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DEEL 1 
Hoe maak ik mijn 
organisatie veilig?

Voor managers, 
kwaliteitsfunctionarissen en 

beleidsmedewerkers

‘Ik ben het ermee eens dat het vanuit de top van de organisatie gedragen moet worden 

en dat daar ook het initiatief vandaan moet komen. Er is natuurlijk al heel veel over 

gedrag en bejegening, dus de bundeling van dit geheel is een goede aanvulling en dient 

als bijzonder thema aandacht te krijgen.’ 

Een deelnemer aan het verbetertraject ‘Werken aan sociale veiligheid’. 



Toolkit in drie delen
Deze toolkit bestaat uit drie delen:

*	Deel 1 is voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers om de organisatie veilig te maken. 

Dit deel bevat stappen die voor de gehele organisatie gelden. 

*	Deel 2 is voor teamleiders en professionals om concreet aan de slag te gaan met sociale veiligheid. Dit deel 

bevat stappen die op locatieniveau uitgevoerd kunnen worden. 

*	Deel 3 bevat een overzicht van alle bijbehorende instrumenten en hulpmiddelen. Een aantal van deze hulp-

middelen zijn opgenomen als bijlagen. Bij andere hulpmiddelen verwijzen we naar de website  

(www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid). 

Project ‘Werken aan sociale veiligheid’
Deze toolkit is onderdeel van het project ‘Werken aan sociale veiligheid’. Binnen dit project hebben MOVISIE, 

Vilans en Platform VG gewerkt aan het bevorderen van de sociale veiligheid in de zorg voor mensen met 

een verstandelijk beperking. Dit is gebeurd in opdracht van het ministerie van VWS Langdurende Zorg, met 

aanvullende subsidie van VWS Directie Maatschappelijke Ondersteuning. De focus in het project ligt op 

preventie, tijdig signaleren en melden van grensoverschrijdend gedrag in de sector. De cliënt staat hierbij 

centraal: wat ervaart hij of zij als grensoverschrijdend gedrag? Kijk voor meer informatie op  

www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid.
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Voorwoord:  vier partijen over 
deze toolkit

Ouders 

“Jullie hebben veel en zorgvuldig werk gedaan. Nu maar hopen dat het de mensen bereikt die het aangaat. 

Voor ouders is het grote verlangen dat je ‘kind’ veilig en met plezier woont en werkt. Op een open manier je 

zorg kunnen verwoorden, is daarbij essentieel.” Nelie de Groote, moeder cliënt 

Inspectie voor de Gezondheidszorg

“Bewustwording van machtselementen in de relatie tussen cliënt en medewerkers is een belangrijk aspect 

van verantwoorde zorg. Dat geeft een goede basis om ook bewust om te gaan met verschillen in macht in het 

belang van kwetsbare cliënten. Met de toolkit hebben medewerkers en management een bruikbaar en zinvol 

instrument in handen om hier vorm en inhoud aan te geven. De inspectie hoopt dat deze toolkit zijn weg zal 

vinden en gebruikt gaat worden in alle lagen in de organisatie.” Els Leemans, senior inspecteur, IGZ

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

“Alle gehandicaptenzorginstellingen kunnen baat hebben bij deze toolkit. Zowel organisaties die op het ter-

rein van grensoverschrijdend gedrag een visie en beleid willen ontwikkelen, als organisaties die hun visie en 

beleid willen evalueren en bijstellen. Cliëntveiligheid is één van de centrale kwaliteitsthema’s in de gehandi-

captensector. Onderzoek laat ons klip en klaar zien dat de kwetsbaarheid van mensen met een beperking voor 

seksueel misbruik groter is dan die van de ‘gewone Nederlandse bevolking’. En dat er gerichte inspanningen 

nodig zijn om dit misbruik te verminderen. Het voorkomen en hanteren van alle vormen van grensoverschrij-

dend gedrag vraagt bewustwording en alertheid van alle betrokkenen rond de cliënt, van manager tot staf-

functionaris tot professional, van ouder tot vrijwilliger. Bewustwording en alertheid zijn geworteld in kennis 

van de problematiek. Die kennis, en vervolgens ook instrumenten om aan de slag te gaan, worden aangereikt 

in deze toolkit.” Jos Noordover, senior beleidsmedewerker, VGN

Ministerie van VWS

“De staatssecretaris wil (seksueel) geweld tegen mensen met een beperking verder tegengaan. Het is daarbij 

essentieel om de samenleving ervan te doordringen dat wij gezamenlijk tegen geweld en mishandeling van 

kwetsbare mensen moeten optreden. Preventie, signalering, aanpak en nazorg zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Kern is dat het taboe doorbroken wordt, dat mensen instrumenten in handen krijgen om te handelen en om 

partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. 

Doordat het geweld zowel in huiselijke kring als in de professionele omgeving plaatsvindt, ligt (een deel van) 

de oplossing bij diverse partijen: zorgprofessionals, zorginstellingen, de rijksoverheid, scholen en gemeenten. 

De toolkit reikt hier belangrijke handvatten voor aan.” Ina Gorter, Directie Langdurige Zorg, VWS
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1  Waarom deze toolkit 
gebruiken?

‘Dit zijn bruikbare tools voor organisaties om mee aan de slag 

te gaan. De kunst is natuurlijk: hoe krijg je het wiel aan het 

draaien?’

Een deelnemer aan het verbetertraject ‘Werken aan sociale veiligheid’. 

Deze toolkit gaat over de sociale veiligheid in organisaties voor mensen 

met een verstandelijke beperking. De toolkit biedt u ondersteuning bij het 

werken aan sociale veiligheid binnen uw organisatie. U leest nu deel 1, 

specifiek voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers. 

Waarom is het belangrijk dat u met sociale veiligheid aan de slag gaat?

Grensoverschrijdend gedrag is een onderwerp waarvan elk organisatie hoopt dat het bij hen niet voor zal 

komen. Maar we weten tegelijkertijd dat grensoverschrijdend gedrag overal in de maatschappij voorkomt, 

dus ook in uw organisatie. Het er maar niet over hebben, is dan ook geen oplossing. Temeer omdat mensen 

met een verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn om met grensoverschrijdend gedrag in aanraking te 

komen. Hoe voorkomt u grensoverschrijdend gedrag? Hoe zorgt u dat signalen in uw organisatie worden 

herkend en serieus genomen? Hoe zorgt u dat de aandacht ervoor niet verslapt? En hoe zorgt u voor blij-

vende resultaten? Deze toolkit helpt u hierbij. 

Er is een betere aanpak nodig 

Er is een betere aanpak nodig voor het voorkomen, signaleren en melden van grensoverschrijdend gedrag in 

de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is één van de redenen om met deze toolkit aan 

de slag te gaan. De laatste jaren heeft één vorm van grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties veel 

aandacht gekregen, namelijk seksueel misbruik. Er wordt beter gesignaleerd en gemeld en er wordt gewerkt 

aan preventie. Andere vormen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten blijven echter nog on-

derbelicht. Als er incidenten naar buiten komen, gaat het meestal om grove vormen van grensoverschrijdend 

gedrag. Dat dit aangepakt moet worden, is voor iedereen duidelijk. Maar grove vormen beginnen vaak subtiel 

en er is meestal sprake van een glijdende schaal. Als in een organisatie minder ernstige vormen van grensover-

schrijdend gedrag plaats kunnen vinden, is het risico voor grovere vormen groter. 

Dit is het eerste instrument binnen de gehandicaptenzorg rond de brede thematiek van grensoverschrijdend 

gedrag tegenover cliënten. De toolkit vormt een aanvulling op bestaande instrumenten.1

1 Voor een overzicht van andere instrumenten in relatie tot de toolkit zie bijlage 7.  
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Grensoverschrijdend gedrag komt voor

Tot op heden is er over de Nederlandse situatie weinig bekend over grensoverschrijdend gedrag ten aanzien 

van mensen met een verstandelijke beperking. Niettemin blijken de bevindingen uit een voorstudie naar 

grensoverschrijdend gedrag onder mensen met een verstandelijke beperking2 aan te sluiten bij wat bekend is 

uit bestaande internationale literatuur: mensen met een beperking hebben veel vaker met diverse vormen van 

grensoverschrijdend gedrag te maken dan anderen. Daarbij speelt vooral de extra kwetsbaarheid en de mate 

van afhankelijkheid een grote rol. Als organisatie heeft u daarmee dus een grote verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid van uw cliënten en medewerkers – professionals én vrijwilligers.

Organisaties moeten veiligheid bieden

Deze toolkit biedt een handvat om te werken aan sociale veiligheid. Veiligheid van cliënten is onderdeel van 

het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg wijst bestuurders op hun ver-

antwoordelijkheid om te zorgen voor kwaliteit en veiligheid. Als organisatie heeft u de taak om dit onderwerp 

op de agenda te zetten en ervoor te zorgen dat de kans op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk is. Doet 

u dat niet, dan loopt u het risico dat:

*	Mensen die de grens overschrijden, zeggen dat ze niet beter weten.

*	Cliënten die met grensoverschrijdend gedrag worden geconfronteerd, denken dat zij de enige zijn en niet 

weten bij wie ze terecht kunnen.

*	Het management door ouders en medewerkers als onverantwoordelijk wordt gezien omdat het geen maat-

regelen heeft genomen.

*	De organisatie aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

In deze toolkit bieden we een handreiking om te werken aan de sociale veiligheid in uw organisatie, door in te 

zetten op de ervaren cliëntveiligheid, zoals geformulureerd in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.3 Wer-

ken aan sociale veiligheid sluit naadloos aan bij de ontwikkeling en implementatie van dit Kwaliteitskader. 

Er zijn ook raakvlakken met andere beleidsterreinen: kwaliteitsbeleid, bejegeningsbeleid, veiligheidsbeleid, 

klachtafhandeling en afhandeling van meldingen van incidenten en het Arbobeleid ter preventie van agressie, 

discriminatie en seksuele intimidatie van werknemers. 

Wettelijke verplichting 

Vanaf 2012 geldt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht zorg- en 

welzijnorganisaties om een stappenplan te hebben voor het signaleren en melden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Het gaat om grensoverschrijdend gedrag van familie, vrienden en andere bezoekers van 

cliënten. In deze toolkit zijn de vereisten die de wet stelt aan het omgaan met signalen van grenoverschrijdend 

gedrag verwerkt. Verder is de overheid van plan om een verscherpte wettelijke meldplicht in te stellen als het 

gaat om grensoverschrijdend gedrag van cliënten door personeel van zorgorganisaties. Het is bij het verschij-

nen van de toolkit nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen, wij baseren ons daarom op de huidige 

wet- en regelgeving. Kijk voor actuele informatie op www.meldcode.nl. 

2 Boet, Calis, Janssens, Heeringa & Mennen, 2010.
3 VGN, 2007, Domein 10; VGN 2011, Pijlers 1 en 2A.
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Bewustwording is het sleutelwoord…

In het project ‘Werken aan sociale veiligheid. (…)’ zijn vier organisaties een jaar aan het werk geweest om de 

sociale veiligheid in hun organisaties te verbeteren. De vier organisaties, Daelzicht, Humanitas, Odion en Rei-

naerde, bespraken de resultaten uit het verbetertraject tijdens de slotconferentie van het traject. Op de vraag 

welke actiepunten de verschillende deelnemers verder gingen oppakken, klonk het eensluidend: WERKEN AAN 

BEWUSTWORDING! Bewustwording op organisatieniveau en op de werkvloer. En vooral ook: aandacht voor 

wat als grensoverschrijdend gedrag ervaren wordt vanuit het perspectief van de cliënt, en verdere borging van 

resultaten en geleerde lessen. 

Leeswijzer

Deze toolkit bestaat uit drie delen:

*	Deel 1 is voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers om de organisatie veilig te maken. 

Dit deel bevat stappen die voor de gehele organisatie gelden. 

*	Deel 2 is voor teamleiders en professionals om concreet aan de slag te gaan met sociale veiligheid. Dit deel 

bevat stappen die op locatieniveau uitgevoerd kunnen worden. 

*	Deel 3 bevat een overzicht van alle bijbehorende instrumenten en hulpmiddelen. Een aantal van deze hulp-

middelen zijn opgenomen als bijlagen. Bij andere hulpmiddelen verwijzen we naar de website  

(www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid). 

In deel 1 en 2 wordt per stap steeds aangegeven welke hulpmiddelen in de betreffende fase handig zijn. De 

bijlagen kunt u direct gebruiken in de praktijk. Alle bijlagen zijn te downloaden via de website. Wilt u som-

mige bijlagen aanpassen aan de specifieke situatie van uw organisatie? Sommige bijlagen zijn ook als Word- of 

Excel-document te downloaden.  

Aan de slag met de toolkit

De instrumenten in deze toolkit helpen u een sociaal veilige organisatie te worden. Dat wil zeggen een orga-

nisatie waarin men zich bewust is van de specifieke veiligheidsrisico’s voor de verschillende doelgroepen, men 

weet wat de risicofactoren zijn in de organisatie, en men beleid heeft ontwikkeld, en uitvoert, om de veilig-

heid te waarborgen. 

Het accent in de toolkit ligt op preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag van (vrijwillige) medewer-

kers en professionals, inclusief leveranciers, taxichauffeurs en dergelijke, tegenover cliënten en grensoverschrij-

dend gedrag tussen cliënten onderling. Voor de situatie van grensoverschrijdend gedrag van cliënten tegen-

over medewerkers hebben de meeste organisaties al beleid ontwikkeld in het kader van de Arbowet. 

