 
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Voorstel voor een nationale aanpak tegen en de aanstelling van een 
Regeringscommissaris Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Aanleiding 
• Ruim 3 jaar na de opkomst van de 'me too' beweging, en na verschillende incidenten in 

specifieke delen, waaronder de sport en media (o.a. recentelijk de gebeurtenissen bij The Voice 
of Holland), en zeker ook breder in de maatschappij, neemt de maatschappelijk aandacht voor 
en roep om actie tegen vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld toe. 

• De verschillende incidenten laten zien dat machtsongelijkheid een voedingsbodem is voor 
intimidatie en misbruik en enorme impact heeft op slachtoffers en hun directe omgeving. Dat 
er sprake is van een cultuur van wegkijken, goedpraten, bagatelliseren en zwijgen. Victim-
blaming is meer gewoonte dan uitzondering. 

• Als maatschappij slagen we er nog onvoldoende in om een cultuur te creeren waarin seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en geweld niet voorkomt en op deze manier mensen te behoeden 
voor deze grove inbreuk op hun leven. 

• Zowel vrouwen, mannen, Ihbti+, mensen met een beperking komen in aanraking met vormen 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij is een oververtegenwoordiging te zien bij 
vrouwen (slachtoffers) en mannen (daders). 

• Er is sprake van een cultuur waarin deze vormen van ongewenst gedrag ontstaan, in plaats 
van worden voorkomen. Wanneer er signalen zijn worden deze vaak niet serieus genomen en 
te vaak niet (adequaat) aan de orde gesteld. Waarin seksualiteit en seksuele grenzen thema's 
zijn waarover we niet open en op respectvolle wijze spreken en waarover we onvoldoende 
praten bij de opvoeding van onze kinderen, zowel thuis als op school. Traditionele 
gendernormen vormen daarbij een dwingend keurslijf dat nog steeds niet makkelijk wordt 
afgeworpen. 

• Tegelijkertijd is er een brede groep (van bijvoorbeeld werkgevers of collega's) die vooral 
behoefte heeft aan duidelijkheid en handvatten: wat is er acceptabel en wat niet, hoe te 
handelen bij een incident, hoe spreek je een collega aan op gedrag etc. Deze groep kan het 
verschil maken, maar voelt zich inmiddels onzeker en handelingsverlegen. Hier is een grote 
behoefte aan duidelijke normen, kaders en informatie. Daar ligt een kans voor verbeteren van 
de informatievoorziening en het voeren van het maatschappelijk debat via branches en 
sectoren, scholen, professionals, etc. De stroom van aangiften en meldingen groeit naar 
aanleiding van de recente publiciteit rond The Voice. We weten dat veel onzichtbaar seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, ook in de vorm van geweld plaatsvindt - bijvoorbeeld in de sport, 
film, theater, televisie - en dat veel gevallen niet worden gemeld en indien wel, dan vaak 
onvoldoende serieus worden genomen en opgevolgd, dan wel niet goed worden geregistreerd. 
Het blijft onder de radar en er is sprake van een structureel probleem dat zich over de voile 
breedte van onze maatschappij manifesteert: in alle geledingen en alle plekken (achter de 
voordeur, in het publieke domein en op de werkvloer). 

• Als kabinet nemen we onze verantwoordelijkheid, omdat we zien dat een brede en actieve 
aanpak noodzakelijk is. 

Rol voor de overheid 
• In het coalitieakkoord is afgesproken de burger beter te beschermen tegen vormen van 

machtsmisbruik. Bij een breed maatschappelijk en diepgeworteld probleem als seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld is een stevige en gecoordineerde inzet van de 
overheid gewenst en nodig. Die verantwoordelijkheid neemt het kabinet. 

• De aard van het probleem vraagt in de eerste plaats om een cultuurverandering. Waarin elke 
verschijningsvorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld in de eerste plaats 
wordt voorkomen. En waarin op elke plek ondubbelzinnig wordt opgepakt en aangepakt. 
Waarin daders verantwoordelijk worden gehouden en slachtoffers kunnen rekenen op steun. 
Maar waarin ook aandacht is voor de brede groep die zich op dit moment vooral 
handelingsverlegen voelt. 

• Dit vraagt om een langjarig maatschappelijk debat en aanpak. Niet alleen snelle mediareacties 
of korte termijn acties, maar stevige, continue aandacht is nodig. Het gedrag komt voor in alle 

1 



lagen van de samenleving in alle culturen en in elk domein; werk, school, zorg, sport, 
onderwijs, cultuur en media. 

• Het succes van deze aanpak hangt direct samen met het tegengaan van machtsongelijkheid en 
genderstereotypen zowel op de werkvloer, in diverse sectoren als in de brede maatschappij. Dit 
aanpakken vraagt een duurzame en integrale aanpak (in plaats van incident gedreven) op alle 
niveaus. Een gecoordineerde inzet ondersteund door beleidsmaatregelen en bijpassende wet-
en regelgeving. Kortom, horizontale en verticale versterking. 

• Duidelijk is dat de huidige beleidsinzet onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Onder centrale 
regie van MOCW en MSZW wordt gewerkt aan een integrale en gecoordineerde aanpak 
van de ministeries van OCW, SZW, VWS en JenV. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de verbinding 
gezocht met decentrale overheden, sociale partners, het platform Professionalisering 
Vertrouwenspersonen, specifieke sectoren, relevante overheidsinstanties en maatschappelijke 
organisaties en NGO's (zoals bijvoorbeeld Rutgers). 

• Om te komen tot deze hernieuwde aanpak wordt met voornoemde betrokken partijen het 
huidige pakket aan maatregelen bezien en waar nodig herijkt, aangepast of versneld en 
worden zo nodig nieuwe maatregelen geIntroduceerd. Dit alles langs de lijnen (1) voorkomen 
van dader- en slachtofferschap (preventie), (2) versterken van tijdig signaleren en goede 
opvang slachtoffers en (3) stoppen en duurzaam oplossen. 

Een onafhankelijke en autonoom functionerende 'autoriteit' in de vorm van een onafhankelijke 
regeringscommissaris kan als buitenboordmotor snelheid maken, adviseren, adresseren, aanjagen, 
boegbeeld zijn etc. 

Opdracht voor een regeringscommissaris Aanpak Seksueel overschrijdend gedrag, 
Seksueel geweld 

Opgaven 
1) Doorbreken van de cultuur van genderstereotypering en machtsmisbruik die leidt tot seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 
2) Stimuleren van een duurzame cultuurverandering o.a. door het organiseren van een langjarig 

maatschappelijk debat in alle domeinen van de samenleving en op het niveau van personen 
(jong en oud), organisatie en samenleving. 

