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Oka Storms, Yvonne Winants 
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Databank Effectieve sociale interventies 

Utrecht, Movisie 
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Het werkblad is een samenvatting van de beschikbare schriftelijke informatie zijn en geeft informatie over de 

interventie die van belang is voor de beoordeling van de kwaliteit, effectiviteit en randvoorwaarden van de 

interventie. Daarnaast is de informatie bedoeld voor bezoekers van de databank(en) van de samenwerkende 

organisaties.  

 

 

Voor meer informatie en contact verwijzen wij naar www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies  en 

www.huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies 

 

Dit is een gezamenlijk werkblad van de volgende organisaties  
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Samenvatting Veiligheid in de residentiële jeugdzorg 
 

 

Doelgroep 

De uiteindelijke doelgroep van de interventie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg zijn jongeren in de 

residentiële jeugdzorg. De intermediaire doelgroep bestaat uit aanbieders van deze vorm van zorg. 

 

 

Doel 

Het overkoepelende hoofddoel van Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is dat organisaties beleid hebben 

ontwikkeld en geborgd, gericht op: 

 preventie van en adequaat handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik 

 én het bevorderen van gezond seksueel gedrag van jongeren  in de residentiële jeugdzorg. 

 

 

Aanpak 

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg omvat drie instrumenten. 

 Instrument 1 : Een samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en preventie en aanpak van 

seksueel misbruik. 

 Instrument 2: Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik. 

 Instrument 3: Aanpak en vermoedens van seksueel misbruik. 

Deze instrumenten vormen een getrapt beleidskader en worden idealiter gezamenlijk geïmplementeerd.  

 

Per instrument wordt de aanpak beschreven en worden handzame tools gegeven om direct mee aan de slag 

te gaan.  

 

 

Uitvoerende organisaties 

De interventie is ontwikkeld voor  de residentiële jeugdzorg. De instrumenten bieden echter ook goede 

handvatten voor bijvoorbeeld Justitiële Jeugdinrichtingen of andere instellingen waar jongeren verblijven.  

 

De interventie is in samenwerking met acht instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp te Brabant gerealiseerd: 

Tender, Orthopedagogisch Centrum Brabant, de Widdonck, BJ Brabant, de Zuidwester, Valkenhorst, 

Oosterpoort en de Combinatie. Zij zijn er in 2010 mee gestart.   

 

Daarnaast gebruikt de Inspectie Jeugdzorg de beleidsinstrumenten als toetsingskader voor de residentiële 

jeugdzorg. 

 

 

Onderzoek 

Er is geen evaluatie of onderzoek beschikbaar van de toepassing van Veiligheid in de residentiële 

jeugdzorg. Wel is een evaluatie beschikbaar van een training (train-de-trainer). Deze werd goed beoordeeld. 

De deelnemers gaven onder andere aan beter in staat te zijn om seksuologische hulpvragen/seksuele 

ontwikkelingen in kaart te brengen. Ook hebben de deelnemers veel materialen/werkvormen leren kennen - 

en ermee geoefend - die zij direct kunnen inzetten.  

 

 

Werkzame elementen 

 

 Aandacht voor seksualiteit als geheel: positieve seksualiteit én grensoverschrijding en seksueel 

misbruik  
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 Het uitgangspunt dat beleid inzake seksualiteit en seksueel misbruik gebaseerd op en ingebed in 

een breder bejegeningsbeleid dient te zijn   

 Het vormen van een fundament: het getrapte beleidskader met aandacht voor het algemeen vormen 

van beleid inzake seksualiteit, preventiebeleid en reactiebeleid  

 De integratie van het niveau van de organisatie/afdeling, het niveau van de medewerker en het 

niveau van de jeugdige in één beleid  

 Het opsporen van risicofactoren van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik binnen de 

organisatie 

 Medewerkers worden toegerust zodat zij weten hoe zij moeten handelen bij vermoedens en 

meldingen van seksueel misbruik 
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Uitgebreide beschrijving 
 

 

1. Probleemomschrijving 

 

 

Probleem 

In de residentiële jeugdzorg verblijven kinderen en jongeren, op vrijwillige of gedwongen basis, dag en nacht 

buiten hun eigen woonomgeving. Zij kunnen verblijven in gesloten, besloten en open leefgroepen. Ook zijn 

er leefgroepen met een deeltijdarrangement. Daar wonen jongeren deels in de groep en bijvoorbeeld in het 

weekend thuis (Nederlands Jeugdinstituut, jaartal onbekend).  