Wij wensen u veel succes! 

Kristin Janssens, projectleider ‘Werken aan sociale veiligheid’. 
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2  Sociale veiligheid en 
grensoverschrijdend gedrag: 
waar gaat het om?

‘Start altijd met het vaststellen van wat grensoverschrijdend 

gedrag naar de cliënt is. Als dit niet duidelijk is vastgesteld met 

het team blijft het een moeilijk punt. Bewustwording van de 

medewerkers is het belangrijkste onderdeel.’

Een deelnemer aan het verbetertraject ‘Werken aan sociale veiligheid’. 

Door grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten te verminderen, 

ontstaat meer sociale veiligheid. Maar wat is sociale veiligheid en 

wat is grensoverschrijdend gedrag? Wie zijn plegers? Hoe vaak komt 

grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstandelijke 

beperking voor en wat zijn de gevolgen?

Wat is sociale veiligheid?

In het visiedocument van VGN4 staat het volgende: ‘Het begrip veiligheid heeft een objectieve en een subjectieve 

component. De objectieve component heeft betrekking op algemeen geldende veiligheidsaspecten en maatre-

gelen, neergelegd in richtlijnen en calamiteitenplannen op het terrein van bijvoorbeeld medicatie, het gebruik 

van medische hulpmiddelen, brandveiligheid, communicatie, fouten en (bijna) ongelukken, klachten en seksueel 

misbruik. Een specifiek aandachtspunt betreft veiligheidsaspecten rondom vrijheidsbeperkende maatregelen. De 

subjectieve component heeft betrekking op ervaren veiligheid, waarin zaken als een gevoel van geborgenheid en 

een goed lopende communicatie een rol spelen. Deze ervaren veiligheid uit zich op terreinen als privacy, bejege-

ning, informatie en grensoverschrijdend gedrag. De organisatie draagt er zorg voor dat beide componenten goed 

zijn geborgd door het hebben, toepassen en continu onderhouden van beleid op deze terreinen.’

We benaderen het thema ‘sociale veiligheid’ in deze toolkit door in te zetten op de preventie en aanpak van 

grensoverschrijdend gedrag tegenover cliënten.

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een breed begrip. Het omvat alle handelingen, toenaderingen of contacten die 

tegen de zin van het slachtoffer plaatsvinden. Het kan daarbij gaan om hele duidelijke vormen van mishande-

ling en misbruik, zoals slaan met een voorwerp of aanranding en verkrachting. Maar meer diffuse incidenten 

4 VNG, 2007.
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zoals verwaarlozing, pesten of seksueel getinte grappen vallen ook onder grensoverschrijdend gedrag.

Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag hebben één overeenkomst: een verschil in macht tussen pleger 

en slachtoffer. In de relatie tussen de persoon met een beperking en degene die grensoverschrijdend gedrag 

vertoont, is er sprake van afhankelijkheid. De afhankelijkheid kan bestaan uit materiële, fysieke, psychische of 

sociale afhankelijkheid of een combinatie hiervan. 

Machtsverschillen kunnen echter ook het gevolg zijn van de manier waarop zorg is georganiseerd, hoe profes-

sionals met mensen met een beperking omgaan en de manier waarop wij als samenleving met mensen met een 

beperking omgaan. Machtsverschillen zijn dus soms onvermijdelijk en inherent aan het hebben van bepaalde 

beperkingen. Vaak is het goed mogelijk om machtsverschillen te minimaliseren, of in elk geval het risico op 

misbruik van macht te minimaliseren.5

Definitie grensoverschrijdend gedrag

We hanteren de volgende definitie van grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een (verstande-

lijke) beperking6:

‘Elke vorm van handelen of het nalaten van handelen, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzet-

telijk of onopzettelijk, waardoor de persoon die het ondergaat lichamelijke en/of psychische en/of 

materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal. We onderscheiden hierbij zeven vormen van 

grensoverschrijdend gedrag: (1) verwaarlozing en onthouden van zorg; (2) psychologisch; (3) fysiek; 

(4) seksueel7 (waaronder seksueel misbruik); (5) discriminatie, op basis van afkomst, sekse, seksuele 

voorkeur, beperking en/of religie; (6) schending van menselijke en burgerlijke rechten; en (7) financieel 

en/of materieel. 

Het gaat hierbij om: 

*	 Zowel opzettelijk grensoverschrijdend gedrag als ontspoorde zorg.

*	 Zowel persoonlijke als professionele relaties die gekenmerkt worden door afhankelijkheid van de 

persoon met een beperking.

*	 Zowel eenmalige als herhaaldelijke, langdurige mishandeling.

67

De termen grensoverschrijdend gedrag en mishandeling zijn niet inwisselbaar. Hoewel mishandeling zonder 

twijfel een vorm van grensoverschrijdend gedrag is, kan niet elke vorm van grensoverschrijdend gedrag als mis-

handeling bestempeld worden. We spreken dan ook van een continuüm van gedrag. Een continuüm waarbij 

het onderscheid tussen nalatig en fout grensoverschrijdend gedrag gradueel is. 

Zeven vormen van grensoverschrijdend gedrag

De zeven vormen8 van grensoverschrijdend gedrag9 die we onderscheiden zijn: 

1. Verwaarlozen en onthouden van zorg 
Voorbeelden zijn: onthouden van medicatie en adequate voeding; te weinig tijd inzetten om te helpen met 

eten; geen hulp bieden bij het naar de wc gaan; niet reageren op roepen; slechte hygiëne; niet op bed leggen 

5 Fitzsimons, 2009.
6 Comijs, Pot & Smit, 1996; Department of Health and Home Office, 2000; Boet et al., 2010.
7 Voor een definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag: zie ook Frans & Franck, 2010.
8 Comijs et al., 1996; Department of Health and Home Office, 2000.
9 De citaten zijn afkomstig van cliënten en cliëntvertegenwoordigers die een bijdrage hebben geleverd aan een vooronderzoek in het 

kader van het project ‘Werken aan sociale veiligheid’. Zie Boet et al., 2010.
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als een cliënt dat wil; dreigen met weggaan en niet ondersteunen bij verwijzing naar hulpbronnen. Wanneer 

de geestelijke behoeften van cliënten worden genegeerd, zoals de behoefte aan aandacht, liefde en onder-

steuning, spreken we van psychische verwaarlozing. 

‘(…) De leefruimte lag er smerig bij. Onze zoon liep vaak in vieze kleding, vette haren. Toen we bij 

hem langs gingen, zagen we dat hij reeds geruime tijd in een natte broek rondliep. Toen we daar wat 

van zeiden, deden ze het voorkomen, alsof het door het weer buiten kwam. Hij had namelijk op de 

schommel gezeten.’ 

2. Psychische grensoverschrijdingen, waaronder emotioneel misbruik
Vormen die hieronder vallen, zijn: pesten; treiteren; bang maken; uitschelden; onder druk zetten; overmatige 

controle uitoefenen; vernederen en krenken. Het kan ook gaan om het isoleren van de cliënt ten opzichte van 

het sociaal netwerk en andere sociale hulpbronnen. 

‘Ik woon bij iemand die behoorlijk agressief wordt als hij zijn zin niet krijgt. Dan voel ik me niet veilig. 

Hij kan schelden en vloeken, schreeuwen en met deuren slaan. Het gebeurt ook ’s avonds laat, als je 

eigenlijk wil slapen. Ik praat er soms met de begeleiding over. Die zeggen dat ik me daar niets van 

aan moet trekken en gewoon moet zeggen waar het op staat. Ze zeggen dat ik voor mezelf op moet 

komen, maar dat vind ik moeilijk. De andere bewoners kunnen er ook niet tegen.’ 

3. Fysieke grensoverschrijdingen, waaronder mishandeling 
Hierbij gaat het om zaken als: te hard vastpakken; ruw wegduwen; slaan; schoppen; misbruik van medicatie en 

gebruik van banden en tafelbladen zodat mensen niet kunnen opstaan of weglopen. 

‘Het grensoverschrijdende gedrag is in februari 2003 begonnen. Hij kreeg aan zijn binnenarmen 

blauwe plekken. Een maand later opnieuw. In april zagen we blauwe plekken op armen en benen, een 

plek op zijn lichaam en een bult op zijn hoofd. In mei en augustus weer. In 2005 waren het er heel veel, 

op boven- en onderbenen. We zijn naar de huisarts gegaan, volgens hem kon het niet van binnenuit 

komen, maar moest het door toedoen van buitenaf komen. In maart 2005 had hij achttien blauwe 

plekken op zijn benen. Niemand van het personeel wist hoe dat kwam. Het bleef maar doorgaan. In 

2006 ook nog. Onduidelijk is of het in 2007 ook nog voorkwam. In april 2008 was er weer sprake van 

blauwe plekken… Toen is het opgehouden. Het is steeds onduidelijk gebleven voor hen waar het 

gebeurde en wie erbij aanwezig waren.’ (Een moeder over haar zoon.)

4. Seksuele grensoverschrijdingen, waaronder seksueel misbruik 
Hieronder vallen: ongewenste aanrakingen; onnodige ontkleding; een cliënt betrekken bij seksuele handelin-

gen zonder toestemming of waarvoor een cliënt geen toestemming kan geven of onder druk geeft; aanran-

ding en verkrachting. 

‘De zoon van een vriendin, ernstig verstandelijk gehandicapt, is waarschijnlijk seksueel misbruikt 

tijdens het vervoer. Het is nooit duidelijk geworden wat er precies met hem is gebeurd. Hij is naar 

anderen toe seksueel heel actief. Dat kan uitgelokt zijn door wat er met hem gebeurd is. Hij is nu zelf 

een gevaar voor kleine kinderen.’

5. Discriminatie 
Bij discriminatie gaat het om ongelijkwaardige behandeling op basis van afkomst, sekse, seksu ele voorkeur, 

beperking en/of religie.
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‘Mensen in de buurt kijken me aan. Ze lachen me uit. Ik ben natuurlijk dik, daar komt dat door. Als ik 

hangjongeren zie, dan loop ik een straatje om. Ik ga daar niet tussendoor. Als ik ’s avonds laat thuis 

kom met bus 3, stap ik een halte verder uit. Maar als ik van het themacafé kom, heb ik een andere bus 

en dan moet ik wel bij die jongeren uitstappen, omdat dat de eindhalte is.’

6. Schending van rechten
Bij schending van rechten10 kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: zeggenschap onthouden; beslissingen 

nemen zonder overleg met de cliënt of zijn vertegenwoordigers; aantasting of inperking van het recht op 

vrijheid, privacy en zelfbeschikking. Bijvoorbeeld door post achter te houden, bezoekers weg te sturen en de 

cliënt te verhinderen het huis te verlaten.

‘Er zijn veel regels, de groepsleiding maakt uit wat ze mogen en niet mogen. Wanneer ze vrij mogen 

zijn en moeten werken, waar zij hun geld aan uit mogen geven. Bewoners moeten het vragen als 

ze bijvoorbeeld een zak drop willen kopen. ’s Avonds moeten ze hun portemonnee laten zien zodat 

begeleiders in de gaten kunnen houden wat iedereen uitgeeft. Mensen worden gestraft door middel 

van inhouding van hun zakgeld.’

7. Financiële en materiële uitbuiting
Bij deze vorm van mishandeling gaat het om het wegnemen of profiteren van bezittingen van de cliënt. Te denken 

valt aan: diefstal van geld, juwelen en andere waardevolle spullen; verkoop of gebruik van eigendommen zonder 

toestemming van de cliënt of gedwongen testamentverandering; het onterecht vragen van eigen bijdragen. Ook 

iemand financieel kort houden, is een vorm van uitbuiting, tenzij dit zo opgenomen is in het ondersteuningsplan.11

‘Een medewerker heeft maandenlang geld gestolen van een cliënt. Volgens de regiodirecteur gaat 

het om een substantieel bedrag. De medewerker heeft bekend en is inmiddels ontslagen. De diefstal 

kwam deze zomer aan het licht toen een familielid van de cliënt de dief betrapte. De instelling heeft 

aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. Andere cliënten zijn ingelicht. De instelling doet 

ook zelf een intern onderzoek ‘om te kijken wat we van deze situatie kunnen leren’.’

Ontspoorde zorg of moedwillig over de grens?

‘Door dit traject te volgen zijn onbewuste handelingen ook bewust geworden. Met 

andere woorden: de begeleiding is kritischer naar elkaar en naar het eigen optreden 

gaan kijken.’

Een deelnemer aan het verbetertraject ‘Werken aan sociale veiligheid’.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen moedwillig of opzettelijk grensoverschrijdend gedrag en ontspoor-

de zorg. Daarbij gaat het om de vraag: wat is de intentie achter het gedrag van diegene die over de schreef gaat? 

Bij ontspoorde zorg is er geen kwade opzet in het spel. Er is sprake van een uit de hand gelopen situatie. Acties 

komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. De begeleiders of verzorgers beseffen soms niet dat ze te 

ver gaan. Ze zijn zich onvoldoende bewust van het sluipend proces waarbij grenzen in hun handelen steeds verder 

worden verlegd. Grensoverschrijdend gedrag kan het gevolg zijn van overbelasting van professionals.