Taken 
3) Over de voile breedte gevraagd en ongevraagd adviseren van het kabinet bij de 

totstandkoming en uitvoering van een integrale en gecoordineerde aanpak op het terrein 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

4) Organiseren en stimuleren van samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling 
5) Doorgeleiden van (patronen van) individuele signalen en klachten. Waarbij samengewerkt 

wordt met de verschillende bestaande Klachtenloketten. 
6) Aanspreken en adresseren van ongewenste ontwikkelingen en situaties. 
7) Er voor zorgen dat werkgevers- en werknemersorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen in 

het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het informeren van werknemers 
over rechten, klachtenprocedures en mogelijkheden voor het doen van meldingen. 

8) De brede groep mensen die onzeker is hoe te handelen, op weg helpen met handvatten, kaders 
en richtlijnen. 

De regeringscommissaris benut hierbij en werkt samen met relevante partijen op dit terrein, zoals 
de betrokken ministeries, de nationaal coordinator tegen racisme en discriminatie (NCDR), de 
Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het College voor de Rechten van de Mens. 
Ervaringsdeskundigen en slachtoffers zelf worden zeer nauw betrokken. 

De Regeringscommissaris wordt benoemd voor 3 jaar. De benoeming en bezoldiging geschiedt 
conform de Kaderwet adviescolleges. De commissaris wordt ondersteund door een compact 
bureau, ressorterend onder OCW, en rapporteert aan de MOCW en MSZW. Tevens vindt regelmatig 
overleg plaats tussen de ministeries van OCW en van SZW met de Regeringscommissaris over de 
afstemming van activiteiten en communicatie. 
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Profiel 
• Charismatisch boegbeeld met vanzelfsprekend gezag in alle lagen van de bevolking en bij 

mensen met verschillende culturele achtergrond 
• Kennis van zaken, op het vlak van macht, cultuurverandering, gender, seksualiteit 
• Aantoonbare ervaring op het vlak van cultuurverandering en doorbreken van vaste 

patronen 
• Sensitief voor de complexiteit van deze problematiek die samenhangt met bestaande 

patronen en het doorbreken van culturen 
• Ervaring in het veld, "poten in de modder" 
• Actiegericht 
• Gewerkt in verschillende domeinen bij voorkeur buiten de overheid 
• Groot netwerk in Nederland, kan overal binnen komen. 
• Makkelijk en snel in staat om een netwerk op te bouwen, mensen te mobiliseren en te 

verbinden 
• Makkelijke edoch scherpe spreker, noemt het beestje bij de naam, durft heilige huisjes 

omver te gooien 
• toegankelijk en laagdrempelig 
• In staat om mensen aan zich te verbinden 
• Iemand die loopt voor de zaak en niet voor zichzelf (ego uitschakelen) 

3 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

woensdag 2 februari 2022 12:36 

Voorstel nationale aanpak grensoverschrijden gedrag en aanstelling RC_.docx 
Voorstel nationale aanpak grensoverschrijden gedrag en aanstelling RC_.docx 

Hoi 

Dit is de laatste versie die ik van 
	

kreeg. 

groet, 

1 
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16 mei 
30 mei 

30 mei 
10 juni 

CWIZO 
7 juni 
20 juni 

RWIZO 
21 juni 
12 juli 

MR 
24 juni 
15 juli2  

Deadline lijn departementenl Deadline aanleveren CWIZO 

TER VOORBEREIDING 

Aan: Kernteam MT 

nota 
Aanleiding 

Emancipatie 

Van 

T 

Datum 
14 april 2022 

Referentie 

Bijlagen 

Proces Nationaal Actieplan en Kamerbrief 

- In het kernteam MT-overleg van 4 april is gesproken over de vorm 
van het NA en het proces hiernaar toe. 

- In deze nota treffen jullie de gemaakte afspraken, de implicaties 
voor het tijdpad van de Kamerbrief en het procesvoorstel van DE. 

Toelichting 

Afspraken kernteam 4 april 
- Op 4 april is afgesproken om een externe organisatie de opdracht 

te geven om nog voor de zomer input uit het veld/stakeholders op 
te halen voor de inhoud van het Nationaal Actieplan (NA) door een 
aantal bijeenkomsten te organiseren, hosten en een rode 
dradenanalyse te maken van de opbrengsten. Bij deze 
bijeenkomsten zijn ook de betrokken departementen en 
regeringscommissaris als deelnemers aanwezig. 

- De analyse van de overkoepelende uitdagingen wordt vervolgens 
benut als de basis van de Kamerbrief die nog voor de zomer (in 
het voorjaar) gestuurd moet worden over de contouren en het 
proces rondom het NA. 

- Vervolgens worden de contouren in de periode daarna verder 
uitgewerkt. 

Implicaties tijdpad 
- Naar verwachting kost het uitwerken en aanbesteden van dit 

traject meerdere weken. Vervolgens moeten de sessie(s) 
georganiseerd worden. 

- Dit betekent dat de sessie(s) waarschijnlijk pas eind juni 
georganiseerd kunnen worden. 

- De mogelijke tijdspaden voor het versturen van de Kamerbrief 
zien eruit als volgt: 

1  Ervan uitgaande dat het ca. 2 weken kost om stukken door de lijn te krijgen. 

2 Het zomerreces start op 8 juli. 
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- Dit betekent dat de sessie(s) niet georganiseerd kunnen worden 
voordat dat de Kamerbrief (grotendeels) gereed is. 

Voorstel DE Kamerbrief en NA 
- De Kamerbrief moet meer bevatten dan alleen een beschrijving 

van het proces om to komen tot het NA. Er moeten al duidelijke 
contouren inzitten, zoals toegezegd. 

- Eerder zijn de volgende lijnen gehanteerd (zie Kamerbrief d.d. 4 
februari 2021): 

o Voorkomen van slachtoffer- en daderschap 
o Versterken van tijdige signalering 
o Stoppen en duurzaam oplossen 

- Deze lijnen kunnen de basis vormen van deze Kamerbrief. 
- leder departement neemt per lijn het volgende op: a) 

probleemanalyse, b) wat er nu al aan gedaan wordt en c) waar 
zijn nu mogelijkheden/ gaten zichtbaar. 

- Daarnaast worden in deze brief ook de publiekscampagne, 
onderzoeken en conferentie aangekondigd, als korte termijnacties. 

- Tenslotte wordt het proces beschreven hoe we samen met het 
veld tot nadere invulling van het Nationaal Actieplan komen, dus 
de verdiepingsslag op de wijze zoals op 4 april afgesproken. 

- De input voor deze brief halen de verschillende departementen zelf 
op bij hun belangrijkste gesprekspartners. 

Datum 
14 april 2022 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 E33 Den Haag 
www.rijksoverheid.nl  

Contactpersoon 

T 

agenda 

Omschrijving 	 Kernteam MT 
Vergaderdatum en -tijdstip 	20 april 2022, 11.30 uur 
Vergaderzaal 	 Webex 
Aanwezig 	 (OCW), 	 (SZW), 

(VWS), 	 (JenV) en 
(OCW; verslag) 

Afwezig 

@minocw.n1 

Datum 
13 april 2022 

Nummer 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Verslag 4 april 2022 
- Ter bespreking opmerkingen VWS. 
- Ter vaststelling. 