 

Seksuele ontwikkeling 

Seksualiteit is een onderdeel van de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen en kent in alle leeftijdsfasen 

zijn eigen emoties en verschijningsvormen. In de adolescentie (vanaf ongeveer 12 jaar) spreken we zelfs 

over een belangrijke ontwikkeltaak op het gebied van seksualiteit en intimiteit, namelijk het vorm geven aan 

intimiteit en seksualiteit. Het gaat erom dat jongeren ontdekken wat de mogelijkheden, wensen en grenzen 

zijn in intieme en seksuele relaties. De seksuele ontwikkeling is niet los te zien van andere ontwikkelingen 

van de adolescent, zoals het ontwikkelen van de eigen identiteit, de morele ontwikkeling en het aangaan en 

onderhouden van sociale contacten in het algemeen. Seksualiteit is immers een contact- en omgangsvorm. 

Door de context van de residentiële jeugdzorg is er echter vaak geen ruimte voor een gezonde seksuele 

ontwikkeling.  

 

Dubbele kwetsbaarheid  

Bij jongeren in de residentiële jeugdzorg is sprake van ‘dubbele kwetsbaarheid’. Ten eerste is er bij hen vaak 

sprake van complexe problematiek. Zo omschrijven Samson e.a. (Commissie Samson, 2012) dat kinderen 

die door de overheid uit huis worden geplaatst vooral uit sociaal zwakkere groepen uit de Nederlandse 

samenleving komen. Veel jongeren zijn getuige geweest van ongezonde uitingen van seksualiteit en soms 

zijn zij ook seksueel misbruikt. Ten tweede lopen kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg een 

hoger risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik door mede-cliënten en 

professionals binnen de instelling (Commissie Samson, 2012). Kortom, het gaat hier vooral om jongeren die 

op een leeftijd zijn dat zij gaan experimenteren met seksueel gedrag, maar die ook kwetsbaar zijn voor 

seksueel misbruik en zelf grensoverschrijdend gedrag kunnen laten zien.  

 

Huidige ontwikkelingen 

De afgelopen jaren zijn er diverse incidenten van seksueel misbruik binnen instellingen via media en 

optreden van slachtoffers bekend geworden. De Commissie Samsom heeft onderzoek gedaan naar het 

vóórkomen en de ernst hiervan binnen instellingen (Commissie Samson, 2012), nadat eerder door de 

Commissie Deetman het seksueel geweld binnen de Rooms-Katholieke kerk was onderzocht en 

gedocumenteerd (Deetman e.a., 2011). Uitkomsten van dit onderzoek worden beschreven onder het kopje 

‘Spreiding’ en in hoofdstuk 3.  

 

Het kwaliteitskader, dat de Commissie Rouvoet (2013) publiceerde in opdracht van Jeugdzorg Nederland, 

laat eveneens zien dat de omgang met seksualiteit extra aandacht behoeft en geeft daarvoor concrete 

aanbevelingen. Op basis daarvan zal in de komende jaren het handelen van professionals verder worden 

verbeterd, onder meer ten gunste van de veiligheid en seksuele ontwikkeling van jongeren in de residentiële 

jeugdzorg.  
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Spreiding 

In het handboek wordt niet ingegaan op de spreiding van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

misbruik in de residentiële jeugdzorg. Recent onderzoek door de Commissie Samson (2012) geeft hier wel 

zicht op.  