10 ‘Schending van rechten’ dient gezien te worden in relatie tot eventuele afspraken die in het ondersteuningsplan gemaakt worden 
over vrijheidsbeperkende maatregelen.

11 Waar gesproken wordt over ondersteuningsplan kan ook zorgplan, begeleidingsplan of behandelplan worden gelezen.
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Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers meestal goed wat ze doen. Ze handelen uit persoonlijke belan-

gen, financieel gewin, desinteresse of wraak. Daders kunnen intentioneel handelen: omdat zij mensen met een 

verstandelijke beperking bewust opzoeken, pijn willen doen, willen misbruiken, willen exploiteren.12 Vooral 

seksueel misbruik tussen medewerker en cliënt is vaak intentioneel en doelbewust.13 Ook financieel en mate-

rieel misbruik lijkt vooral intentioneel te zijn. Soms wortelt grensoverschrijdend gedrag in een lange traditie 

van familiegeweld en -conflicten of in de cultuur van een zorglocatie. Moedwillig over de grens gaan, kan ook 

door anderen dan de begeleiding voorkomen: ook cliënten gaan bij elkaar soms over de grens.

Wie zijn plegers?

Grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een beperking kan betrekking hebben op de volgende relaties:

*	Zorgrelatie: medewerkers en professionals van de organisatie, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, art-

sen, paramedici. 

*	Cliënten onderling: medebewoners en collega’s.

*	Dienstverlening: andere dienst- en hulpverleners die niet in dienst zijn van de organisatie, zoals leveranciers 

en taxichauffeurs.

*	Cliëntvertegenwoordigers en andere bekenden: mensen behorend tot de familie, vrienden, bezoekers en 

sociale netwerk van de cliënt. 

*	Derden: mensen uit de buurt, sportvereniging, etc. 

De focus in deze toolkit ligt op grensoverschrijdend gedrag dat zich binnen de directe en indirecte zorg- en 

dienstverlening afspeelt. Het accent in de toolkit ligt op preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag 

van (vrijwillige) medewerkers en professionals, inclusief leveranciers, taxichauffeurs en dergelijke, tegenover 

cliënten en grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten onderling.

Hoe vaak komt het voor?

In Nederland is nog geen onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag jegens mensen met een verstan-

delijke beperking in de langdurende zorg. Er wordt wel met enige regelmaat melding gemaakt van incidenten 

van grensoverschrijdend gedrag.14 Daarnaast is er recentelijk onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van 

mensen met een beperking, waaronder mensen met een verstandelijke beperking.15 Hoewel dit een heel speci-

fieke vorm van grensoverschrijdend gedrag is, en deze toolkit een veel bredere benadering hanteert, willen we 

de resulaten van dit onderzoek wel kort benoemen. 

*	61 procent van de vrouwen en 23 procent van de mannen met een verstandelijke beperking heeft naar eigen 

zeggen ooit seksueel geweld heeft meegemaakt, variërend van op een kwetsende manier aangeraakt wor-

den tot verkrachting. 

*	Bij een kwart van de vrouwen met een verstandelijke beperking heeft het seksueel geweld zich in de woon-

voorziening afgespeeld. Voor mannen met een verstandelijke beperking gaat het om acht procent. Andere 

plekken die genoemd worden: een auto of busje, het huis van de pleger, bij een vriend of familie.

*	Vrouwen met een verstandelijke beperking wijzen relatief vaak partners en onbekenden aan als pleger. 

Mannen noemen het vaakst onbekenden en mede-cliënten. 

12 Marsland, Oakes &  White, 2007.
13 Brown, 1999.
14 NRC, 5 juli 1994; Nova, 16 februari 2006; Palm & Gijlswijk, 2007; SP Rapportage Meldpunt gehandicaptenzorg, december 2007; 

Netwerk TV, 18 en 30 juli 2008; Zorgvisie, 1 augustus 2008; Netwerk 11 augustus 2009; Klik, 13 oktober 2010; Klik, 2011.
15 Berlo et al., 2011.
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*	Professionals worden weinig genoemd; geen van de respondenten noemt de persoonlijk begeleider, 2% 

van de vrouwen geeft aan dat een groepsleider de pleger was, en rond de 4% van zowel de mannen als de 

vrouwen wijst iemand anders die in de instelling werkt aan als pleger.

Buitenlandse onderzoeksresultaten laten zien dat andere vormen van misbruik, zoals fysiek misbruik en psy-

chologisch misbruik, vaker voorkomen dan seksueel misbruik. Fysiek misbruik is vaak een component van an-

dere vormen van misbruik, zoals seksueel misbruik. Misbruik in de vorm van denigreren en een negatieve hou-

ding tegen mensen met een verstandelijke beperking wordt door mensen met een verstandelijke beperking 

vaak genoemd.16 Verder wijst buitenlands onderzoek uit dat kinderen met een verstandelijke beperking drie 

tot vier keer zo vaak grensoverschrijdend gedrag meemaken dan andere kinderen.17 Er zijn geen aanwijzingen 

dat dit afneemt bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Er zijn zelfs indicaties dat dit toeneemt. Het 

bewijs hiervoor is echter nog onvoldoende geleverd.18

Wat zijn de gevolgen? 

In Nederland is nog geen onderzoek verricht naar de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag bij mensen met 

een verstandelijke beperking. Buitenlands onderzoek wijst uit dat er na mishandeling een duidelijke verande-

ring in het gedrag optreedt, zoals: agressiever, minder inschikkelijk, meer geseksualiseerd, zelfverwondend, 

teruggetrokken en verstoord gedrag. Ook blijkt er een vermindering van vaardigheden te zijn als het gaat om 

zelfstandigheid, zelfsturing, verantwoordelijkheid en socialisatie. Verder blijken cliënten verschillende kenmer-

ken van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) te vertonen.19

Uit een voorstudie20 komt naar voren dat veel mensen met een beperking na de grensoverschrijding bang zijn 

voor medebewoners, collega’s, begeleiders of mensen op straat. Ook vertellen ze dat ze zich minderwaardig 

voelen door de vele pesterijen en vernederingen. Sommige cliënten hebben nog maar weinig vertrouwen in 

begeleiders, omdat zij niet adequaat handelen als zij hun verhaal vertellen. Bij veel cliënten geldt dat zij een 

lange periode onder druk leven of hebben geleefd en die periode als een zeer onprettig deel van hun leven 

ervaren. Enkele cliënten geven aan dat zij (langdurig) ziek zijn geweest door de problemen. 

Ook blijkt er een correlatie te bestaan tussen het hebben van verstandelijke beperkingen en het vóórkomen 

van geweld. Een verstandelijke beperking kán een risicofactor zijn voor grensoverschrijdend gedrag en mishan-

deling. Bijvoorbeeld (in combi natie met andere factoren): teleurstel ling en onmachtgevoelens over de beper-

king van het kind kan ouders doen overgaan tot mishandeling van het kind. Bij kinderen met een beperking is 

soms ook sprake van gedragsstoor nissen, die kunnen leiden tot mishandeling. Ook kan het zijn dat ouders de 

beperking dusdanig negeren dat het tot verwaarlozing leidt.21

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat geweld een oorzaak kan zijn van verstandelijke beperkingen. Door letsel als 

gevolg van mishandeling kunnen verstandelijke beperkingen ontstaan. Maar ook door extreme stress die het 

gevolg kan zijn van mishandeling. Uit onderzoek blijkt dat verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik 

van het kind de normale vorming van het netwerk van zenuwen in een deel van de hersenen kan verstoren.22

16 Brown, 1999.
17 Sobsey, 2005.
18 Sobsey, 2005.
19 Murphy, O’Callaghan & Clare, 2007.
20 Boet et al., 2010. In het kader van het project sociale veiligheid is een voorstudie verricht onder cliënten en ouders / vertegenwoordi-

gers naar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag. 
21 Rensen, 1990 en Nederlands Jeugdinstituut, 2012.
22 Sobsey, 2005, Nederlands Jeugdinstituut 2012.



Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?		15			 *	*	*	

3  Cliëntperspectief en 
empowerment

‘Mijn huisgenoten hebben een groepje gemaakt waar ik niet tussen 

kan komen. Misschien omdat ik niet lezen en schrijven kan.’

‘Ik wil graag op mezelf wonen maar de begeleiders laten dat niet 

toe. De begeleiders denken altijd dat zij de betere zijn, omdat ze 

een hoger IQ hebben. Ik vind het niet fijn hoe ze met me omgaan. 

Hoe ze me aanspreken doet pijn.’

Cliënten aan het woord, voorstudie ‘Werken aan sociale veiligheid’.

In 2010 is een voorstudie gedaan naar de ervaringen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers met mishan-

deling en ander grensoverschrijdend gedrag in woon- en dagvoorzieningen.23 De verhalen van deze cliënten 

geven een beeld van het grensoverschrijdend gedrag waar zij zoal mee te maken krijgen: 

*	Pesten door andere mensen met een verstandelijke beperking of door mensen op straat lijkt een fenomeen 

dat bijna iedere persoon met een verstandelijke beperking in deze voorstudie meemaakt. 

*	Plegers zijn zowel begeleiders als andere mensen met een verstandelijke beperking. 

*	Grensoverschrijdend gedrag door begeleiders bestaat vooral uit het niet serieus nemen van cliënten, hen 

kleineren en het hanteren van strenge regels. 

*	Grensoverschrijdend gedrag door collega’s en begeleiders in de werksituatie komt in deze voorstudie op-

vallend veel voor. Enkele respondenten spreken over grensoverschrijdend gedrag door medebewoners of 

begeleiders in de woonsituatie.

Uit voorvallen die de respondenten vertellen over anderen blijkt dat zij niet gemakkelijk met hun verhaal naar 

buiten komen. Soms beseffen ze niet dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Een deel van hen kan er 

niet over vertellen vanwege communicatieve beperkingen. Opvallend is dat de verhalen die men over anderen 

vertelt ernstiger lijken dan de verhalen die mensen over zichzelf vertellen. Cliënten lijken gemakkelijker over 

grensoverschrijdend gedrag te praten als een (onafhankelijke) vertrouwde persoon hen bevraagt. 

De uitkomsten laten zien dat empowerment van mensen met een beperking en hun omgeving cruciaal is. Het 

project ‘Werken aan sociale veiligheid’ richtte zich op het het ontwikkelen van instrumenten voor professionals 

en managers. Echter, de aanpak van grensoverschrijdend gedrag beperken tot professionals, maakt dat mensen 

met een beperking en hun omgeving een passieve slachtofferpositie krijgen toebedeelt. Anders gezegd: het is 

belangrijk om mensen met een beperking te versterken in hun mogelijkheden. Niet alleen omdat dit een bij-

drage kan leveren aan preventie van grensoverschrijdend gedrag, maar ook omdat zij een rol kunnen vervullen 

bij vroegere signalering en melding van problemen in de zorg. 

Handig hulpmiddel

 Deze toolkit is vertaald naar een brochure voor ouders en vertegenwoordigers. 

Zie www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid. 

23 Boet et al., 2010.
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4  Hoe voorkomt u 
grensoverschrijdend gedrag? 

‘Het belangrijkste is dat medewerkers zich continu bewust zijn en 

blijven van hun eigen gedrag met betrekking tot begeleiding en 

bejegening. Wat is de norm die geldt binnen deze organisatie en 

wat spreken we met elkaar af? Dit vraagt van de organisatie om er 

continu aandacht voor te hebben tijdens teamoverleg. Het vraagt 

ook om deskundigheid van de manager en de gedragskundige die 

tijdig kunnen signaleren en kunnen inspelen op situaties.’

Een deelnemer aan het verbetertraject ‘Werken aan sociale veiligheid’. 

Grensoverschrijdend gedrag kunt u nooit helemaal voorkomen. Er zullen 

altijd incidenten plaatsvinden. Maar met goed veiligheidsbeleid kunt u er 

wel beter mee omgaan en erger voorkomen. In dit hoofdstuk vindt u een 

stappenplan voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag. 

Een veilig klimaat is de sleutel

Een respectvolle bejegening van cliënten komt alleen tot stand in een klimaat waarin de omgang tussen alle 

betrokkenen getuigt van gelijkwaardigheid en respect. In een organisatie met een veilig klimaat is geen plaats 

voor discriminatie, agressie, machtsmis bruik, seksuele intimida tie, seksisme, racisme of andere vormen van 

ongelijk waardige behandeling. Een veilig klimaat ontstaat als er in dagelijke dingen aandacht is voor respect 

en gelijkwaardigheid. Dit zit soms in kleine dingen: groeten mensen elkaar? Worden cliënten als persoon serieus 

genomen? Worden er grapjes gemaakt over verliefdheden of over iemands angsten? 

De cultuur van een organisatie heeft ook zijn weerslag op de omgang tussen medewerkers. Is er in het team aan-

dacht voor de persoon en emoties? Is er angst om ‘af te gaan’ in het bijzijn van collega’s, cliënten of ouders? Al dit 

soort zaken hebben invloed op de manier waarop medewerkers kunnen werken en zich veilig voelen. Dit heeft ook 

zijn weerslag op cliënten. Kenmerk van een cultuur is immers dat waarden en normen ‘als vanzelf’ doorgegeven 

worden en dat vanzelfsprekendheden als ongeschreven regels gelden.