3. Proces NA en tijdpad Kamerbrief 
- 	Ter besluitvorming. 

4. Capaciteit 
- Ter bespreking. 
- De departementen dienen beleidsmedewerkers vrij te maken om de 

komende tijd input te leveren voor de Kamerbrief. 
De departementen dienen beleidsmedewerkers vrij te maken om zitting te 
nemen in projectgroepen rondom de verschillende activiteiten die 
ondernomen moeten worden: publiekscampagne, conferentie, 
onderzoeksagenda, etc. 

5. Nabespreking bijeenkomst Hamer 

6. Vervolgafspraken 
- Het volgende overleg vindt plaats op maandag 9 mei van 10:00 - 10:45 

uur. 

Bijlage 1 

Bijlage 2 
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Van: 
Verzonden: 	 donderdag 14 april 2022 16:37 
Aa n: 
CC: 
Onderwerp: 	 Stukken kernteam 4 april 
Bijiagen: 	 Agenda kernteam MT 20 april 2022..docx; Voorbereiding kernteam MT 20 

aprilli.docx; Verslag kernteam MT 4 april 2022.docx 

Urgentie: 
	 Hoog 

Hoi 	en 

Hierbij de stukken die ik ter voorbereiding aan het kernteam MT overleg op woensdag a.s. wil 
versturen. Willen jullie kijken of de zaken die wij vanmorgen hebben besproken er zo goed in staan of 
dat jullie nog aanvullingen hebben? 

Mocht het lukken om hier vandaag/ morgen naar to kijken zou top zijn, dan kan ik het nog voor het 
weekend naar de rest sturen. 

Een hele fijne avond alvast! 

Groeten, 

1 
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Van: 	 @minszw.nl> 
Verzonden: 	 woensdag 13 juli 2022 15:49 
Aan: 	 @minjenv.nr; 

; Hamer, Marlette 
CC: 
Onderwerp: 	 Update save the dates stakeholderbijeenkomsten Nationaal Actieplan SGG en SG 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Beste allemaal, 

In navolging op onderstaande mail het volgende: 
Inmiddels hebben we een partij geselecteerd die ons gaat helpen bij de voorbereiding van de 
stakeholderbijeenkomst (Panteia/VHP). De bijeenkomst gaat plaatsvinden op donderdag 25 augustus. 
De overige save the dates zal ik daarom zo annuleren. 
Verder zal de bijeenkomst op 25 aug een groot deel van de dag duren, namelijk van 10-16u, met aansluitend borrel. 
Het tijdstip van de save the date zal ik daarom aanpassen. Een officiele uitnodiging volgt snel. 

Na de landelijke bijeenkomst volgt nog een extra sessie om de rode draden analyse voor to leggen aan een aantal 
belangrijke stakeholders. Datum van deze sessie volgt nog. 

Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie mij of 	benaderen. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Gezond Werken 

Directie Gezond en Veilig Werken 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Parnassusplein 5 12511 VX I Den Haag 
Postbus 90801 12509 LV I Den Haag 

M 
@minszw.n1  

Van: 
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 12:35 
Aan: 	@minjenv.nli 	 @minjenv.n1>; 

@minvws.nk 	 @minocw.nl>; 	 @minocw.nk 
@minszw.nl>; 	 @minocw.nk 

@minocw.nl>; 	 @minszw.nl>; 
@minjenv.nl>; 	 @minszw.nl>; 	 @minvws.nk 

@rcgog.nl>; 	 @rcgog.nl>; 	 @rcgog.n11  
@rcgog.nl' 	 @rcgog.nl> 

CC: 	 @minszw.nl> 
Onderwerp: Aankondiging save the dates stakeholderbijeenkomsten Nationaal Actieplan SGG en SG 



Beste alien, 

Zoals jullie weten gaan we in de zomer stakehoiderbijeenkomsten met het veld organiseren om de contouren van 
het actieplan verder uit te werken. Dit leidt tot een actieplan in het najaar. 
We verwachten rond 8 juli een overeenkomst te hebben met een bureau die ons gaat helpen bij de organisatie en 
invulling hiervan. Vooruitlopend hierop sturen we jullie alvast save the dates voor de bijeenkomsten (voorzien in 
augustus), zodat jullie (ivm de vakantieperiode) ook tijdig kunnen bepalen wie hierbij kan aansluiten. 
Let op: niet al deze save the dates gaan uiteindelijk door, de definitieve data zullen in overleg met het bureau en op 
basis van jullie reacties op de save the dates worden vastgesteld. We denken nu aan zo'n 4 tot 6 bijeenkomsten. De 
vorm van de bijeenkomsten (fysiek of hybride) is ook onderwerp van gesprek met het bureau. 
Als de data definitief zijn, zullen we ook de externe stakeholders hiervoor gaan uitnodigen. Het streven is om dit 
direct bij aanvang van de opdracht te doen zodat het bij hen ook op tijd in de agenda's staat. Daarom ook nogmaals 
het verzoek om de eerder gedeelde stakeholderlijst al zoveel mogelijk voor 1 juli compleet te maken en aan 

te sturen. 

Er komen zo dus een hoop mailtjes aan: excuus alvast voor de spam! 

Mochten jullie nog vragen/suggesties hebben, dan kunnen jullie mij of 
	

benaderen. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Gezond Werken 

Directie Gezond en Veilig Werken 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Parnassusplein 5 I 2511 VX I Den Haag 
Postbus 90801 I 2509 LV I Den Haag 

M 
@minszw.n1  

•hfc,,rniat,,e loe./atten 	niet 	 geadresseercie 'cent of dit Oericht abusieveiijk can u tcegezonden,. 	;; 
de. alzerk;,=. -  - 	 • 	De Staat aailvaardt gees aansprai\ehjkne.id voor sanade an •Neike card ooi.r. 

rnet 	CAS 

';...lectrcno tr 	 h.lessages  

. -oftsch -,,..iczenden van benchten 
tend ed for you. If you are not the addressee or if tnis message was sent to you by mistaKe you are 

the message Inc State accepts no liabiiity for damage of any kind resuiting from the risks inherent in the 
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TER VOORBEREIDING 	 Emancipatie 
Aan: DE 	 Van 

Datum 
14 april 2022 
Referentie 

Bijlagen 

nota 	Kennismaking en brainstorm regeringscommissaris en 
departementen 

Aanleiding 
Op dinsdag 19 april a.s. om 11:00u vindt er op initiatief van de 
regeringscommissaris een kennismaking en brainstorm plaats met de 
departementen (OCW, SZW, VWS en J&V). Doel van de afspraak is om de 
regeringscommissaris een eerste beeld te verschaffen van wat er 
momenteel loopt binnen de departementen en om van gedachten te 
wisselen over mogelijke hiaten waar nu al zicht op is evenals kansen voor 
aanvullend beleid. 