 

Uit onderzoek door de Commissie Samson (2012) en Alink (2012) komt naar voren dat uit huis geplaatste 

kinderen van 12 jaar en ouder een twee keer zo grote kans op seksueel misbruik hebben als gemiddelde 

Nederlandse kinderen (in 2010: 143 per 1000 kinderen tegenover 74 per 1000). Vooral kinderen in de 

residentiële jeugdzorginstellingen rapporteren een verhoogde prevalentie, terwijl dat voor kinderen in de 

pleegzorg niet geldt. Meisjes zijn meer dan twee keer zo vaak slachtoffer als jongens (significant). Er zijn 

geen significante verschillen gevonden voor verschillende leeftijdsgroepen of etnische afkomst. Bovendien 

wordt in slechts 2% van de gevallen het seksueel misbruik bij de professionals bekend. Er wordt gesproken 

van onderrapportage. Een opvallende uitkomst is dat een groot deel van de bevraagde jongeren die 

slachtoffer zijn, niet willen zeggen wie de pleger is. Waar slachtoffers daar wel op ingaan, rapporteren zij dat 

in meer dan de helft van de incidenten de plegers jonger zijn dan 21 jaar, dat wil zeggen leeftijdsgenoten.  

 

 

Gevolgen 

Op de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor kinderen wordt niet 

ingegaan in het handboek. In dit gedeelte bespreken we daarom kort die gevolgen aan de hand van het 

rapport van de Commissie Samson (2012). Samson e.a. (2012) gebruiken het model van Finkelhor en 

Browne (1986 in: Commissie Samson, 2012) om de gevolgen van seksueel misbruik te beschrijven bij 

kinderen. Zij onderscheiden vier zogeheten traumatogene aspecten van seksueel misbruik: (1) traumatische 

seksualisering, (2) verraad, (3) machteloosheid en (4) stigmatisering. Kort samengevat: seksueel misbruik 

kan leiden tot een traumatische seksualisering, dat wil zeggen tot misvorming van de psychoseksuele 

ontwikkeling. Daarnaast voelt een kind dat door een verzorger of andere volwassene misbruikt is zich 

verraden. Ten derde is er de ingrijpende ervaring van machteloosheid. Dit wordt beschreven als: de eigen wil, 

de eigen verlangens en behoeften en het gevoel van vertrouwen in eigen kunnen worden stelselmatig 

miskend. Ten slotte is er sprake van stigmatisering. Dit gaat over de vorming van negatieve zelfbeelden, 

zoals ‘slecht’ zijn, van schaamte en van schuld.   
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2. Beschrijving interventie 

 

 

2.1  Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep 

De uiteindelijke doelgroep wordt gevormd door de jongeren in de residentiële jeugdzorg.  

 

 

Intermediaire doelgroep 

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is gericht op aanbieders van de residentiële jeugdzorg.  

 

De interventie is gericht op beleidsontwikkeling in organisaties voor jeugd- en opvoedhulp en meer specifiek 

organisaties voor residentiële jeugdzorg. Binnen deze organisaties worden verantwoordelijkheden op 

diverse niveaus gelokaliseerd. Zowel Raad van Bestuur, management of stuurgroep en 

aandachtsfunctionarissen als begeleiders, behandelaars en gedragsdeskundigen worden aangesproken. 

Het gaat daarbij om betaalde en onbetaalde krachten. De ontwikkelaars bedoelen hier ook nadrukkelijk de 

vrijwilligers en stagiaires die bij een instelling werkzaam zijn.  

 

Het handboek is onderverdeeld in drie hoofdstukken of ‘Instrumenten’. Per instrument is specifiek 

beschreven wie de doelgroep is. 

 

 Instrument 1 ten behoeve van samenhangend beleid: Het instrument is toegespitst op (semi) 

residentiële hulpvormen, maar ook voor ambulante vormen van zorg- en dienstverlening zijn (delen 

van) dit instrument bruikbaar.  

 

 Instrument 2 ten behoeve van het opsporen en beïnvloeden van risicofactoren: Dit instrument is 

specifiek toegesneden op toepassing voor een locatie, een afdeling, een cliëntengroep of een 

specifieke setting binnen organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp.  

 

 Instrument 3 ten behoeve van de aanpak bij vermoedens van seksueel misbruik: De 

voorbeeldprocedures en draaiboeken (zoals omschreven in hoofdstuk 2.3) zijn vooral gericht op 

instellingen die ook een verblijfsfunctie bieden. Omgaan met vermoedens van seksueel misbruik 

binnen de thuissituatie komt slechts beperkt aan de orde, omdat de residentiële en opvoedhulp hier 

al veel beleid voor heeft ontwikkeld. 

 

 

Selectie van doelgroepen 

In de documentatie over de interventie worden geen specifieke indicatie- of contra-indicatiecriteria gegeven. 

