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Aanleiding thema 2021: Preventie!

Preventie is: 
het geheel van doelbewuste initiatieven 
die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat 
het probleem ontstaat) 
en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen 
en de problematiek aan het ontstaan is.



Vandaag wel en niet

NIET
Cijfers over geweld
Verlichting van gebouwen
Draaiboek

WEL
Aanpak 2020 Ont-dek je rol
Wat we hebben geleerd
Vragen
Bonus: aanpak 2021 

LET OP: 
deelnemers hebben van te voren de Kernboodschap van de campagne gekregen ter 
voorbereiding op het webinar. Nog niet gelezen? Kijk dan hier.



Aanpak 2020: Wie?



Aanpak 2020: Wat

ORANGE TABLE TALKS* ORANGE PAPER

PRINCIPES
Openheid
Schuren 

Luchtigheid

* Geinspireerd door de Red Table Talks
https://www.facebook.com/redtabletalk/
videos/1677913888981847/



Deelnemers:

Hannie – gespreksleider
Ester – ervaringsdeskundige
Lotta – pleegmoeder
Casper – docent
Brigit – huisarts
Annemarie – maatschappelijk werk
Idzert – Jongeren werker

Studio ter beschikking gesteld door:

Erik Huizinga – RTV film producties

Orange table talks



Orange table talks jongeren: 
Podcast

Er is een podcast opgenomen waarin Kyra Kai (19 
jaar) vragen stelde aan Nelia over hoe we geweld 
tegen vrouwen kunnen stoppen en over onze 
campagne.



Orange table talks Jongeren: 
lesprogramma

Op het Adriaan Roland Holst 
College is in een aantal klassen 
een les gewijd aan de campagne 
als onderdeel van een innovatie 
programma.

Op 25 november hebben
meerdere wethouders, samen met 
de kinderen die les hebben gehad 
over Orange the World, de Orange 
the World vlag gehesen. 



Tips & Tops

TOP
• Scholen zijn er klaar voor, staan midden in de samenleving
• Leer de juiste route naar de scholen kennen, onderwijs is moeilijk te bereiken op inhoud
• Samenwerken met professionals

TIP
• Onderken het verschil in soorten onderwijs, doelgroepen, leeftijden
• Voor PO is het iets anders van VO en in VO is eveneens een grote differentiatie en 

leeftijdsverschil tussen leerlingen en is weer anders dan MBO,. HBO en Universiteit
• Plan maken komende jaren OTW en onderwijs preventie, kleine stapjes
• Het doel niet uit oog verliezen,: Soroptimsten staan voor OTW en preventie niet voor 

inhoud lesmateriaal



Orange paper & 
social media

www.orangepaper.nu

http://www.orangepaper.nu/


En nog veel meer!



Aanpak 2020: Hoe?

Elke maandag avond 
1 uurtje zoomen 
met 3 clubs 
en de Regio
om besluiten te nemen.

De rest wordt in teams 
gedaan die zichzelf 
organiseren

Alle documenten staan 
in Drive.

Team Orange Paper & communicatie
Team Orange table talks
Team Finance
Team Products & Buildings



Tips & Tops



Aanpak 2020: bereik

• 200.000 mensen bereikt via de lokale
media en advertenties, 

• 20.000 via de gebouwen, social media, 
posters, banners

• 500 gesprekken plaatsgevonden. 



Bonus: Aanpak 2021

1. Aansluiten bij het landelijk thema & vroeg starten
2. Richten op de jongeren
3. Een plek hebben waar we de taken en besluiten bijhouden
En: 
de handen ineen slaan 
met alle anderen Soroptimisten
clubs



Doe je mee?

Ontdek jouw rol en inspireer anderen om hun rol te ontdekken
in het stoppen van geweld tegen vrouwen

ONT - DEK JOUW ROL



Dank jullie wel!