Toelichting 
De Rijksbrede aanpak voor seksueel geweld is gericht op de volgende 
pijlers: 1) Preventie: voorkomen slachtofferschap- en daderschap, 2) 
Vroegtijdige signalering en 3) Stoppen en duurzaam oplossen. 

De inzet vanuit OCW/DE op de aanpak van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en seksueel geweld, binnen de domeinen waar het departement 
verantwoordelijk voor is, is als volgt; 

1) Preventie: voorkomen slachtoffer- en daderschap 

U 
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I 	 Datum 
14 april 2022 

I 

I 

I 

I 
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Datum 
14 april 2022 

I 

I 

I 

I 

Preventie grensoverschrijdend gedrag in de media- & 
cultuursector 

- Op verzoek van OCW voert de Raad voor Cultuur een onderzoek 
uit naar grensoverschrijdend gedrag in de creatieve en culturele 
sector. Dit onderzoek is naar verwachting in juni 2022 gereed. 

- N.a.v. de onthullingen bij The Voice of Holland heeft er op 16 
maart 2022 een eerste rondetafelgesprek plaatsgevonden op 
initiatief van SCM met de media en verschillende deskundigen uit 
het veld; 

- Doel van het rondetafelgesprek was om met de mediasector to 
verkennen of er gekomen kan worden tot een gezamenlijke 
preventieve aanpak op grensoverschrijdend gedrag in de 
mediasector; 

- De verantwoordelijkheid voor een dergelijke aanpak ligt primair bij 
de sector zelf. SCM wil hierin vooral een positie innemen als 

I 

I 
I 

I 
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aanjager om tot een dergelijke aanpak te komen, en daar waar 
nodig/mogelijk de sector faciliteren of drempels wegnemen opdat 
de sector deze verantwoordelijkheid adequaat kan nemen; 

- Aanvullende gesprekken zullen nog volgen. Het volgende 
rondetafelgesprek staat gepland voor 23 juni. Hierbij is SOCW 
voornemens de regeringscommissaris uit te nodigen. 

Datum 
14 april 2022 

Emancipatie 
- Het is belangrijk om bij de preventie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aandacht te 
hebben voor de ongelijke machtsverhoudingen en stereotiepe 
opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid in de 
maatschappij, die een rol spelen bij het ontstaan en voortduren 
van geweld; 

- Binnen het emancipatiebeleid is er in de aanpak van seksueel 
geweld daarom zowel aandacht voor het doorbreken van 
genderstereotypering en het bevorderen van gendergelijkheid, als 
voor specifieke maatregelen om gendergerelateerd geweld terug 
te dringen en de sociale veiligheid te verbeteren. De focus Iigt 
daarbij op preventie en bewustwording; 
DE werkt daarvoor samen met strategische alliantiepartners uit 
het veld. De afgelopen 4,5 jaar heeft OCW de alliantie Act4Repect 
gefinancierd. Deze alliantie is een samenwerking tussen Rutgers 
en Atria; 

- Onderdeel van Act4Repect is de campagne 'Generatie Ja... en?'. 
Afgelopen week heeft ‘Generatie Ja..En?"11  een nieuwe campagne 
gelanceerd #IkZegErWatVan. Deze campagne spoort jongeren aan 

I 
I 

■ 

11  Generatie Ja... en? (rutgers.n1) 
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om hun peers aan te spreken op seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en achterhaalde stereotype denkbeelden. 

- Daders van seksueel geweld zijn overwegend mannen. Daarom 
wordt ook ingezet op het betrekken van mannen bij het 
doorbreken van genderstereotype opvattingen en het tegengaan 
van geweld. OCW financiert hiertoe een aantal activiteiten van de 
Emancipator. 

- Naar aanleiding van de aanbevelingen van GREVI012  wordt 
aanvullend gewerkt aan handvatten hoe rekening gehouden kan 
worden met gendersensitiviteit in beleid. 

2) Versterken van tijdige signalering 

Datum 
14 april 2022 

Maatregelen rondom meldpunten grensoverschrijdend gedrag in 
de media- en cultuursector 

- Mores.online heeft zich een aantal jaren geleden opgeworpen als 
meldpunt voor de cultuursector. Inmiddels is de mediasector 
(naast NCP sinds kort ook NPO, Talpa en RTL) hier ook bij 
aangesloten en heeft uitgesproken ook financieel te zullen 
bijdragen. OCW zorgt voor tijdelijke medefinanciering. Een 
eventueel vervoig hierop (na 2023) is mede afhankelijk van de 
inzichten van de regeringscommissaris aangaande meldpunten en 

12  Nederlandse reactie op het GREVIO rapport I Brief I Rijksoverheid.n1  
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hun rol en het advies van de Raad voor Cultuur over 
grensoverschrijdend gedrag. 

3) Stoppen en duurzaam oplossen 
Hier heeft OCW Been inzet op. Dit ligt bij andere departementen. 

Wat moet er de komende tiid qebeuren/waar liqqen kansen en  
hiaten, bezien vanuit OCW/DE*:  

Datum 
14 april 2022 

■ 
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I 	 Datum 
I 	 14 april 2022 

I 

Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag in het 
emancipatiebeleid 

- Grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld wordt in de 
maatschappij nog te veel gezien als een 'vrouwenissue'. Mannen 
zijn echter een groot onderdeel van het probleem en daarom 
onmisbaar voor de oplossing. Mogelijk kan hier in samenwerking 
met strategische alliantiepartners nadrukkelijker op worden 
ingezet. 

*De bovengenoemde punten zijn naar voren gekomen tijdens een eerste 
inventarisatieronde binnen de verschillende beleidsdirecties binnen het 
departement. Er dient nader overleg plaats te vinden binnen het eigen 
departement over de eventuele opvolging van de genoemde punten. 
Hierover dient vervolgens ook afstemming met de andere betrokken 
departementen en de partners uit het veld plaats te vinden. Eventuele 
verdere uitwerking komt terug in het nationaal actieplan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 
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Van: 
Verzonden: 	 maandag 18 april 2022 20:26 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 Voorbereiding afspraak RC 
Bijlagen: 	 Voorbereiding op kennismaking en brainstorm regeringscommissaris en 

departementen 220418.docx 

Hi 

Hierbij het definitieve stuk ter voorbereiding op de afspraak met Hamer morgen. We spreken elkaar 
hier morgen om 10:00u nog even over. 

@IIIIIIIIIM wil jij dit morgenochtend voor 	in iBabs zetten? 
Alvast dank. 