 

 

2.2 Doel  

 

Hoofddoel 

Het overkoepelende hoofddoel van Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is dat organisaties beleid hebben 

ontwikkeld en geborgd, gericht op: 

 preventie van en adequaat handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik 

 én het bevorderen van gezond seksueel gedrag van jongeren  in de residentiële jeugdzorg.  
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Subdoelen 

De instrumenten hebben de volgende subdoelen. 

 

Instrument 1: Beleid met betrekking tot bejegening, seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel 

misbruik is ingebed in het totale beleid van de organisatie.  

 

Instrument 2: Risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik binnen de organisatie 

zijn opgespoord en beïnvloed waardoor de kans op seksueel misbruik verminderd wordt.  

 

Instrument 3: Medewerkers in de organisatie weten hoe zij moeten handelen bij vermoedens en meldingen 

van seksueel misbruik.  

 

 

2.3 Aanpak 

 

Opzet van de interventie 

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg biedt een getrapt beleidskader (zie het onderstaande schema) dat 

idealiter in zijn totaliteit wordt geïmplementeerd in een organisatie. In dit beleidskader vormen  het 

bejegeningsbeleid en het seksualiteitsbeleid de basis waarin een positieve norm wordt gesteld (Instrument 

1). Het beleid rond seksualiteit, een specifieke vorm van bejegening, is een afgeleide van het algemene 

bejegeningsbeleid. Het bejegeningsbeleid expliciteert en geeft vorm aan de nagestreefde omgang tussen 

alle bij de organisatie betrokkenen en de manier waarop professionals begeleiding bieden. Het omgaan met 

seksualiteit vormt een onderdeel van de nagestreefde bejegening en ondersteuning van de jeugdige en is 

verbonden met de ontwikkeling van de jeugdige van kind naar volwassene, ook als het gaat om het 

bevorderen van gezond seksueel gedrag.   

 

Het preventiebeleid tracht vervolgens overschrijdingen van de norm te voorkomen of op zijn minst te 

verminderen (Instrument 2). Het preventiebeleid heeft als uitgangspunt dat er altijd risico’s aanwezig zijn 

waardoor de positief geformuleerde normen in het bejegenings- en seksualiteitsbeleid kunnen worden 

overschreden.  

 

Het reactiebeleid tenslotte is bedoeld voor situaties waarin de norm desondanks wordt overschreden 

(Instrument 3).  

 

Zoals in het schema is te zien, is er ook afstemming nodig van het reactiebeleid met andere relevante 

beleidsterreinen, zoals het kwaliteitsbeleid. Wanneer er sprake is geweest van grensoverschrijding, is het 

zaak dat er vanuit evaluaties wordt teruggekoppeld naar het bejegenings-, seksualiteits-, en preventiebeleid.  
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Schema Getrapt beleidskader (Lammers & Brants, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De drie beleidsinstrumenten vormen een hulpmiddel, maar geven geen blauwdruk. Het gebruik van de 

instrumenten vraagt voor elke organisatie een vertaling naar de eigen praktijk. Daarnaast werken 

organisaties met één of meer specifieke groepen jeugdigen. Ook de specifieke kernmerken van de 

cliëntenpopulatie moeten worden meegenomen in de toepassing van de interventie.   

 

Idealiter vormt een risicoanalyse (Instrument 2) de basis voor het te ontwikkelen en te implementeren 

(preventie)beleid. Op grond van die analyse wordt duidelijk op welke gebieden de organisatie kwetsbaar is 

en welke zaken prioriteit moeten krijgen. Voor de situatie dat er geen gelegenheid is om een risicoanalyse uit 

te voeren, worden enkele tips gegeven om het beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat urgent is 

binnen de organisatie/afdeling of bij de kwetsbaarheid van specifieke cliëntgroepen. 

 

De checklists in Instrument 1  geven handvatten om tot keuzes te komen. Zodat er een plan van aanpak 

komt dat aansluit bij wat er in de organisatie nodig is en bij de mogelijkheden en eventuele beperkingen van 

de organisatie.  