Een veilige, open sfeer waarin opvattingen en gevoelens worden geres pecteerd en waarin constructief met kri-

tiek wordt omgegaan, is een voorwaarde om grensoverschrijdingen te signaleren en bespreekbaar te maken. 

Stuurgroep en projectorganisatie

Om verbeteringen in gang te zetten, kan het raadzaam zijn een projectorganisatie op te zetten, aangestuurd door 

een stuurgroep waarin alle belangrijke geledingen zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep werkt aan sociale vei-

ligheid op het niveau van de hele organisatie. De stuurgroep heeft een duidelijke lijn met de projectteams waarbij 
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op locatieniveau wordt gewerkt aan verbeteringen (zie deel 2). Deelnemers aan de stuurgroep kunnen zijn: kwa-

liteitsfunctionaris, beleidsmedewerker, teammanagers van de projectteams, cliëntvertegenwoordiger, regioma-

nager. Een van hen wordt benoemd als projectleider. Het is belangrijk dat de stuurgroep en centrale projectleider 

geen lijnverantwoordelijkheid overnemen. Ook is het belangrijk dat de stuurgroep kan werken met een duidelijke  

opdracht vanuit het hoger management en dat zij wordt gefaciliteerd (tijd, middelen). 

Voor meer informatie over de organisatorische aanpak van verbetertrajecten zie: 

www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid. 

Stappenplan ‘Werken aan sociale veiligheid’

Dit stappenplan helpt u bij het veilig(er) maken van uw organisatie. De elf stappen bieden een handzaam over-

zicht van de middelen die u als organisatie kunt inzetten voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag. 

De volgorde van de stappen ligt niet vast. Beschouw dit stappenplan dus vooral niet als een keurslijf, maar als 

een handreiking waar u uw voordeel mee kunt doen. 

De elf stappen zijn:

1. Het begint met visie.

2. Zorg voor samenhangend beleid.

3. Zorg voor sturing, draagvlak en randvoorwaarden .

4. Stel omgangsregels vast.

5. Voer een (bijgestelde) gedragscode in.

6. Zorg voor een meldprotocol.

7. Zorg voor voldoende deskundigheid.

8. Heb zicht op risicofactoren in de organisatie.

9. Werk aan sociale veiligheid op locatieniveau.

10. Maak andere locaties binnen de organisatie veilig.

11. Werk cyclisch aan sociale veiligheid.

Resultaten na elf stappen

Als u deze stappen doorloopt, leidt dat tot de volgende resultaten:

*	Het onderwerp staat structureel bij het hoger- en middenmanagement op de kaart. 

*	De locatiemanager stuurt de teamleden aan om met preventie van grensoverschrijdend gedrag bezig te zijn.

*	Het thema is opgenomen in het ondersteuningsplan24 van elke cliënt, in het teamoverleg en in de functione-

rings- en beoordelingsgesprekken. 

*	Het aantal meldingen en de verbetervoornemens staan in de jaarverslagen. 

*	De kennis en vaardigheden van de medewerkers zijn toegenomen. 

*	Medewerkers zien het als hun taak om te werken aan preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag.

*	Signalen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag worden sneller herkend en opgepakt. 

*	De meldprocedures zijn verbeterd en bekend bij iedereen; de meldcultuur is veiliger, waardoor er beter zicht 

is op de aard van de problemen en waardoor er gerichte actie wordt ondernomen.

*	Cliënten voelen zich veilig en voelen zich veilig om te melden. 

*	Signalen en meldingen worden serieus behandeld.

24 Waar gesproken wordt over ondersteuningsplan kan ook zorgplan, begeleidingsplan of behandelplan worden gelezen.
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Stap 1. Het begint met visie

Een heldere mens- en zorgvisie en een visie op de gewenste bejegening bieden een basis voor goede zorg en 

ondersteuning aan cliënten en hun ouders en/of verwanten. Een heldere visie maakt duidelijk wat er van me-

dewerkers verwacht wordt en wat zij op hun beurt van de organisatie mogen verwachten. Het is belangrijk dat 

medewerkers weten waaraan ze zich verbinden als ze in dienst treden en ook waar ze op terug kunnen vallen 

als ze te maken krijgen met dilemma’s. 

 Voor voorbeelden van visie zie www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid. 

Visie vertalen naar cliënten
De visie vertaalt u voor cliënten zodat zij weten wat hun rechten en plichten zijn. Dit kan bijvoorbeeld als 

volgt25:

1. Ik voel mij veilig in mijn omgeving en krijg bescherming als ik dat nodig heb.

2. Ik mag er zijn - ik mag relaties aangaan. 

3. Ik krijg de ruimte om mijn seksualiteit te beleven - ik mag nee zeggen.

4. Ik mag alle vragen stellen die ik heb en krijg hulp als ik dat nodig heb.

5. Ik mag seksuele gevoelens hebben - ik mag ontdekken wie ik ben, ook op seksueel gebied. Met respect voor 

de grenzen van mijzelf en die van anderen.

6. Ik mag de dingen op mijn manier doen – ik mag zelf kiezen.

7. Ik ben veilig bij mezelf en bij de ander.

Visie vertalen naar medewerkers
Uw visie kan ook vertaald worden voor medewerkers naar richtlijnen voor het handelen en bij het schrijven 

van een ondersteuningsplan. Een voorbeeld van hoe concrete vragen of uitspraken vanuit het perspectief van 

de cliënt een basis bieden om visie te vertalen naar het dagelijks handelen vindt u op de site van het SIG: 

DOENERS boekje en het bordspel DOENERS aangekaart: www.sig.nu/sig/publicaties.html. 

25 van Burgsteden, Heestermans & Swennen, 2011; ‘s Heeren Loo, 2003.
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Stap 2. Zorg voor samenhangend beleid

Het is belangrijk dat beleid over grensoverschrijdend gedrag deel uitmaakt van een breed en samenhangend 

beleidskader. Ervaringen in de gehandicaptensector hebben geleerd dat incidentgestuurd beleid vaak niet 

beklijft. Incidentgestuurd beleid brengt het risico met zich mee dat er vooral ad hoc maatregelen worden 

getroffen. Daadwerkelijk werken aan een veilig omgangsklimaat, preventie van grensoverschrijdend gedrag en 

het vergroten van de bespreekbaarheid van dilemma’s, krijgen dan minder aandacht. 

Waarom samenhangend beleid?
Samenhangend beleid heeft de volgende voordelen:

*	Grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat niet langer los 

van het algemene beleid.

*	Aandacht voor sociale veiligheid maakt deel uit van de dagelijkse zorg en verpleging.

*	De focus ligt op het positieve, niet op het negatieve (niet incidentgestuurd).

*	Meer garanties dat in de alledaagse omgang aandacht is voor beroepshouding, het hanteren van grenzen en 

het signaleren. 

Daarnaast vraagt de wet- en regelgeving om helder beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, dan 

wel er in voorkomende gevallen adequaat tegen op te treden. Organisaties hebben hierbij een tweeledige 

verantwoordelijkheid: als zorgaanbieder en als werkgever. 

Met samenhangend beleid kan worden voorkomen dat beleid rond grensoverschrijdend gedrag los staat van 

het algemene beleid. Ook kan worden bevorderd dat aandacht voor de preventie van grensoverschrijdend ge-

drag deel uitmaakt van de professionele begeleiding. Verder kan hiermee worden voorkomen dat de aandacht 

vooral uitgaat naar het zogenaamde ‘reactiebeleid’, het handelen na gesignaleerd of geconstateerd grenosver-

schrijdend gedrag. Als dat wel het geval is, bestaat het risico dat de nadruk ligt op het vermijden van risico’s in 

plaats van het open en actief werken aan een veilig klimaat. 

Wanneer beleid rond de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag daadwerkelijk is ingebed in het 

algemene beleid en er in de alledaagse omgang binnen de organisatie aandacht is voor zaken als beroepshou-

ding, het hanteren van grenzen, opsporen van risicofactoren, omgaan met dilemma’s en/of handelingsverle-

genheid, is er een belangrijke basis om ook meer gevoelige onderwerpen aan de orde te stellen. 

Dilemma’s 
Professioneel omgaan met cliënten kan veel dilemma’s met zich meebrengen. Hoe ga je om met de machtson-

gelijkheid tussen hulpverlener en cliënt? Hoe kun je ‘dichtbij komen en laten komen’ en tegelijkertijd voldoende 

professionele afstand bewa ren? Hoe ga je om met moeilijk verstaanbaar gedrag? Wat te doen met een vaag ge-

voel dat een collega de professionele grenzen overschrijdt? Welk gedrag van en tussen cliënten is gewenst of 

aanvaardbaar en wat is ongewenst of onaanvaardbaar? 

Het bepalen van grenzen mag niet een individuele kwestie zijn. Dat betekent immers willekeur en ongelijk-

heid. Het is daarom nodig dat de organisatie een duidelijke visie en beleid heeft rond bejegening, omgangvor-

men, seksualiteit, preventie en de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. En dat visie en beleid zijn vertaald 

in concrete richtlijnen voor het handelen. 
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Model voor samenhangend beleid
Schematisch uitgebeeld kan een samenhangend beleid er als volgt uitzien.

Toelichting op het model
Idealiter bestaat een passend beleidskader26 uit samenhangende onderdelen, inclusief kwaliteit, bejegening, 

veiligheid én preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. In de beleidsvisie staan positieve normen 

en omgangsvormen. 

1.  Het bejegeningsbeleid geeft vorm aan de nagestreefde omgang tussen iedereen die bij de organisatie 

betrokke n is en de manier waarop professionele begeleiding wordt geboden. 

2.  Preventiebeleid heeft als uitgangspunt dat er altijd risico’s aanwezig zijn waardoor de positief geformuleer-

de normen in het bejegening- en het seksualiteitsbeleid kunnen worden overschreden. Het preventiebeleid 

is gericht op:

*	Het opsporen, signaleren en beïnvloeden van factoren die het risico van grensoverschrijding vergroten.

*	Het bespreekbaar maken van zaken als beroepshouding, machtsongelijkheid en dilemma’s.

*	Het bieden van laagdrempelige consultatiemogelijkheden in het geval van vraagstukken rond seksualiteit 

en vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. 

26 Lammers & Goes, 2005/2006.

1.  Bejegeningsbeleid 
(positieve vormgen)

Missie/Mensvisie/Zorvisie/Beleidsvisie 

Kwaliteit/Veiligheid/Deskundigheid

2.  Preventiebeleid
Weet wat er speelt

Gerichte preventie

3.  Signaleringsbeleid
Tijdig signaleren en bespreekbaar maken  

van grensoverschrijdend gedrag

4. Reactiebeleid
Melden van normoverschrijding/seksueel misbruik

*	Laagdrempelig consultatiemogelijkheid

*	Meldteam/onderzoekscommissie

*	Coördinatie/casemanagement

*	Draaiboeken/stappenplannen voor diverse situaties

*	Evaluatie (en eventueel bijstellen beleid)

4a. Afstemming met 
andere beleidsterreinen

*	Klachtenregeling

*	Middelen en Maatregelen

*	Arbo-beleid

*	Gedragsproblematiek

*	FOBO, MIP, etc.
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Daarnaast adviseren wij een gericht aanstellingsbeleid te voeren27 en bij intakes de cliënten te bevragen naar mo-

gelijke ervaringen met grensoverschrijdend gedrag en geweld. Hier gaan we in deze toolkit niet nader op in. 

3.   Signaleringsbeleid: voor veel slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag is het moeilijk om met hun erva-

ring naar buiten te komen. Het is daarom essentieel dat de organisatie ervoor zorgt dat medewerkers leren 

om signalen op te pikken en inzicht hebben in wat hen kan belem me ren om signalen serieus te nemen en 

te melden. 

4.  Met reactiebeleid wordt seksueel misbruik behandeld als een binnen de organisatie ongewenste omgangs-

vorm/beroepsfout. Consultatie en procedurele zorgvuldigheid staan hierin centraal. 

4a.  Er is ook afstemming nodig van het reactiebeleid met andere relevante beleidsterreinen, zoals kwaliteitsbe-

leid, klachtenafhandeling, Arbo-beleid, FOBO (fouten en bijna- ongelukken); MIP/MIB (melding incidenten 

patiënten- of bewonerszorg), M&M (middelen en maatregelen).

5.  Wanneer er sprake is geweest van grensoverschrijdingen, is het zaak dat er vanuit evaluaties wordt terug-

gekoppeld naar het bejegenings- en preventiebeleid. Heeft het aan zaken ontbroken? Waren er signalen? 

Waarom zijn die over het hoofd gezien? Had goede preventie dit kunnen voorkomen?

27 Tips aanstellingsbeleid: (1) Vraag in de procedure naar de opvattingen van de sollicitant over beroepshouding, omgaan met macht 
en afhankelijkheidsrelaties, omgaan met lastige situaties; (2) vraag naar werkervaring en referenties bij vorige organisaties; (3) vraag 
aan degene die je wilt aannemen een Verklaring Omtrent Gedrag; (4) voeg een gedragscode en eventueel ook omgangsregels en 
professionele grondregels toe aan het arbeidscontract. 
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Stap 3. Zorg voor sturing, draagvlak en randvoorwaarden

Er wordt vaak vanuit gegaan dat er in de dagelijkse omgang tussen medewerkers en cliënten aandacht is voor 

grensoverschrijdend gedrag. Er zijn protocollen, visiestukken en medewerkers hebben cursussen gevolgd. Dat is 

toch voldoende? Dit blijkt echter niet altijd zo te zijn: in de dagelijkse omgang met cliënten is vaak geen gerichte 

aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. Onder invloed van bijvoorbeeld tijdsdruk en organisatiecultuur wordt 

aandacht voor grensoverschrijdend gedrag een keuze van de medewerker of hij of zij hier prioriteit aan wil geven.