Groet, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 

1 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Emancipatie 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 8J Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

T 

@minocw.nl 

Datum 
OS april 2022 

Nummer 

Brainstormsessie aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en seksueel geweld 
06 april 2022, 13.30-15.00 uur 
Mariette Hamer, 	 (DE), 
Em (DE), 	 (DE) en 	 (DE) 

agenda 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijdstip 

Aanwezig 

1. Opening en vaststellen agenda 
- Voorstelronde 

2. Samenwerking 
- Toelichting DE bijlage 1 
- Ter bespreking: hoe verhouden we ons tot elkaar? 

3. Proces naar Nationaal Actieplan 
- Toelichting DE 

4. Financien/ voorjaarsbesluitvorming 
- Toelichting DE 

5. Voornemens Hamer aankomende periode 
- Toelichting RC 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 5 april 2022 13:17 
Aan: 
Onderwerp: 	 Voorstel agenda brainstorm 6 april Hamer 
Bijlagen: 	 Brainstorm DE-RC Aanpak seksueel geweld 220406.pptx; Agenda brainstorm DE en 

RC SGG 6 april 2022.docx 

Hoi allemaal, 

Op basis van ons gesprek van zojuist hierbij een voorstel voor de agenda en de organigrammen. Als 
jullie hiermee kunnen instemmen, stuur ik het door naar 

Groeten, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapl Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 

8 



7 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER BESLUITVORMING 
	 Emancipatie 

Aan: MOCW 	 Van 

MIN 
Datum 
08 februari 2022 

Referentie 

31414620 

nota Integrale en gecoordineerde aanpak grensoverschrijdend 	Bijlagen 

gedrag en seksueel geweld 	 1. Brief over integrale aanpak 
seksueel grensoverschrijdende 
gedrag en seksueel geweld 

Aanleiding 

Na overleg met betrokken ministers heeft het kabinet onlangs besloten om: 
1) Onder centrale regie van MOCW en MSZW te werken aan een integrale en 

gecoordineerde aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld. 

2) Een onafhankelijke en autonoom functionerende 'autoriteit' hiervoor aan 
te stellen in de vorm van een onafhankelijke regeringscommissaris. 

Bijgaand treft u de brief waarmee de Kamer wordt geinformeerd over dit besluit. 
Tevens beschrijft deze brief kort de acties die zijn ingezet n.a.v. de onthullingen 
over het televisieprogramma The Voice of Holland (TVOH). 

Geadviseerd besluit 
• We adviseren u akkoord te gaan met bijgaande brief die is opgesteld in 

afstemming met de minister van SZW. 

Kernpunten 
- De Kamerbrief plaatst de recente onthullingen rond het 

televisieprogramma The Voice of Holland in een breder perspectief van 
eerdere gebeurtenissen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld. 
Het benadrukt de breed maatschappelijk en diepgeworteld aard van de 
problematiek en schetst de rol die de overheid voor zich ziet in het 
doorbreken hiervan: gecoordineerde en integrale aanpak onder 
verantwoordelijkheid van MOCW en MSZW en instellen onafhankelijk 
regeringscommissaris. 

- Het voornaamste doel van deze hernieuwde aanpak is het (helpen) 
vormgeven, versnellen en verduurzamen van de fundamentele 
cultuurverandering die nodig is om een einde te maken aan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en geweld. 

Toelichting 
Politieke context 

In het Regeerakkoord is afgesproken de burger beter te beschermen 
tegen vormen van machtsmisbruik. Een stevige en gecoordineerde inzet 
van de overheid om grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan 
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Datum 
8 februari 2022 

to pakken sluit aan bij deze ambitie. Hiermee neemt het kabinet 
nadrukkelijk stelling tegen elke vorm van seksueel geweld en pakt het 
zichtbaar het voortouw bij de aanpak van deze maatschappelijke opgave. 

- N.a.v. de gebeurtenissen rondom The Voice of Holland zijn er 
Kamervragen gesteld aan de minister voor Rechtsbescherming en de 
staatssecretaris OCW. Over de beantwoording van de vragen vindt 
ambtelijk afstemming plaats. De inhoud van deze brief kan hierbij 
betrokken worden. 
Verschillende bewindspersonen hebben zich geschrokken uitgelaten over 
deze gebeurtenissen. Inmiddels is de staatssecretaris OCW in gesprek 
met partijen uit de mediasector. De minister SZW zal beleid en wetgeving 
rondom seksuele intimidatie op de werkvloer tegen het licht houden. 

- Over bijgevoegde brief is zowel binnen OCW als interdepartementaal 
ambtelijk afstemming gezocht. 

Krach ten veld 
- In navolging van de MeToo beweging werken we vanuit OCW, SZW, VWS 

en JenV op verschillende niveaus samen aan dit thema. De gezamenlijke 
inzet richt zich op het voorkomen van slachtoffer- en daderschap, tijdige 
signalering en duurzaam stoppen en oplossen. Daarmee is een belangrijke 
stap gezet richting meer samenhang en co6rdinatie in de aanpak van 
seksueel geweld. De recente onthullingen laten echter zien dat extra inzet 
noodzakelijk is. 
Vanuit de politiek, maar ook vanuit het maatschappelijk middenveld wordt 
al geruime tijd opgeroepen tot meer samenhang en coordinatie in de 
aanpak van seksueel geweld, met nadrukkelijke aandacht voor preventie. 
Recent hebben u en uw betrokken collega's van het College voor de 
Rechten van de Mens en de Rutgers Stichting hier brieven over 
ontvangen. Een gezamenlijke schriftelijke reactie aan deze organisaties 
volgt op korte termijn, waarin wordt verwezen naar deze brief. 
Op 8 februari wordt aan de minister SZW een petitie aangeboden voor 
betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. De petitie 
wordt ondersteund door vrouwenorganisaties, vakbonden, bedrijven, 
juristen, organisatiedeskundigen en vele anderen. 

Vervolgstappen 
- Er wordt toegewerkt naar een nationaal actieplan, waarbij nadrukkelijk de 

verbinding gezocht wordt met decentrale overheden, sociale partners, 
kennis- en expertisecentra, specifieke sectoren, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties. Dit voorjaar wordt de Kamer nader 
geInformeerd over het proces en de contouren van het actieplan. 

- Er wordt een onafhankelijke en autonoom functionerende 'autoriteit' in de 
vorm van een onafhankelijke regeringscommissaris aangesteld. 
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Datum 
8 februari 2022 

Financiele consequenties 
Het instellen van een regeringscommissaris en de versterking van de 
aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zijn 
niet voorzien in het coalitieakkoord. Derhalve is er op dit moment nog 
geen financiele dekking. Er zijn additionele middelen (APK en 
programmamiddelen) nodig om de ambities uit het voorstel to 
verwezenlijken. Dit wordt betrokken bij de voorjaarsbesluitvorming. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

N.v.t. 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

6 

Hoofd DRC/CenV 

Vergaderdatum en -tijdstip 

Vergaderzaal 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Contactpersoon 

Datum 
15 april 2022 

Brainstormsessie inhoud Nationaal Actieplan 

Kennismaking regeringscommissaris Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag- seksueel geweld (SGG-SG) 
en MT departementen (OCW/SZW/VWS/JenV) 
19 april 2022, 11.00 uur 
08.003 - Hoftoren (OCW), 8e  etage 

agenda 
Omschrijving 

Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Voorstelronde 

3. Rol van de regeringscommissaris i.r.t. Nationaal Actieplan 
Regeringscommissaris licht haar rol en focus toe, evenals de insteek van 
deze brainstorm op haar initiatief. 