 

 

Locatie en uitvoerders 

De drie instrumenten zijn geschreven voor de residentiële jeugdzorg. De implementatie van de instrumenten 

vraagt acties vanuit verschillende geledingen in de organisatie. In Instrument 1 staat een voorbeeldschema 

1 Bejegeningsbeleid 
De positieve norm rond 
omgangsvormen en professioneel 
handelen 
 Instrument 1 

2 Specifiek bejegeningthema: 
seksualiteit 
Met specifieke aandacht voor het 
spanningsveld in de 
jeugdhulpverlening 
 Instrument 1 

3     Preventiebeleid 
Preventie van 
grensoverschrijdingen. Opsporen 
en beïnvloeden van risicofactoren 
 Instrument 2 

4     Reactiebeleid 
Signaleren en melden van 
grensoverschrijding/seksueel 
misbruik 

 Meldteam/onderzoeks-

commissie 

 Draaiboeken/stappenplannen 

voor diverse situaties 

 Zaakcoördinatie / 

casemanagement 

 Evaluatie 

 Instrument 3 

4a Afstemming met andere 
beleidsterreinen 

 Kwaliteitsbeleid 

 Veiligheidsbeleid 

 Klachtenregeling 

 Arbobeleid 

 Gedragsproblematiek 

 FOBO, M&M 

 Instrument 3 
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waarin de (eind)verantwoordelijken voor de verschillende onderdelen van de drie instrumenten staan 

weergegeven. Hierin staan per onderdeel wie hiervoor (eind)verantwoordelijkheid, gedelegeerde 

eindverantwoordelijkheid of (gedeelde) verantwoordelijkheid heeft. De functionarissen maken deel uit van de 

Raad van Bestuur of de directie, de stuurgroep, het management of het zijn aandachtsfunctionaris(sen) 

seksualiteit/seksueel misbruik, uitvoerders (denk aan groepsbegeleiders) of stafmedewerkers (denk aan 

behandelaars en gedragsdeskundigen). 

 

 

Inhoud van de interventie 

Integraal beleid voor het vormgeven en implementeren van beleid inzake bejegening, seksualiteit en 

seksueel misbruik omvat idealiter de volgende beleidsonderdelen die zijn uitgewerkt in het handboek. 

 De visie van de instelling op algemene bejegening, seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend 

gedrag (zoals mishandeling en lichamelijk geweld). 

 De geldende normen en regels voor professioneel gedrag (gedragscode) en de omgangsvormen 

tussen alle betrokkenen (omgangsregels). 

 De procedures voor signalering en melding van seksueel misbruik en ander grensoverschrijdend 

gedrag. 

 De procedures voor de behandeling van slachtoffers en plegers. 

 De procedures voor registratie en dossiervorming.  

 

In de volgende paragrafen worden de drie instrumenten uiteengezet.  

 

Instrument 1  

Samenhangend beleid rond bejegening, seksualiteit en preventie en aanpak van seksueel misbruik  

 

Instrument 1 bestaat uit de volgende onderdelen. 

 Een model om een samenhangend beleid vorm te geven (zie het bovenstaande schema)  

 Een omschrijving van taken en verantwoordelijkheden binnen verschillende geledingen in de 

organisatie (zie het kopje ‘Locatie en uitvoerders’). 

Om in kaart te brengen of de verantwoordelijkheden en verantwoordelijken duidelijk zijn gedefinieerd 

in de organisatie, wordt aangeraden het schema in te vullen voor de eigen organisatie.  

 

 Procesmatige aandachtspunten, randvoorwaarden en valkuilen bij de implementatie van het beleid. 

De ontwikkelaars beschrijven dat de implementatie van beleid niet pas begint als het beleidsplan er 

ligt. Al vanaf het eerste begin van beleidsvorming zijn er factoren die de kans van slagen van de 

implementatie beïnvloeden. De ontwikkelaars geven aandachtspunten en voorbeelden om 

bijvoorbeeld voldoende draagvlak onder de medewerkers, jeugdigen en ouders/vertegenwoordigers 

te verkrijgen. 

   

 Checklists, waarmee in kaart kan worden gebracht hoe de implementatie van het beleid in de 

organisatie ervoor staat. Het beleid rond bejegening, seksualiteit, preventie, reactie en evaluatie bij 

een incident. Daarnaast is er een checklist om de taken en verantwoordelijkheden bij de 

implementatie op locatieniveau in kaart te brengen.  