‘Maak er een project van, dan weet je zeker dat je tijd en geld ervoor vrijmaakt. De kans 

op slagen is dan veel hoger.’

Een deelnemer aan het verbetertraject ‘Werken aan sociale veiligheid’.

Aansturing vanuit management
Gerichte sturing geven blijkt een van de belangrijkste voorwaarden om daadwerkelijk te werken aan verbete-

ringen. Wanneer het management zaken teveel delegeert en onvoldoende toezicht en invloed heeft op wat 

er zich op de locatie afspeelt, zien we dat het van individuele medewerkers afhangt of er al dan niet wordt 

gewerkt aan preventie van grensoverschrijdend gedrag. En dat men, wanneer men zaken niet oppakt, daar 

niet of nauwelijks op wordt aangesproken. Het gevolg kan zijn dat er niet over wordt gepraat, dat beleid niet 

wordt nageleefd of niet bekend is, dat grensoverschrijdend gedrag onvoldoende wordt gesignaleerd of niet 

gecorrigeerd en dat cliënten (en soms ook medewerkers!) zich onveilig voelen. 

Managers dienen structureel aandacht te geven aan preventie van grensoverschrijdend gedrag en daar gericht 

op te sturen. Het is de rol van managers om ervoor te zorgen dat er sprake is van een taakcultuur, waarin 

medewerkers duidelijke taken krijgen toebedeeld rond de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Pas dan 

raken alle medewerkers ervan doordrongen dat preventie van grensoverschrijdend gedrag onderdeel is van 

hun takenpakket. Als zij hier niet aan werken, moet hun leidinggevende hen hierop aanspreken. Dit kan tij-

dens werkbesprekingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, maar ook door na te gaan of in de intake 

en het ondersteuningsplan28 het onderdeel preventie grensoverschrijdend gedrag daadwerkelijk is ingevuld.

Zet het onderwerp op de agenda
Het begin van het agenderen van grensoverschrijdend gedrag is helder: bewustwording van het feit dat grens-

overschrijdend gedrag kan plaatsvinden in uw organisatie en dat het management de taak heeft om de kans 

op grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken. Die bewustwording is nodig bij alle collega’s die de 

koers en het beleid van de organisatie of instelling mede bepalen.

Cyclisch agenderen en informeren
Het is essentieel om het onderwerp op de agenda te zetten en te houden. Dit kan door:

*	Het onderwerp per voorziening op te nemen in het jaarwerkplan en jaarverslag (op grond van een 

risico-analyse).

*	Cyclische risico-inventarisatie en –analyse (bevragen naar de ervaren veiligheid). 

*	Aandachtvoor de thematiek in sollicitatieprocedure, inwerkperiode, functionerings- en beoordelingsgeprekken. 

*	Het onderwerp opnemen in de intake en begeleidingsplannen (evaluatie van begeleidingsplannen/de gebo-

den dienstverlening).

*	Het onderwerp cyclisch agenderen bij werkbesprekingen. 

28 Waar gesproken wordt over ondersteuningsplan kan ook zorgplan, begeleidingsplan of behandelplan worden gelezen.
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Het agenderen van dit onderwerp kan in etappes worden gedaan:

*	 In management overleggen.

*	 In de teams op de locaties (professionals).

*	Tijdens een themabijeenkomst met professionals of vrijwilligers.

*	Tijdens een themabijeenkomst voor ouders.

*	Tijdens bijeenkomsten met cliënten.

*	Tijdens bijeenkomsten met andere betrokkenen (externe zorg- of dienstverleners, o.a. huisartsen en 

taxibedrijven).

Ga dus niet out of the blue met alle betrokkenen over grensoverschrijdend gedrag praten. Bespreek het eerst 

binnen het management en bepaal vervolgens welke doelgroepen op welk moment betrokken of geïnfor-

meerd moeten worden. Op die manier daalt het onderwerp langzaam in de organisatie in. Om het onderwerp 

te kunnen bespreken met begeleiders, cliënten en ouders is voorbereiding nodig op het gebied van omgangs-

regels, gedragscode, risicoanalyse, vertrouwenspersoon, aanstellingsbeleid en meldprotocol. Al deze onderde-

len grijpen in elkaar en vormen samen het fundament van een goed preventiebeleid. 

Handige hulpmiddelen 

 Een manier om grensoverschrijdend gedrag te agenderen, is de werkvorm Situatieschetsen.

 Tips voor het bekend maken van beleid.

Zorg voor draagvlak
Niet iedereen zal op voorhand overtuigd zijn van het belang van aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. 

Er zullen zeker mensen zijn die denken dat ‘dat bij ons niet voorkomt’. En er zullen medewerkers zijn die de 

eigen werkwijzen niet ter discussie willen stellen en mogelijke uitkomsten van een risico-inventarisatie als 

bedreigend ervaren. Maar om nieuw beleid te laten slagen, is medewerking en openheid van zowel de kant 

van cliënten en ouders/vertegenwoordigers als medewerkers nodig. Daarom bestaat stap 3 uit het creëren van 

draagvlak. Door alle betrokken partijen van begin af aan te betrekken bij, en mee te laten denken over, oplos-

singen voor geconstateerde risicofactoren, zal het draagvlak vergroot worden. Suggesties hiervoor zijn:

*	De diverse partijen deel te laten nemen aan werkgroepen. 

*	 Iedereen regelmatig te blijven informeren over de voortgang.

*	De diverse partijen zelf onderzoek te laten doen.

*	Geïnterviewden te vragen naar mogelijke verbeteracties. 

*	De diverse partijen inspraak te geven als het concept plan van aanpak er ligt. 
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Stap 4. Stel omgangsregels vast

Omgangsregels zijn algemeen geldig. Dat betekent dat ze voor iedereen in de organisatie gelden: manage-

ment, medewerkers, cliënten, ouders/vertegenwoordigers en bezoekers. Omgangsregels worden niet onderte-

kend, maar gelden als huisregels van een organisatie. Een voordeel van omgangsregels is dat het onderwerp 

veiligheid op een positieve manier bespreekbaar wordt. Iedereen weet meteen wat de normen zijn wanneer 

er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Cliënten, ouders en medewerkers die merken dat een organisatie 

aandacht heeft voor veiligheid, zullen eerder met vragen en problemen naar voren komen. Mogelijke daders 

worden eerder afgeschrikt wanneer ze weten dat een organisatie werk maakt van veiligheid, omgangsvormen 

en het voorkómen van grensoverschrijdend gedrag.

Handige hulpmiddelen
Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van omgangsregels. U kunt deze regels als basis gebruiken en ze samen met 

alle betrokkenen naar eigen inzicht aanvullen of herformuleren. Natuurlijk kunt u als organisatie ook een 

eigen set van omgangsregels opstellen. Betrek cliënten, medewerkers en ouders bij het opstellen van omgangs-

regels. Bespreek de regels die u samen wilt hanteren, bijvoorbeeld tijdens een aparte bijeenkomst. Zo creëert u 

direct draagvlak voor de omgangsregels. 

In deel 2 verwijzen we naar tips en werkvormen voor het op maat maken en implementeren van 

omgangsregels.  
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Stap 5. Voer een (bijgestelde) gedragscode in 

In de gedragscode wordt vastgelegd hoe de medewerker dient om te gaan met cliënten en wat grenzen zijn 

in het contact met cliënten. Anders dan omgangsregels, die misschien wel op papier staan maar toch vooral 

dienen als informeel kader, is een gedragscode een formeel document dat ondertekend wordt door (vrijwillige) 

medewerkers. 

De gedragscode is bedoeld om professionaliteit te waarborgen en om ongewenst gedrag tussen medewer-

ker en cliënt te voorkomen. De gedragscode is opgesteld vanuit de visie dat de relatie tussen hulpverlener en 

cliënt altijd professioneel moet zijn. Grensoverschrijdend gedrag is dan ook ontoelaatbaar. Een ondertekende 

gedragscode kan belangrijk zijn bij de behandeling van klachten en bij een eventueel strafrechtelijk, civielrech-

telijk of tuchtrechtelijke traject. 

Voor wie?
De gedragscode moet gelden voor iedereen die in een bepaalde gezagsverhouding tot cliënten staat. Dus voor 

begeleiders/hulpverleners, maar ook voor managers en stagiairs, vrijwilligers en taxi-chauffeurs. De kring van 

mogelijke plegers is groter dan u denkt. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijk personeel of mensen werkzaam 

bij ondersteunende diensten. Ook zij hebben met cliënten te maken. 

Gebruik de voorbeeld gedragscode 
De gedragscode is opgesteld om te voorkomen dat medewerkers de professionele grenzen overschrijden en om 

duidelijkheid te bieden in wat wel en niet ok is. 

U vindt de voorbeeld gedragscode in bijlage 2.

Implementeer de gedragscode
Het is aan te bevelen om de gedragscode op te nemen bij arbeids-, vrijwilligers- en stage-overeenkomsten. Dit 

kan ook een verwijzing zijn naar de gedragscode en de omgangsregels. Hierdoor krijgt u als organisatie meer 

mogelijkheden om de (vrijwillige) medewerkers aan te spreken op hun gedrag. Zo nodig kunt u maatregelen 

treffen, ook zonder dat er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. 
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Stap 6. Zorg voor een meldprotocol 

Het is een hele stap om als medewerker, cliënt of ouder/verzorger bij signalen over te gaan tot melding van 

grensoverschrijdend gedrag of vermoedelijk strafbare feiten als misbruik en mishandeling. De praktijk wijst 

uit dat dit zeker geldt voor vermoedens over een medewerker. Het melden van elke situatie van grensover-

schrijdend gedrag is echter noodzakelijk om de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Alle betrok-

kenen moeten overtuigd raken van het nut van melden, ook als het om ‘kleine’ grensoverschrijdingen gaat. 

Ernstige vormen beginnen namelijk vaak ‘klein’. Bovendien schept het tolereren van ‘kleine’ overschrijdingen 

een klimaat waarin ook ernstigere vormen meer kans krijgen. Na een melding is het zaak dat er zorgvuldig en 

objectief wordt gehandeld, opdat recht wordt gedaan aan alle betrokkenen. 

Zie ook Hoofdstuk 5. Signaleren en melden; hoe regelt u dat?, pagina 32.
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Stap 7. Zorg voor voldoende deskundigheid

Om gericht te kunnen werken aan de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag kan deskundig-

heidsbevordering nodig zijn. Training is niet alleen belangrijk voor direct uitvoerenden, maar ook voor het 

(midden)kader. Leidinggevenden zijn immers bij uitstek de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor een 

klimaat waarin een open communica tie tussen medewerkers, verantwoordelijkheid dragen en verantwoording 

afleggen in een sfeer van veiligheid en vertrou wen mogelijk is. 

Verbeteren van de attitude van medewerkers
Het kan lastig zijn om te streven naar een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om te praten over 

grensoverschrijdend gedrag en de preventie hiervan. Bijvoorbeeld omdat dit weerstand oproept, ‘wij maken 

ons hier niet schuldig aan’, ‘het gebeurt hier niet’. Of ‘dit is een afspraak met de cliënt’. Ook blijkt het be-

grip grensoverschrijdend gedrag in de praktijk moeilijk te bevatten. De grotere incidenten merkt men op en 

bespreekt men. De subtielere, onbewuste vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn veel moeilijker op te 

merken en medewerkers zien niet altijd hun eigen handelen hierin.

Essentieel is de sfeer in het team. Als die open en veilig is, durven medewerkers sneller met collega’s over 

grensoverschrijdend gedrag te praten. Als medewerkers elkaar niet vertrouwen, als er ruzie is of de werkdruk 

is heel hoog, dan is de sfeer te onveilig en wordt de kans kleiner dat men elkaar erop aanspreekt.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat medewerkers het als hun taak zien om met cliënten aan de preven-

tie van grensoverschrijdend gedrag te werken. 

Verbeteren van de competenties van medewerkers
Het is belangrijk dat medewerkers voldoende kennis en vaardigheden hebben om omgangsvormen en 

grensoverschrijdend gedrag met collega’s en cliënten te bespreken, en om corrigerend op te treden wanneer 

grenzen worden overschreden.  Denk aan algemene kennis, zoals kennis van de specifieke ondersteuningsbe-

hoeften, het behouden van eigen regie van cliënten en weten wat signalen van mogelijk grensoverschrijdend 

gedrag kunnen zijn. Maar ook aan specifieke kennis en vaardigheden om machtsverschillen te verminderen, 

bijvoorbeeld door cliënten te leren hoe ze gelijkwaardige relaties aan kunnen gaan. 

Trainingen en cursussen kunnen belangrijk zijn om competenties te verhogen. Maar daarnaast is het belang-

rijk om in de praktijk daadwerkelijk met cliënten aan de slag te gaan en daarvan te leren. Anders wordt het 

geleerde niet benut. Gerichte sturing op wat van medewerkers tijdens en na de deskundigheidsbevordering 

wordt verwacht, kan het effect groter maken. 