Voorstel voor inbreng: 
• Een vraag aan de SGG-SG zou kunnen zijn hoe zij vorm wil geven aan 

de samenwerking met de verschillende departementen (maar 
mogelijk licht zij dit zelf in haar introductie toe). 

• Er kan ook gevraagd worden naar haar eerste indrukken (aan de hand 
van de contacten die zij de afgelopen weken met verschillende 
partijen in het veld heeft gehad). 

4. Toelichting departementen op eigen inzet 
De aanwezige departementen lichten beurtelings en op hoofdlijnen toe 
wat er loopt aan beleid en interventies rondom seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, a.d.h.v. de eerder 
vastgestelde lijnen: preventie, tijdige signalering en stoppen en duurzaam 
oplossen. 

Voorstel voor inbreng: 
JenV werkt aan de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld via verschillende trajecten, waar ook in het kader van 
het Nationaal Actieplan aandacht aan besteed kan worden. Denk in dit 
verband bijvoorbeeld aan het meenemen van de aanpassing van de wet 
seksuele misdrijven in voorlichtingscampagnes etc. 
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In relatie tot de eerder vastgestelde lijnen voor het Nationaal Actieplan 
ligt de focus bij deze trajecten vooral op het stoppers en duurzaam 
oplossen van deze problematiek, maar ook (zeker bij trajecten zoals het 
programma Samen tegen mensenhandel) op tijdige signalering en 
preventie. De bescherming van slachtoffers staat centraal. Op hoofdlijnen 
gaat het om de volgende trajecten: 
• Modernisering strafwetgeving- Wetsvoorstel seksuele misdrijven. 
• Aanpak van (online) seksueel geweld: Inrichting van de Autoriteit 

Terroristische en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM). 
• Interdepartementaal programma Samen tegen mensenhandel. 
• Campagne "wat kan mij helpen" (reeds afgelopen). 
• Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. 
• Monitoring taakuitoefening zedenrecherche (motie v. d. Werf naar 

aanleiding van rapport met aanbevelingen over de bejegening van 
slachtoffers van zedendelicten). 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Datum 
13 april 2022 

Hieronder volgt een korte toelichting van deze trajecten: 
• Modernisering strafwetgeving- Wetsvoorstel seksuele 

misdrijven 
Zoals bekend ligt het wetsvoorstel seksuele misdrijven voor advies bij 
de Raad van State. Dit wetsvoorstel verruimt en verbetert de 
strafrechtelijke bescherming van slachtoffers van zedendelicten. 
Belangnjke wijzigingen in het wetsvoorstel zijn de uitbreiding van de 
strafbaarheid voor aanranding en verkrachting en de introductie van 
nieuwe delicten, zoals de strafbaarstelling van seksuele intimidatie in 
het openbaar en de strafbaarstelling van sexchatting. 
Momenteel richten we, in overleg met de betrokken organisaties (o.a. 
politie, OM en Centrum Seksueel Geweld (CSG)), een 
implementatieproject in. Een belangnjk onderdeel hiervan is dat de 
betrokken organisaties met elkaar om de tafel gaan zodat zij van 
elkaar weten welke concrete stappen ter implementatie worden gezet 
en welke stappen nog genomen moeten worden. Daarbij worden 
verschillende werkgroepen ingericht die zich specifiek zullen buigen 
over de belangnjkste wijzigingen in het wetsvoorstel. We verwachten 
voor de zomer (juni) van start te gaan met het implementatieproject. 

• Aanpak van (online) seksueel geweld tegen kinderen- ATKM 
Bij deze aanpak staat de samenwerking met publieke en private 
partijen centraal. Onder leiding van een kwartiermaker wordt op dit 
moment de organisatie van de ATKM opgebouwd en ingericht voor het 
tegengaan van de verspreiding van kinderpornografisch en 
terroristisch materiaal op internet. Voor beide fenomenen (terrorisme 
en seksueel misbruik van kinderen) is een aparte wettelijke grondslag 
nodig. Er wordt naar gestreefd om de ATKM op 7 juni 2022 als 
werkende organisatie neer te zetten. Het moment waarop de ATKM 
haar taken gaat uitvoeren ten aanzien van kinderpornografische 
online inhoud, is afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel 
Wet bestuurlijke aanpak kinderpornografisch materiaal. 
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Op internationaal niveau biedt het verdrag van de Raad van Europa 
ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel 
misbruik (Verdrag van Lanzarote) een kader voor bescherming 
tegen seksueel geweld tegen kinderen. Dit verdrag dat Nederland in 
2010 heeft ondertekend, voorziet in een alomvattende en 
multidisciplinaire aanpak van seksueel misbruik en seksuele 
uitbuiting. Het verdrag verplicht tot strafbaarstelling van verschillende 
vormen daarvan, naast seksueel misbruik betreft het bijvoorbeeld ook 
het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden. Bij het 
wetsvoorstel seksuele misdnjven is hier ook rekening mee gehouden. 
JenV vertegenwoordigt Nederland verder bij het Lanzarote comite van 
verdragspartijen. 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Datum 
13 april 2022 

• Programma Samen tegen mensenhandel (brede scope 
seksueel geweld) 
De focus van dit interdepartementaal programma dat tijdens de 
vorige regeerperiode van start is gegaan, ligt op goede signalering en 
intensieve en integrale samenwerking tussen vele partijen, zoals de 
ministeries van VWS, SZW en BZ en betrokken ketenpartners. Dit 
programma heeft al veel mooie resultaten opgeleverd waaronder 
nieuwe instrumenten, extra opvangplekken en een 
intensivering van de opsporing en vervolging van daders. 
In het coalitieakkoord is besloten het interdepartementaal programma 
te continueren en de inzet zelfs verder te intensiveren, mede met 
behulp van aanvullende middelen die vanaf 2023 structureel vnj 
komen. Dit jaar wordt benut om samen met alle betrokken partijen na 
te denken over hoe wij de integrale aanpak van mensenhandel een 
nadere impuls kunnen geven. 

• Campagne "wat kan mij helpen" 
Van 2019-2021 heeft JenV (in samenwerking met VWS) de campagne 
"Wat kan mij helpen" gedraaid (Home I Wat kan mij helpen. Doel was 
om slachtoffers na een nare seksueel ervaring te motiveren om - 
liefst zo snel mogelijk - professionele hulp te zoeken. Door middel van 
portretten en verhalen van echte slachtoffers lieten we zien wat die 
hulp anderen had opgeleverd. In de laatste periode is een 
instagramaccount geintroduceerd. De campagne had een groot bereik 
en is door het publiek erg goed gewaardeerd. 

• Hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld 
o JenV heeft i.s.m. VWS de oprichting en borging van de 16 Centra 

Seksueel Geweld gefaciliteerd, die een centrale rot spelen in de 
opvang van slachtoffers van acuut seksueel geweld. Nu wordt het 
gesprek gevoerd hoe de relatie met de centrumgemeenten kan 
worden verstevigd. 

o JenV heeft ook i.s.m. VWS een "pilot eigen risico"gedraaid 
waarbij het eigen risico wordt vergoed vanuit Schadefonds 
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Geweldmisdrijven voor slachtoffers die zich melden bij de CSG's. 
Een beleidsreactie op de evaluatie wordt nu opgesteld i.s.m. VWS. 

o JenV heeft ook ingezet en inzet op gratis juridische bijstand voor 
zedenslachtoffers vanaf het moment van aangifte. Een werkwijze 
die is gepilot wordt nu landelijk uitgerold in het kader van de 
herziening rechtsbijstand. 

o Er vindt verder nu een onderzoek plaats naar de vormgeving van 
de hulpverlening aan slachtoffers waarbij de gedachte van 1 loket 
wordt onderzocht, ook ism VWS. 

o -Er is een blijvende behoefte aan communicatie over de 
voorzieningen voor slachtoffers, waarin ook Slachtofferhulp 
Nederland een belangnjke rol kan spelen. 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Datum 
13 april 2022 

• Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche 
Deze wordt binnenkort aan de Kamer gestuurd. 
De motie Van de Werf c.s. verzoekt om een monitoring van de 
taakuitvoering van de zedenrecherche en van het plan van aanpak dat 
de politie heeft gemaakt naar aanleiding van het rapport van de 
Inspectie van DG Politie en Justitie en Veiligheid (IJV) "Verschillende 
perspectieven". In dit rapport worden aanbevelingen gegeven over de 
bejegening van slachtoffers van zedendelicten. Daarnaast verzoekt de 
motie de Kamer jaarlijks kwalitatief en kwantitatief te informeren, in 
het bijzonder over de ervaringen van slachtoffers en zowel het aantal 
meldingen als aangiften van verkrachting. Eerder is toegezegd om de 
Kamer in april 2022 over de voortgang te informeren. 

• Interessant is ook om te weten dat de Commissie Hendriks ingesteld 
door MJenV onderzoek doet naar het verschijnsel van georganiseerd 
sadistisch misbruik van minderjarigen. De commissie verwacht niet eerder 
dan juli 2022 hun eindrapportage op te leveren. 

5. Brainstorm 
Een verkennend gesprek om met elkaar van gedachten te wisselen over 
de eventuele hiaten waar nu al zicht op is en mogelijk aanvullend beleid. 

Voorstel voor inbreng 
Belangnjk is om (nogmaals) te benadrukken dat de concrete invulling van 
maatregelen in het Nationaal Actieplan tot stand komt i.s.m. partners uit 
het veld. Afgesproken is om een externe partij verkenningssessies te 
laten organiseren, om zo de input van het veld op te halen. Het is daarom 
wenselijk om de resultaten van deze verkenning of te wachten om het 
Nationaal Actieplan in te vullen. 

Zonder vooruit te willen /open op dat traject is er nu al een aantal 
onderwerpen dat onder de aandacht van de SGG-SG kan worden 
gebracht: 
• Problematiek van seksueel misbruik in gesloten 

gemeenschappen. 
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De MRb heeft de mogelijkheden voor een meldplicht voor bestuurders 
van particuliere organisaties (kerken, sport en hobbyclubs) verkend, 
naar aanleiding van de misstanden binnen de gemeenschap van de 
Jehova's Getuigen. De meldplicht voor bestuurders die kennis hebben 
van seksueel misbruik in eigen kring, lijkt om diverse redenen niet 
proportioneel en wenselijk. De MRb wil het onderwerp 'seksueel 
misbruik in gesloten gemeenschappen' daarom bij de SGG-SG onder 
de aandacht brengen, zodat gezamenlijk kan worden bezien wat er 
nodig is om aan deze problematiek te werken. 

Directoraat-Generaal 
Rechtspleging en 
Rechtshandhaving 
Directie Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding 

Datum 
13 april 2022 

• Communicatie en bekendheid CSG 
Vorige week kwam het actieplan seksueel geweld van de SGG-SG ter 
sprake tijdens het CD seksueel geweld/kindermisbruik. De TK vroeg 
aandacht voor communicatie en het vergroten van de bekendheid van 
het CSG. De MRb gaf aan dit onderwerp, en meer specifiek de 
resultaten van eerder genoemde campagne "wat kan mij helpen" 
onder de aandacht van de SGG-SG te zullen brengen1 . Belangrijk is 
verder om zorgvuldig te communiceren met de insteek dat de 
hulpbehoefte van slachtoffers centraal moet staan. 

• Aandacht voor (potentiele) daders 
Naast het streng straffen van daders is het belangrijk om daderschap 
te voorkomen en, waar mogelijk, (potentiele) daders te helpen. Het 
initiatief Stop it now! van het EOKM is hier een goed voorbeeld van. 

6. W.v.t.t.k. / Afsluiting 

1  De MRb heeft de volgende toezegging gedaan: "De resultaten van de publiekscampagne zal ik 

overdragen aan Mariette Hamer, met als verzoek: neem er kennis van en kijk hoe je die verder kan la ten 
landen in de praktijk." 
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@minjenv.nl> Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

woensdag 20 april 2022 12:28 

Annotatie voor kennismaking RC Mw Hamer 19/4 
annotatie overleg kennismaking rc 19-4 (003).docx 

Als toegezegd, bijgaand de annotatie, waarin de zaken nog eens op een rij. 
Groet 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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"In 2022 staat een bedrag van 600.000 euro voor verkenning en onderzoek naar de 
lopende activiteiten rondom de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en seksueel 
geweld, nieuwe ontwikkelingen, doelgroepen en de effectiviteit van bestaande 
interventies. 600.000 euro is best een fors bedrag om in 2022 nog te besteden. Hoe 
hebben jullie dit voorzien?" 