Met de checklists kan (1) in kaart worden gebracht wat er binnen de eigen organisatie/afdeling al is, 

waarbij kan worden aangesloten en (2) kunnen prioriteiten worden bepaald: wat moet er op de korte 

en lange termijn gebeuren? De checklists dienen als handvat om prioriteiten te stellen.  

Tevens kunnen de checklists worden gebruikt wanneer er geen ruimte is voor de risico-inventarisatie 

(Instrument 2). De checklists kunnen dan bijvoorbeeld door leden van een team worden ingevuld om 

te bepalen welke zaken aandacht verdienen.  
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Instrument 2 

Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik  

 

Het tweede instrument is gericht op preventie van seksueel misbruik en andere ongewenste 

omgangsvormen. Met dit instrument worden mogelijke risicofactoren in kaart gebracht die cliënten en 

medewerkers kwetsbaar maken voor seksueel misbruik. Aan de hand hiervan worden prioriteiten  bepaald 

en een plan opgesteld om risicofactoren te verminderen. Wie het initiatief neemt tot een risicoanalyse, wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering, op welke schaal en op welke manier de analyse wordt uitgevoerd, zal 

per organisatie verschillen. Mogelijkheden: bij één persoon neerleggen (bijvoorbeeld een 

kwaliteitsmedewerker of aandachtsfunctionaris), een taak- of klankbordgroep instellen en zo de taken over 

meer mensen verdelen, bijvoorbeeld groepjes van jeugdigen, ouders/vertegenwoordigers en/of 

medewerkers per team of afdeling. De ontwikkelaars beschrijven verschillende manieren om risicofactoren in 

kaart te brengen: het individueel of in een groep bevragen van personen (mondeling of schriftelijk), het 

verrichten van observaties en/of het analyseren van de meldingen en registraties van grensoverschrijdend 

gedrag en seksueel misbruik.   

 

Instrument 2 bestaat uit de volgende onderdelen. 

 Het wat, waarom en het mogelijke effect van een risicoanalyse. 

 De niveaus en onderwerpen van een risicoanalyse. 

De niveaus die kunnen worden onderscheiden voor de risicoanalyse betreffen: (1) het niveau van de 

organisatie of afdeling als geheel, (2) het niveau van de medewerkers, (3) het niveau van de 

jeugdigen. De risicoanalyse kan enkel gericht zijn op seksueel misbruik. Er kan ook voor gekozen 

worden om andere ongewenste omgangsvormen erbij te betrekken, zoals agressie, geweld, pesten 

en discriminatie.  

 Een tienstappenplan en manieren om een risicoanalyse uit te voeren: 

1. Aanleiding, visie, doelen en reikwijdte formuleren 

2. Draagvlak creëren, diverse partijen betrekken; bijvoorbeeld door iedereen regelmatig te blijven 

informeren over de voortgang en de diverse partijen deel te laten nemen aan werkgroepen.  

3. Opstellen van een risicoanalyse. 

4. Uitvoering van de inventarisatie regelen. 

5. Analyse en weging van de uitkomsten. 

6. Bekendmaken van de uitkomsten en prioriteiten stellen. 

7. Doelen formuleren. 

8. Bepalen van acties en maatregelen. 

9. Uitvoeren van acties en maatregelen. 

10. Evalueren, bijstellen en blijven informeren. 

 De aanpak na de risicoanalyse: hoe kunnen risicofactoren op organisatie-, medewerkers- en 

cliëntniveau worden verminderd. 

 De bijlagen bevatten voorbeelden van vragenlijsten, checklists of werkvormen die kunnen worden 

gebruikt bij de uitvoering van de risicoanalyse en het bepalen van prioriteiten voor de aanpak. Zo 

worden voor het bevragen van groepen in de bijlagen werkvormen gegeven om via bestaande 

overleggen of themabijeenkomsten risicofactoren van seksueel misbruik te bespreken. Een 

voorbeeld van een werkvorm is het gesprek aangaan in een groep aan de hand van stellingen en 

discussiekaarten, om duidelijk te krijgen hoe wordt gedacht over risicofactoren, veiligheid en 

omgangscultuur binnen een organisatie. In het handboek staan stellingen, discussiekaarten en 

wijzen van bespreken en aanbrengen van hiërarchie.  