Voor meer informatie over de train-de-trainer ‘Werken aan sociale veiligheid’,  

zie www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid.
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Stap 8. Heb zicht op risicofactoren in de organisatie

In elke organisatie zijn factoren aanwezig die de kans op grensoverschrijdend gedrag vergroten of verklei-

nen. Wanneer u weet welke risicofactoren er in uw organisatie aanwezig zijn, kunt u stappen zetten om deze 

factoren gericht te beïnvloeden. Bijvoorbeeld prioriteren welke delen van de organisaties het eerst aandacht 

verdienen. 

Overzicht met risicofactoren
De Universiteit van Hull heeft een ‘evidence based’ handleiding gemaakt om grensoverschrijdend gedrag 

vroegtijdig te onderkennen en te signaleren. Zij maken gebruik van ‘early indicators’ op zes niveaus29: 

*	Geschoolde, competente en betrouwbare managers zijn belangrijk om misbruik te voorkomen. Slecht 

management en zwak leiderschap worden geassocieerd met een omgeving waarin mishandeling kan 

plaatsvinden. 

*	Professionele medewerkers die daadwerkelijk actie kunnen en durven ondernemen, werken preventief. Veel 

ziekteverzuim, veel verloop en een tekort aan personeel zijn risico’s. 

*	Veranderd gedrag van cliënten, bijvoorbeeld ciënten die zich bij specifieke medewerkers anders gedragen 

dan bij anderen, zijn een indicator. Of zelfverwondend gedrag, seksueel gedrag, veel fysiek letsel. 

*	Een geïsoleerde organisatie of omgeving. Cliënten hebben weinig contact met mensen buiten de organisatie 

of met andere professionals. 

*	Organisatieproblemen zijn ook een indicator: onvoldoende personeel, plannen worden niet uitgevoerd, 

specialistische zorg inzetten is niet mogelijk. 

*	Er is onvoldoende basiszorg voor mensen met gezondheidsproblemen, er is te weinig zorg voor persoonlijke 

hygiëne, er zijn weinig activiteiten, de woning is vies of in een slechte staat en slecht gemeubileerd. 

Inventariseren van risicofactoren
Door het in kaart brengen van risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag, kan de preventie ervan gerich-

ter en dus effectiever worden aangepakt. U krijgt zicht op de kwetsbare kanten van de organisatie en kunt 

bepalen welke delen van de organisatie of welke locaties het meest en eerst aandacht verdienen. 

Risico- en beschermende factoren hangen samen met persoonlijke kenmerken (microniveau) en omgevingsken-

merken (meso- en macroniveau). Eén risicofactor is bijvoorbeeld gebrek aan deskundigheid bij medewerkers. 

Omgekeerd is een beschermende factor bijvoorbeeld dat medewerkers kennis hebben van mogelijke signalen 

van grensoverschrijdend gedrag waardoor zij adequaat kunnen reageren, wat leidt tot een effectieve preven-

tie van grensoverschrijdend gedrag. 

Het bepalen of in kaart brengen van mogelijke risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag is geen een-

voudige zaak. Over sommige risicofactoren is eigenlijk geen discussie mogelijk: bijvoorbeeld gebrekkig beleid. 

Maar sommige risicofactoren zijn minder objectief te meten. 

Handige hulpmiddelen
Zie bijlage 3 voor een overzicht van risicofactoren.

 Op de website vindt u een toelichting op het gebruik van de lijst met risicofactoren om risicofactoren in uw 

organisatie te inventariseren. 

29 Marsland, Oakes, Tweddel & White, 2006.
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Stap 9. Werk aan sociale veiligheid op locatieniveau

De stuurgroep ondersteunt de locatiemanager en het team om met stap 9 aan de slag te gaan. Op locatie- 

niveau wordt een projectteam samengesteld, die de volgende stappen doorloopt (zie deel 2): 

1. Zorg voor sturing, draagvlak en randvoorwaarden.

2. Implementeer omgangsregels en (bijgestelde) gedragscode.

3. Zorg dat het meldprotocol bij iedereen bekend is.

4. Zorg voor voldoende deskundigheid.

5. Maak een sterkte- en zwakte-analyse.

6. Stel uw doelen.

7. Kies uw strategieën.

8. Leer van ervaringen.

9. Meet resultaten.

Na afloop dragen de locatiemanager en het team zorg voor de borging van de veranderingen en cyclische 

aanpak op locatieniveau om de veiligheid te vergroten en behouden (zie deel 2, stap 10). 

Let op
Voordat u met deze stap aan de slag gaat, is het belangrijk dat de organisatie beschikt over een heldere visie 

en beleid (zie stappen 1 en 2, p. 18 - 22). en dat de organisatie beschikt over een helder meldprotocol (zie stap 

6, pagina 26).
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Stap 10. Maak andere locaties binnen de organisatie veilig 

Goede voorbeelden wilt u het liefst verspreiden. U heeft nu op uw eigen locatie de resultaten geborgd. Maar u 

ziet graag dat andere locaties binnen uw organisatie bepaalde methodieken of resultaten overnemen. Het kan 

enige tijd duren voordat bewustwording op gang komt. Zo moet ook bij de verspreiding van dit onderwerp 

de medewerker van een andere locatie zich bewust zijn van een probleem. Een verbetering wordt niet zomaar 

overgenomen. Er zijn verschillende manieren en strategieën mogelijk om aan verspreiding van ervaringen en 

werkwijze te werken.

Meer lezen?
Op www.movisie.nl/werkenaansocialeveiligheid is meer informatie te vinden over manieren om resultaten en 

werkwijzen te verspreiden naar andere locaties binnen uw organisatie.

 Zie: Verspreiden en borgen: werkwijze om andere locaties binnen de organisatie veilig te maken. 
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Stap 11. Werk cyclisch aan sociale veiligheid 

Wanneer u projectmatig heeft gewerkt aan verbeteringen in de sociale veiligheid, dan zal de projectorganisa-

tie (stuurgroep en projecttteam) worden opgeheven. Nu is het zaak te zorgen dat het onderwerp is verankerd 

in de organisatie en als het ware automatisch cyclisch terugkeert, bijvoorbeeld in managementbesprekingen, 

risico-inventarisaties, werkplannen, teamoverleggen en ondersteuningsplannen. Het agenderen van het onder-

werp, de sterkte- zwakteanalyse, het werken met PDSA’s, regelmatig meten en borgen dragen elk bij aan het 

levend houden van het onderwerp.  
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5  Signaleren en melden: 
hoe regelt u dat?

‘(...) Het scheren van haar schaamhaar was meer het moment 

dat we gingen nadenken over wat we aan de situatie konden 

doen; ervoor hadden we al zorgen. We hebben jarenlang 

aangegeven dat dingen ons niet zinden maar dit was de druppel. 

We besloten dat we een andere plek gingen zoeken.’

Een ouder aan het woord, voorstudie ‘Werken aan sociale veiligheid’.

Ook in organisaties met goed preventiebeleid komt grensoverschrijdend 

gedrag voor. Kennis van signalen is een eerste vereiste. Vervolgens is het 

zaak dat het op de juiste plek wordt gemeld en dat er daarna zorgvuldig en 

objectief wordt gehandeld. 

Wat zegt de wet? 

Grensoverschrijdend gedrag kan door verschillende mensen gepleegd worden; door de eigen familie of 

andere naasten, door professionals van de instelling of door medebewoners. In alle gevallen heeft de 

instelling een verantwoordelijkheid te signaleren en het meldingsprotocol in werking te stellen. Maar 

er zijn verschillende wettelijke kaders voor de verschillende soorten grensoverschrijdend gedrag:

1. Bij grensoverschrijdend gedrag van bezoekers (familie, naasten) is er sprake van huiselijk geweld en 

geldt binnenkort de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze toolkit zijn de 

vereisten die de wet stelt aan het omgaan met (signalen van) grensoverschrijdend gedrag verwerkt. 

2. Daarnaast is de overheid van plan om een verscherpte wettelijke meldplicht in te stellen als het gaat 

om grensoverschrijdend gedrag van cliënten door personeel van zorgorganisaties. 

3. Grensoverschrijdend gedrag door bewoners/cliënten onderling valt onder de Kwaliteitswet Zorgin-

stellingen (KWZ) en ook hierbij dient het interne meldprotocol gevolgd te worden. 

Signaleren van grensoverschrijdend gedrag

Signaleren van grensoverschrijdend gedrag is niet eenvoudig. De belangrijkste redenen waarom grensover-

schrijdend gedrag nog te weinig wordt gesignaleerd en gemeld, zijn:

*	We herkennen de signalen niet of ontkennen ze.

*	We ondernemen geen actie.

*	Slachtoffers zwijgen erover.

Zie verder deel 2, Hoofdstuk 5. Signaleren en melden: hoe doet u dat? 
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Wat is er nodig om goed te kunnen signaleren?
Tijdig signaleren van grensoverschrijdend gedrag vereist een aantal zaken:

*	Een open cultuur.

*	Deskundigheid rond signalen en bespreekbaar maken.

*	 Inbedden in bestaande werkzaamheden. 

Zie verder deel 2, Hoofdstuk 5. Signaleren en melden: hoe doet u dat?

Handige hulpmiddelen
In bijlage 4 vindt u een signalenkaart met een overzicht van mogelijke signalen op het niveau van slachtoffers (cliënt). 

 Op de website vindt u een uitgebreid overzicht van signalen. 

Melden van grensoverschrijdend gedrag

Wat is melden?
Onder melden in deze toolkit verstaan wij: het informeren van interne functionarissen van de instelling en 

eventueel externe organisaties over signalen of eigen waarnemingen die mogelijk wijzen op grensoverschrij-

dend gedrag. De melding heeft tot doel een einde te maken aan de ongewenste situatie door passende  

interventies en maatregelen. 

Wat is de essentie van melden? Wanneer moeten medewerkers melden, wat moeten zij melden en bij wie? Deze 

vragen moet elke medewerker van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen beant-

woorden aan de hand van een intern meldprotocol. Ook cliënten moeten weten bij wie en hoe zij kunnen melden. 

Zorg voor een intern meldprotocol 
Het is een hele stap om bij signalen over te gaan tot melding van grensoverschrijdend gedrag. De praktijk wijst 

uit dat dit zeker geldt voor vermoedens over een medewerker. Het melden van elke situatie van grensover-

schrijdend gedrag is echter noodzakelijk om de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken. Alle betrok-

kenen moeten overtuigd raken van het nut van melden, ook als het om ‘kleine’ grensoverschrijdingen gaat. 

Ernstige vormen beginnen namelijk vaak ‘heel klein’. Bovendien schept het tolereren van ‘kleine’ overschrijdin-

gen een klimaat waarin ook ernstigere vormen meer kans krijgen. 

Interne meldplicht voor medewerkers
Er zijn manieren om de drempel tot melden zo laag mogelijk te maken. Voor medewerkers zorgt het hanteren 

van een meldplicht er bijvoorbeeld voor dat het al dan niet melden geen zaak is van persoonlijke overwe- 

gingen en oordelen. Ook communicatie over het feit dat een melding niet gelijk staat aan een beschuldiging - 

en het kunnen garanderen dat een zaak altijd zorgvuldig en zo objectief mogelijk wordt onderzocht - kunnen 

de drempel om te melden aanzienlijk verlagen. Een meldplicht kan haaks staan op de wens van het slachtoffer 

voor geheimhouding. Echter, door op deze wens in te gaan, kan geen hulp op gang worden gebracht en lopen 

ook anderen het risico slachtoffer te worden van de betreffende pleger. 

Meldingen door cliënten
Een organisatie kan cliënten en ouders/vertegenwoordigers geen meldplicht opleggen. Aan hen moet de 

organisatie in begrijpelijke taal (schriftelijke en mondeling) duidelijk maken dat het melden van onvrede, niet-

pluisgevoelens en agressie altijd goed is. Het is daarbij belangrijk om cliënten nadrukkelijk te wijzen op het 

belang van melden omdat zij daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid, niet alleen voor zichzelf, maar 

voor alle cliënten binnen de instelling. Het helpt als de organisatie kan aantonen dat de belangen en privacy 

van cliënten in acht genomen worden. Voorlichting helpt eveneens de drempel voor cliënten te verlagen. Voor-

lichting kan bestaan uit bijeenkomsten en cliëntgesprekken, oudergesprekken en informatiefolders of kaartjes 

met begrijpelijke informatie voor cliënten. 
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Wat kan of moet gemeld worden?
In principe moet alles wat zorgwekkend is, gemeld worden: alle niet pluis-gevoelens; alle onvrede over gedra-

gingen van medewerkers, cliënten of derden; alle misstappen of fouten van professionals; alle onveilige situ-

aties. Voor een ieder moet duidelijk zijn waar en hoe gemeld kan worden en waarom dat nodig is. Een open 

klimaat waarin geluisterd en gereageerd wordt naar melders, draagt bij aan veiligheid voor iedereen. Daarom 

doet de instelling er goed aan de boodschap uit te dragen: ‘alle niet pluisgevoelens melden’. 

Melden: bij wie?
De melding wordt gedaan bij een daartoe aangewezen functionaris. Hij of zij ontvangt de melding en zet deze 

vervolgens uit naar anderen. 