Een eerste inventarisatie onder de betrokken departementen heeft de volaende  
moqeliike verkenningen en onderzoeken* opqeleverd, t.b.v. de totstandkominq  
en uitvoerinq van het Nationaal Actieplan:  

- Het ophalen van input van de organisaties in het veld/andere relevante 
stakeholders d.m.v. een of meerdere verkenningssessies. We vragen we een 
externe organisatie om de sessie(s) te organiseren/plannen, hosten en een 
analyse van de rode draden te maken. Deze analyse wordt beschreven in een op 
te leveren onderzoeksrapport. De betrokken departementen zullen deze sessie 
bijwonen en eventueel zelf input leveren. Ook de regeringscommissaris zal bij 
deze sessies aanwezig zijn. De analyse van de overkoepelende problemen kan de 
basis vormen van de Kamerbrief over de contouren en het proces rondom het NA, 
die in het voorjaar gestuurd moet worden; 

- Het in kaart brengen van lokaal, regionaal en nationaal overheidsbeleid rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, om inzichtelijk te 
maken waar kansen liggen voor betere verbinding en waar er hiaten bestaan; 
Het in kaart brengen van reeds ontwikkelde erkende en wetenschappelijk 
onderbouwde interventies, gericht op de aanpak van (potentieel en/of herhaald) 
slachtoffer- en daderschap van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag; 
Op basis van de opbrengsten van de bovengenoemde verkenning wordt de impact 
van de bestaande interventies geevalueerd a.d.h.v. een effectstudie (op een nog 
n.t.b. deelterrein). Door te leren van wat wel en niet werkt kunnen we de aanpak 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in het Nationaal 
Actieplan versterken; 

- Een trend- en cultuuronderzoek naar de maatschappelijke opvattingen, normen 
en waarden, rondom seksueel gedrag; 

- Nieuwe ontwikkelingen, inzichten en (risico)doelgroepen rondom seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld worden inzichtelijk gemaakt op 
basis van een trendanalyse en doelgroeponderzoek (naar doelgroepen die nog te 
weinig in beeld zijn bijv. migrantengroepen, asielzoekers, jongeren rond de 18, 
jongeren in (gesloten) jeugdzorg. Zowel slachtoffers als plegers.). De uitkomsten 
worden gebundeld in een publicatie die breed wordt gedeeld met alle betrokken 
partijen en wordt toegelicht tijdens de startconferentie in het najaar van 2022; 

- Een campagne-effectonderzoek om de kennis, houding en het gedrag van de 
doelgroep van de publiekscampagne inzichtelijk te maken. De effectmeting wordt 
tweemaal uitgevoerd: zowel voorafgaand aan de publiekscampagne als na afloop. 
Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact is van deze eerste 
concrete actie t.b.v. de gewenste cultuur- en gedragsverandering rondom 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. 

* NB: de bovengenoemde verkenningen en onderzoeken zijn een eerste indicatie van de 
behoeften van de departementen die betrokken zijn bij de totstandkoming van het 
Nationaal Actieplan. Er moet nog een definitief besluit genomen worden m.b.t. welk van 
deze verkenningen en onderzoeken daadwerkelijk doorgang vinden in 2022. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

agenda Stuurgroep NAP SGG en SG 

Emancipatie 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 B3 Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

T 

@minocw.n1 

Datum 
25 mei 2022 

Nurnmer 

Omschrijving 	 Voortgangsoverleg 
Vergaderdatum en -tijdstip 	09 juni 2022, 14.00 uur 

Aanwezig: 	 (voorzitter, DE), 
(sluit aan voor agendapunt 2, DE) 

(VWS), 	 (JenV). 

Agenda: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Voortgang proces richting RWIZO 

(DE), 
(SZW), 

3. Verdelen middelen voorjaarsnota: FTE en onderzoeksgelden 2022 
(zie bijiage voor eerder voorgestelde onderzoeken. NB: De 
verkenningssessies met het veld worden ook gefinancierd van deze 
gelden.) 

Toelichting: 
Bij VN zijn er zeven S12/t8 geclaimd voor extra inzet op beleid en 
communicatie. Momenteel is er al 1 FTE opgenomen door SZW (beleid), 1 
FTE door OCW/DE (beleid) en 1 FTE door OCW/Comm. Nu zijn er nog 4 
FTE to verdelen. 

4. Stand van zaken publiekscampagne 

5. Stand van zaken verkenningssessies 

6. W.v.t.t.k. / Afsluiting 
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Van: 
Verzonden: 	 woensdag 8 juni 2022 11:31 
Aan: 

@minjenv.nr; 	 @minvws.nr 
CC: 
Onderwerp: 	 Agenda stuurgroep NAP SGG en SG 09 juni 14:00u 
Bijlagen: 	 Agenda 090622 Stuurgroep NAP SGG en SG.docx; Voorziene verkenningen en 

onderzoeken NA SGOG SG 220408.docx 

Beste alien, 

In de bijiage de agenda voor het overleg van morgen. 	sluit aan voor de bespreking van 
agendapunt 2. 

zal het overleg voorzitten en ook onze nieuwe collega 	 introduceren, die haar rol in 
dit traject gaat overnemen. 

Groet, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 12 april 2022 10:45 
Aan: 	 @minjenv.nr; 	 @minvws.nr 
CC: 

@ser.nr 
Onderwerp: 	 Afspraakverzoek Mariette Hamer a.s. dinsdag 19 april 11:00-12:30u 

Goedemorgen allemaal, 

Afgelopen week hebben 	 en ik een eerste kennismakingsgesprek met de 
regeringscommissaris gevoerd. De sfeer was open en inspirerend. De RC bruist van enthousiasme om 
samen aan de slag te gaan met de totstandkoming van het Nationaal Actieplan. 

De afgelopen weken is de RC door zowel partners uit het veld als individuele slachtoffers 
gecontacteerd. Zij hebben hun ervaringen, observaties en suggesties met haar gedeeld. Om haar rol 
als onafhankelijke regeringscommissaris goed te kunnen vervullen wil Mariette Hamer graag a.s. 
dinsdag 19 april van 11.00-12.30 uur met de betrokken departementen in gesprek gaan over het 
Nationaal Actieplan. Jullie ontvangen zo het vergaderverzoek. Het is de bedoeling om 1 a 2 personen 
per departement te laten aanschuiven. 

De regeringscommissaris wil graag op hoofdlijnen horen wat er aan beleid en interventies loopt bij de 
verschillende departementen a.d.h.v. de eerder vastgestelde lijnen: preventie, tijdige signalering en 
stoppen en duurzaam oplossen. Zij verwacht nadrukkelijk aeon  uitgewerkt overzicht, maar wordt 
a.d.h.v. van een kennismakingsgesprek graag meegenomen in wat er loopt om zich hier zo een eerste 
beeld van te kunnen vormen. 

Tijdens het gesprek wil de RC ook graag van gedachten wisselen over eventuele hiaten waar nu al 
zicht op is en mogelijk aanvullend beleid. Het is haar duidelijk dat de concrete invulling van 
maatregelen in het Nationaal Actieplan tot stand komt i.s.m. partners uit het veld. Tijdens de 
kennismakingsafspraak afgelopen week hebben we de RC meegenomen in het plan om een externe 
partij verkenningssessies te laten organiseren, om zo de input van het veld op te halen. 

We hopen dat het verzoek duidelijk is en dat jullie kunnen aansluiten. Mochten er vragen zijn dan hoor 
ik het graag. 

Hartelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker I Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Directie Emancipatie 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Tel nr: 
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