Een klacht als signaal 
Instellingen zijn wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hanteren.30 Deze voorziet in de afhandeling 

van klachten van cliënten over de bejegening en de zorgverlening. Achter deze klachten kunnen veel ernstiger 

situaties schuilgaan. Bijvoorbeeld situaties die wijzen op ernstige of zeer ernstige vormen van grensoverschrij-

dend gedrag tussen cliënten of tussen cliënten en medewerkers. Wees daar alert op en durf door te vragen als 

er aanwijzingen zijn dat er veel meer aan de hand is dan de cliënt in eerste instantie aangeeft. Help cliënten 

om hun schaamte en schuldgevoelens te overwinnen door hen uit te nodigen zorgen en onvrede te delen 

opdat er iets aan gedaan kan worden. 

Het is niet uitzonderlijk dat cliënten en/of hun vertegenwoordigers in de meeste gevallen niet weten óf en hoe 

zij een klacht over grensoverschrijdend gedrag kunnen uiten. 

Handig hulpmiddel
Zie bijlage 5 voor een voorbeeld meldprotocol. 

Stappenplan na melding

Na een interne melding is het vervolgens zaak dat zorgvuldig en objectief wordt gehandeld, volgens een 

stappenplan. Een stappenplan bevat mogelijke acties naar aanleiding van meldingen van grensoverschrijdend 

gedrag. Directie en management en staf dragen zorg voor een passende procedure voor het afhandelen van 

meldingen van grensoverschrijdend gedrag, inclusief de strafbare vormen als seksueel misbruik en mishande-

ling. Zij dragen ook zorg voor afstemming van dit protocol met andere protocollen en reglementen, zoals de 

klachtenregeling; afhandeling meldingen incidenten cliënten, middelen en maatregelen; Arbo-beleid. Het 

stappenplan wordt in principe opgesteld door het management, in samenspraak met staf en en medewerkers 

van de organisatie. Zo creëert u een zo groot mogelijk draagvlak en bevordert u een werkbaar protocol waar 

zowel het management als de werkvloer mee uit de voeten kan. Evalueer het gebruik ervan regelmatig, ver-

werk nieuwe inzichten en houd het up-to-date. 

Stappenplan na melding
Een stappenplan voor de afhandeling van meldingen grensoverschrijdend gedrag verschilt in wezen niet veel 

van een reglement klachtafhandeling, zij het dat andere functonarissen erbij betrokken zijn en andere acties 

nodig zijn. De volgorde van de belangrijkste stappen blijft hetzelfde. In zo’n stappenplan zijn de volgende 

stappen van belang:

1. Signalering en melding. Medewerkers signaleren en zijn daarin getraind. Iedere medewerker en cliënt 

30 Nu geldt nog de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Binnenkort wordt dat de Wet cliëntenrechten zorg. Zie Kamerstukken II 
nr. 32402. De verwachting is dat er geen grote veranderingen komen wat betreft de rechten van cliënten.
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weet hoe te melden, bij wie en waarover. Resultaat: een stijgend aantal meldingen.

2. Ontvangst melding. Interne screening op aard melding en ontvankelijkheid, eventueel verwijzing naar 

andere instantie. Resultaat: melding op juiste adres; duidelijk bij wie nog informatie of advies ingewonnen 

kan of moet worden.

3. Onderzoek. De casus wordt onderzocht door een onderzoeksteam of commissie door betrokkenen en 

getuigen te horen, door deskundigen te raadplegen en rapportages en andere relevante schriftelijke 

informatie te bestuderen. Resultaat is een advies aan de directie, c.q. management. Let op: bij meldingen 

van een strafbaar feit verricht de organisatie niet zelf onderzoek, maar schakelt de politie in voor advies 

over nader te zetten stappen (zie stap 4). 

4. Raadpleging en advies van externe instanties. 

4a. Vastelling plan van aanpak met vervolgacties. Naar aanleiding van het onderzoek en de conclusies van het 

onderzoek en aanbevelingen en adviezen.

5. Uitvoering plan van aanpak. Dit betreft de uitvoering van een plan van aanpak met maatregelen en inter-

venties naar betrokkenen, al dan niet op basis van het advies. Directie en management zijn verantwoorde-

lijk voor het opvolgen van adviezen.

6. Monitoring en evaluatie van de uitgevoerde acties, door rapportages, registraties, archivering en dos-

siervorming. Om te bepalen of interventies en maatregelen werken, is het noodzakelijk afspraken en de 

uitvoering van acties vast te leggen, te volgen en te evalueren.

Afstemming en samenwerking met externe partijen
Op managementniveau moeten op voorhand werkbare contacten zijn met de politie en justitie, het Steunpunt 

Huiselijk Geweld, het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de Inspectie voor de Gezondheids-

zorg. Aan de hand van de gemaakte afspraken wordt aan de medewerkers duidelijk gemaakt (via het protocol) 

bij wie, waarvoor, wanneer op welke wijze advies ingewonnen kan worden. Dit is uiteraard van belang van-

wege strafbare feiten waarbij de politie eerst onderzoek moet doen voor behoud van bewijsmateriaal, zoals 

sporen bij seksueel misbruik/mishandeling. 

Handig hulpmiddel 
In bijlage 6 vindt u een model stappenplan na melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit model is bedoeld 

om binnen de organisatie voor alle situaties van grensoverschrijdend gedrag een helder stappenplan te ont-

wikkelen. Organisaties moeten zelf beslissen welke stappenplannen er al zijn en nog moeten worden aange-

past of ontwikkeld voor de diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag. Let op: voor seksueel misbruik 

zijn al veel voorbeeldprotocollen beschikbaar, bijvoorbeeld in ‘Van incident tot fundament’ (MOVISIE)31 en de 

handreiking ‘Seksualiteit en seksueel misbruik’ (VGN).32

31 Lammers & Goes, 2005/2006.
32 van Burgsteden, Heestermans & Swennen, 2011.



36		Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?	*	*	*

Berlo, W. van, Haas. S. de., Oosten, N. van, Dijk, L. van, Brants, L., Tonnon, S., & Storms, O. (2011). Beperkt 

Weerbaar - Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke 

beperking, Utrecht: Rutgers WPF/MOVISIE.

Boet, A., Calis, W., Janssens, K., Heeringa, N., & Mennen, H. (2010). Mishandeling en ander grensoverschrijdend 

gedrag in de zorg voor mensen met een beperking. Samenvatting en voorstudie. Utrecht: Platform VG/

MOVISIE/Vilans.

Brown H. (1999). Abuse of people with learning disabilities. Layers of concern and analysis. In: N. Stanley , 

J. Manthorp & B. Penhale.  (Eds.), Institutional Abuse: Perspectives Across Life Course. (pp 89-109). Londen: 

Routledge.

Burgsteden, R., Heestermans, M., & Swennen, M. (2011). Seksualiteit en seksueel misbruik, Visie en beleid 

als basis voor goede zorg en kwaliteit van bestaan; praktische handvatten voor managers in de verstandelijk 

gehandicaptenzorg. Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Kennisplein Gehandicaptensector.

CNV / FNV Pers. (2009). Beroepscode kinderopvang. Den Haag: CNV / FNV Pers.

CNV / FNV Pers. (2007). Beroepscode Verpleging en verzorging. Den Haag: CNV / FNV Pers.

Comijs, H.C., Pot, A.M., & Smit, J.H. (1996).  Agressie tegen en benadeling van ouderen. Een onderzoek naar 

ouderenmishandeling. Amsterdam / Enschede: Vrije Universiteit. 

Department of Health and Home Office. (2000). No secrets: Guidance on Developing and Implementing Multi 

Agency Policies and Procedures to Protect Vulnerable Adults from Abuse. London: The Stationary Office.  

Fitzsimons, N.M. (2009). Combating Violence and Abuse of People with Disabilities. A Call to Action. Baltimore: 

Paul H. Brookes. 

Frans, E. & Franck, T. (2010). Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Sensoa/Garant.

‘s Heeren Loo. (2003). Beleidsuitgangspunten seksualiteit voor cliënten (Interne uitgave). Amersfoort: ’s Heeren 

Loo.

Weergave voordracht Hans Reinders over narratieve kwaliteitsverantwoording in De Droom, Elst, 8 juni 2010. 

Klik. (2011). Dossier probleemgedrag. Versie december 2009. Ontleend aan: 

http://www.klik.org/dossiers/dossier-probleemgedrag.-december-2009.-29-pagina-s.html. Geraadpleegd op 

6-10-2011.

Klik. (2008). Straf wegens mishandeling.  Nieuwsbericht verschenen:  22 juli 2008, 

Ontleend aan: http://www.klik.org/nieuws/straf-wegens-mishandeling.html. Geraadpleegd op 6-12-2011. 

Bronnenlijst



Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?		37			 *	*	*	

Lammers, M., & Goes, A. (2005/2006). Van incident tot fundament – Vormgeving en implementatie van beleid 

rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik. Utrecht: TransAct.

Marsland, D., Oakes, P., Tweddel, I., & White, C. (2006). Abuse in Care. A practical guide to protecting people 

with learning disabilities from abuse in residential services. Hull: University of Hull.

Marsland, D., Oakes, P., &  White, C. (2007). Abuse in care? The identification of early indicators of the abuse of 

people with learning disabilities in residential settings. The Journal of Adult Protection, 9(4), 6-20.

Murphy, G.H., O’Callaghan, A.C., & Clare, I.C.H. (2007). The impact of alleged abuse on behavior in adults with 

severe intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 51(10), 741-749. 

Kindermishandeling in getallen. Website Nederlands Jeugdinstuut, dossier Kindermishandeling, 2012.

NetwerkTV. (18 en 30 juli 2008). Mishandelde gehandicapten (Deel 1 en 2). Hilversum: NCRV.  

Rensen, B. (1990). Kindermishandeling: voor het leven beschadigd. Utrecht: De Bruna Uitgevers BV.

Sobsey, D. (2005). Violence & disability. In: W. M. Nehring (Ed.), Health promotion for persons with intellectual/

developmental disabilities: The state of scientific evidence. Washington, DC: American Association on Mental 

Retardation.

VGN. (2007). Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg – Visiedocument. Utrecht: VGN.

VGN. (2011). Plan van aanpak voor een vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Utrecht: 

VNG.



38		Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?	*	*	*

Verder lezen

Antuma, G., Mossevelde, A., Breedveld-van Hettinga, D., Lindeboom, M., Miedema, Z., Brada, Y., & Hettinga, D. 

(2010). Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Handboek ambulante plegerbehandeling voor jongeren met een 

licht verstandelijke beperking [vanuit een ecologisch perspectief]. Leeuwarden: Tjallinga Hiem.

Bardelmeijer, E. A.M. (2006). Ouderenmishandeling in het verpleeghuis - Ervaringen, kennis en behoeften 

van verpleeghuisartsen. Resultaten van literatuuronderzoek en inventariserend empirisch onderzoek onder 

verpleeghuisartsen (Scriptie). Nijmegen, Vervolgopleiding tot Verpleeghuisarts. 

Bekker, J., de. (2010). Het recht op veilige zorg – veiligheid in zicht. Veiligheid in zicht deel 2. Nijmegen: 

Triaspect. 

Belie, E. de,  Lesseliers, J., Ivens, C., & Hove, G. van (red.). (2000). Seksueel misbruik van mensen met een 

verstandelijke handicap, handboek preventie en hulpverlening. Leuven / Leusden: Acco. 

Berlo, W. van. (1995). Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke handicap, een onderzoek naar 

omvang, kenmerken en preventiemogelijkheden. Delft: Eburon.

Bokma, J. (1997). Zo zijn onze manieren. Utrecht: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Bos, M. Mathilde Bos schrijft over Verpleegkunde en Bejegening. Ontleend aan: 

http://www.mathildebos.schrijft.nl/bejegening-verpleegkundigen.html. Geraadpleegd op 5-12-2011.

Bos, M. (2009). ‘Moeilijke patiënten’, wat vinden ze er zelf van? Ervaringen en behandelresultaat binnen het 

Centrum Intensieve Behandeling in Den Haag, vanuit het perspectief van de patiënt. (Afstudeeronderzoek). 

Utrecht: Universiteit Utrecht, Masteropleiding Verplegingswetenschap UMC. 

Brancheorganisaties Zorg. (2010).  Zorgbrede Governancecode 2010. Bunnik: Libertas.

Carlson, B.E. (1997). Mental Retardation and Domestic Violence: An Ecological Approch to Intervention. Social 

Work, 42 (1), 79-89. 

Centrumgemeenten: Amsterdam, Hilversum en Zaanstad. (2010). Protocol Kindermishandeling – inclusief 

stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Ontleend aan: www.protocolkindermishandeling.nl. Geraadpleegd op 5-12-2011.

Centrum voor Consultatie en Expertise. (2010).  Vragenlijst kwaliteit van bestaan voor mensen met een Ernstige 

Meervoudige Beperking. Ontleend aan: http://vkvb.cce.nl/vkvb/inschrijving. Geraadpleegd op 6-12-2011.

Clarijns, Y., & Jumelet, H. (Eds.) (1996). Macht en onmacht in het werk van groepsleiders. Utrecht: NIZW.

Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen (NVO, NIP, NVP, NVK, NVJG). (1994). Handelen bij vermoeden 

van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen, Richtlijnen voor beroepsbeoefenaren. Assen: van Gorcum /  

Dekker & van de Vegt. 



Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?		39			 *	*	*	

Diesfeldt, H. (2006). Signalen en risico’s leren kennen: Attent zijn op ouderenmishandeling  Denkbeeld, 18(3), 

101-103.

Douma, J., Bergh, P. van den, & Hoekman, J. (1998). Verstandelijke handicap en seksueel misbruik. Rotterdam: 

Lemniscaat.

Driest, P., & Prakken, J. (1996). Hooguit mijn zakdoek, het dilemma intimiteit. Utrecht: NIZW.

Ebskamp, J., & Kroon, H. (1990).  Ethisch leren denken in de hulpverlening, verzorging en sociale 

dienstverlening. Nijkerk: Intro.

Festog Werkgroep seksualiteit. (1999). Beleidsplan bejegening. Doetinchem, Festog.

Glas, M.H., Lichtenburcht, C. van, & Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. (1990). Gehandicapten en 

seksueel misbruik – verslag congres 25 en 26 juni 1990. Utrecht: NIZW. 

Glaser, E., & Straver, B. (1991). Seksueel misbruik door hulpverleners in de geestelijke en lichamelijke 

gezondheidszorg. Rijswijk: Rutgers Stichting, Ministerie van WVC.

Heeringa, N., Kuypers, A., Lammers, M., & Visser, T. (2010). Zorg zelf voor betere preventie seksueel misbruik 

– effectief werken aan preventie seksueel misbruik met inzichten en instrumenten uit het Verbetertraject 

Preventie Seksueel Misbruik van Zorg voor Beter. Utrecht: Vilans.

Heilporn, A., André, J.M, Didier, J., & Chamberlain, M.A. (2006). Violence to and maltreatment of people with 

disabilities: A short review. Journal of Rehabilitation Medicine, 38(1), 10-12. 

Hickson, L., Khemka, I., Golden, H., & Chatzistyli, A. (2008). Profiles of Women Who Have Mental Retardation 

With and Without a Documented History of Abuse. American Journal on Mental Retardation, 113(2), 133-147. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. (2010). Totaalbestand Kwaliteitsindicatoren Gehandicaptenzorg 2010. Den 

Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Inspectie voor de Gezondheidszorg. (2009). Staat van de Gezondheidszorg 2009: De vrijblijvenheid voorbij. 

Sturen en toezichthouden op kwaliteit en veiligheid in de zorg, Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. (2008). IGZ-Handhavingskader. Richtlijn voor transparante handhaving. 

Den Haag:  Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Inspectie voor de Gezondheidszorg. (2007a).  Verantwoorde zorg voor gehandicapten onder druk - Toets op 

risico’s in de 24-uurszorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2006-2007. Den Haag: Inspectie voor 

de Gezondheidszorg.

Inspectie voor de Gezondheidszorg. (2007b). Normendocument Gehandicaptenzorg - Normen per risico-aspect, 

beschreven in wet- en regelgeving en veldnormen. Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg.



40		Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?	*	*	*

Inspectie voor de Gezondheidszorg & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2011). Toezichtkader 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. Utrecht, Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Janssens, K., Bavel, M. van, Goes, A.,. (in voorbereiding). Zorg en grenzen – Ouderenmishandeling in 

instellingen. Utrecht: MOVISIE.

Janssens, K., Felten, H., & Frans, E. (2010). ‘Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag: balanceren tussen openheid 

en normen stellen’. In: M. Clerkx, R. de Groot, F.  Prins (Eds.), Grensoverschrijdend gedrag van pubers. (pp. 169-

196). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Joyce, T.A. (2003). An audit of investigations into allegations of abuse involving adults with intellectual 

disability. Journal of Intellectual Disability Research, 47(8), 606-616. 

Kersten, M. (2001). Inspirerende masterclass over kwaliteit. Utrecht: VGN.  

Ontleend aan: http://www.vgn.nl/artikel/7840. Geraadpleegd op 6-12-2001.

Khemka, I., & Hickson L. (2000). Decision-Making by Adults With Mental Retardation in Simulated Situation of 

Abuse. Mental Retardation 38(1), 15-26.

Kienhorst, G. (2010). Kwaliteit van de menselijke maat meten.  

Ontleend aan: http://www.alliantiem3.nl/praktijk/praktijk4.html. Geraadpleegd op 6-12-2011.

Kroef, M. (1994). Het rode waas voor je ogen: agressie van personeel tegen bewoners’. Klik, 21(9). 

Themanummer, September 1994.

Knotter, M. (2008). Omgaan met agressie. Een onderzoek naar de relatie tussen de houding en interventies 

van begeleiders bij agressief gedrag van cliënten met een verstandelijke beperking. (Eindscriptie master). 

Amsterdam: Universiteit van Amsterdam Forensische Orthopedagogiek.

Kooten Niekerk, J. van, (Ed.). (1990). Ongehoord, naar een protocol seksualiteit en seksueel misbruik van 

verstandelijk gehandicapten. Utrecht: PCI.

Kriek, F., & Oude Ophuis, R. (2003). Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling. Amsterdam: 

Regioplan.

Lammers, M. (1997). Over Grenzen, trainershandleiding bij de gelijknamige video van KLOS-tv over grenzen, 

grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap. Utrecht: NIZW.

Lammers, M. (2003). Van calamiteit naar preventiebeleid. Utrecht: TransAct.

Lammers, M. (2001). Werkdocument respectvolle bejegening (ongepubliceerd). Nijmegen: in eigen beheer.

Lammers, M. (2005a). Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap. Utrecht: 

TransAct. 

Lammers, M. (2005b). Weerbaar ondanks beperking. Utrecht: TransAct. 

Lammers, M., & Brants, L. (2010). Veiligheid in de residentiële jeugdzorg -  van incident tot fundament. Utrecht: 

MOVISIE. 



Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?		41			 *	*	*	

Lewin B. (2007).  Who Cares About Disabled Victims of Crime? Barriers and Facilitators for Redress. Journal of 

Policy and Practices in Intellectual Disabilities, 4(3), 170-176. 

Marchetti, A.G., & McCartney, J.R. (1990). Abuse of Persons With Mental Retardation: Characteristics of the 

Abused, the Abusers and the Informers. Mental Retardation, 28(6), 367-371. 

McCartney, J.R., & Campbell, V.A. (1998). Confirmed Abuse Cases in Public Residential Facilities for Persons With 

Mental Retardation: A Multi- State Study. Mental Retardation, 36(6), 465-473.

Meldpunt bezorgd Ouderenmishandeling, Ontleend aan:  

http://www.meldpuntbezorgd.nl/ouderenmishandeling.html. Geraadpleegd op 6-12-2011.

MOVISIE. (2009). Factsheet ouderenmishandeling. Utrecht: MOVISIE.

MOVISIE. Seksueel geweld. Veiligheid in organisaties. Ontleend aan: 

www.movisie.nl/132166/def/home/seksueel_geweld/veiligheidsbeleid_in_instellingen/introductie. 

Geraadpleegd op 6-12-2011. 

Mutsaers, K. (2008). Oorzaken van kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Mutsaers, K. (2008). Risicofactoren voor fysieke en emotionele mishandeling en verwaarlozing. Utrecht: 

Nederlands Jeugdinstituut.

Nederlands Jeugdinstituut. Dossier kindermishandeling, Ontleend aan: 

http://www.nji.nl/smartsite.dws?id=103058. Geraadpleegd op 6-12-2011.

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. (1997). Voorkoming van Kindermishandeling, De meest gestelde 

vragen over kindermishandeling. Utrecht: NIZW. 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). In veilige handen. Ontleend aan: 

http://www.inveiligehanden.nl. Geraadpleegd op 6-12-2011.

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. (2007). Beroepscode voor psychotherapeuten. Utrecht: 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. 

Palm, I., & Gijlswijk, R. van. (2007). Waar een rijk land arm in is. Deel 4. Rapportage Meldpunt 

Gehandicaptenzorg. S.l.: Socialistische Partij.

Project Preventie Seksuele intimidatie (PPSI). (2004). Begrensd gedrag –naar gedragsregels op school. Utrecht: 

Project Preventie Seksuele intimidatie.

Quigley, L. (2001). Adult protection in professional care services: the role of the employer. The Journal of Adult 

Protection, 3(4), 5-13.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. (2009). Governance en kwaliteit van zorg. Den Haag: Raad voor de 

Volksgezondheid en Zorg. 

Rachoebier, R., & Dillen, T. van. (1998). Intercultureel management in de zorg voor gehandicapten -een kwestie 

van kwaliteit. Utrecht, Schakels, sDG. 



42		Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?	*	*	*

Reij, M. (2009). Protocol ouderenmishandeling. Purmerend: Primo Noord Holland.

Rooijen, K., van; & Berg, T. (2010). Risco- en beschermende factoren bij kindermishandeling. Utrecht: 

Nederlands Jeugd Instituut.

Schakenraad, W. (2010). Inventarisatie signalen en risicofactoren mishandeling. Utrecht: MOVISIE.

Schakenraad, W., & Janssens, K. (2008). Seksualiteit en grenzen - Wat maakt jongeren met een lichte 

verstandelijke beperking kwetsbaar, wat maakt hen weerbaar? Utrecht: MOVISIE.

SIG. Doeners boekje –transparantie / professionaliteit / autonomie / respect. Haarlem: SIG. 

Strickler. H.L. (2001). Interaction Between Familie Violence and Mental Retardation. Mental Retardion, 39(6), 

461-471. 

Tweede Kamer 2010-2011, 24170, nr. 119. Gehandicaptenbeleid. Brief van de staatssecretaris van 

volksgezondheid, welzijn en sport. (08-03-2011).

Thompson, J.R., Bryant, B.R., &  Buntinx, W.H.E. (2010). Supports Intensity Scale (SIS). Schaal intensiteit van 

ondersteuningsbehoeften. Nederlandse versie SIS NL 1.2.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Twint, B., & Kouwen, B., van. (2011). De affectief bewuste benadering. Het op maat begeleiden van mensen 

met een verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom Nelissen

Vilans. (2006). Factsheet ouderenmishandeling. Utrecht: Vilans.

Werkenrode Educatie. (1997). Balanceren tussen afstand en nabijheid. Groesbeek: Werkenrode Educatie.

White, C., Holland E., Marsland D., & Oakes P. (2003). The Identification of Environments and Cultures that 

Promote the Abuse of People with Intellectual Disabilities: a review of the Literature. Journal of Applied 

Research in Intellectual Disabilities, 16, 1-9. 

Woelinga, H., Staa, M. van, & Eeland, K. (1989). Hulpverlening aan seksueel misbruikte kinderen en hun gezin. 

Amsterdam: VU.

Wolzak, A., & Berge, I. ten. (2008). Gevolgen van kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Wolzak, A. (2001). Kindermishandeling – signaleren en handelen. Basisinformatie voor mensen die werken met 

kinderen. Utrecht: NIZW. 



Deel	1	Hoe	maak	ik	mijn	organisatie	veilig?		43			 *	*	*	

Materialen 
*	Spel Begenings ABC  

http://www.binkhorstcomm.nl/Bejegening%20site/main2.html 

*	SIG Haarlem: DOENERSboekje en bordspel DOENERS aangekaart.  

http://www.sig.nu/sig/publicaties.html 

De DOENERS in het boekje zijn concrete vragen of uitspraken die geschreven zijn vanuit het perspectief van 

de cliënt. Zij moeten de medewerkers dwingend aan het denken zetten over het hoe en waarom van hun 

handelen in de leefsituatie van juist deze cliënt.  

Het bordspel is gebaseerd op de DOENERS uit het boekje. Het spel kan gebruikt worden in een 

teamvergadering of bij een casusbespreking. In de uitgebreide handleiding staan verschillende manieren om 

het spel te spelen. 

*	SIG Haarlem DVD Voorbeelden van begeleiding 

http://www.sig.nu/sig/publicaties.html 

Het idee voor deze DVD is in de Centrale Cliëntenraad naar voren gekomen en daar ook verder uitgewerkt. 

Het zijn korte filmpjes over dagelijkse situaties van cliënten, gespeeld door Theater Totaal, door acteurs 

met een verstandelijke beperking. Aan de hand van de filmpjes kan met cliënten gepraat worden 

over hun wensen voor begeleiding. De gespeelde situaties gaan over: aandacht van je begeleider, een 

begeleidingsgesprek, het verzamelen van spulletjes, het kopen van een nette jas.

*	Gemiva. Bejegeningskoffer: Ben ik in beeld? Bejegeningskoffer Gemiva. 

*	ASZV. “Kinderen, waar kies ik voor?”. Bejegeningskoffer ASVZ. http://www.asvz.nl/over_asvz/bijzondere_

projecten/koffer.html

*	 Instrumenten uit het Verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik van Zorg voor Beter (Heeringa, Kuypers, 

Lammers & Visser, 2010). Zie: http://www.vilans.nl/docs/producten/PrevsexueelmisbrToolkit_DEF.pdf.

Zie verder ook:
www.beeldenvankwaliteit.nl 

www.kindermishandeling.info 
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Voor het werken aan sociale veiligheid in organisaties hebben we in deze toolkit o.a. de 

uitgangspunten en visie van ‘Van Incident tot Fundament’ geïntegreerd (Lammers & Goes, 

2005/2006). Deze hebben we verbonden aan de werkwijze van de doorbraakmethode, 

zoals gehanteerd in een Zorg voor Beter Verbetertraject (zie onder).

Vilans
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