 

Instrument 3 

Aanpak bij melding of vermoedens van seksueel misbruik 

 

Bij vermoedens of geconstateerde incidenten van seksueel misbruik is het belangrijk dat goed gehandeld 

wordt: voor het slachtoffer, de omgeving, de medewerkers én voor de verdachte/pleger. Een instelling moet 

voorbereid zijn. Het derde deel omvat daartoe onder meer: 
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 omschrijving taken meldteam en zaakcoördinatie 

 voorbeeldprotocol Signalering en melding. 

 

Instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp hebben op het punt van preventie en aanpak van seksueel misbruik 

een tweeledige wettelijke verantwoordelijkheid: als zorgaanbieder en als werkgever. Vanuit die 

verantwoordelijkheid moet beleid gemaakt worden voor (potentiële) slachtoffers en plegers onder jeugdigen 

en medewerkers. Instellingen voor jeugdzorg hebben ook een verantwoordelijkheid inzake seksueel misbruik 

van jeugdigen door derden.  

 

Het instrument bevat vier voorbeelddraaiboeken: 

1. Heterdaad situatie 

2. (Vermoedens van) seksueel misbruik binnen de instelling door jeugdigen of medewerkers 

3. (Vermoedens van) seksueel misbruik in de thuissituatie van de jeugdige 

4. (Vermoedens van) seksueel misbruik door derden met wie de organisatie een contract heeft.  

 

 

2.4  Ontwikkelgeschiedenis  

 

Betrokkenheid doelgroep 

De interventie Veiligheid in  de residentiële jeugdzorg is inductief, dat wil zeggen: vanuit de praktijk tot stand 

gekomen. De vragen en dilemma’s (zoals beschreven in hoofdstuk 1) die in deze interventie spelen, 

speelden ook in de gehandicaptensector en de geestelijke gezondheidszorg. Voor Movisie (toen nog 

TransAct) was dit aanleiding om een reeks beleidsinstrumenten uit te brengen voor deze sectoren, onder de 

titel Van incident tot fundament – vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en 

seksueel misbruik (2006).  

 

In samenspraak met professionals uit de residentiële jeugdzorg is de aanpak geactualiseerd en aangepast 

aan de situatie in de jeugdzorg. Het instrument is toegespitst op (semi-)residentiële hulpvormen, maar ook 

voor ambulante vormen van zorg- en dienstverlening zijn delen van het instrument bruikbaar. 

 

Bruikbaarheidstoetsing residentiële jeugdzorg 

Het oorspronkelijke beleidsinstrument Van incident tot fundament (2006) is door zeven Brabantse 

instellingen voor Residentiële Jeugd en Opvoedhulp in 2010 getoetst op bruikbaarheid in hun praktijk 

(Tender, Bijzonder Jeugdwerk Brabant, de Zuidwester, Orthopedagogisch Centrum Brabant, Widdonck, 

Oosterpoort en Opvang- en begeleidingscentrum Valkenhorst (deze instelling voor vrouwenopvang heeft ook 

een jeugdzorgerkenning). De toepasbaarheid is tijdens een rondetafelgesprek met de instellingen 

geëvalueerd. De organisaties waren unaniem van mening dat, op een aantal noodzakelijke bijstellingen na, 

de instrumenten een goed kader en concrete handvatten boden voor hun sector. Daarnaast hebben de 

instellingen schriftelijk feedback gegeven op Van incident tot fundament en de nieuwe versie voor de 

residentiële jeugdzorg. Met behulp van de feedback en aanvullingen is gekomen tot Veiligheid in de 

Residentiele Jeugdzorg.  

Meer informatie over de aanpak van de bovengenoemde instellingen is te lezen in hoofdstuk 5.  

 

Huidige ontwikkelingen 

In 2010 is het Vlaggensysteem ontwikkeld (Frans & Franck, 2010, zie ook de methodebeschrijving van het 

Vlaggensysteem in de databank Effectieve sociale interventies). Doel van het Vlaggensysteem is het 

voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder en ten aanzien van kinderen van nul tot achttien 

jaar. De methode is gericht op het vergroten van competenties van ouders, opvoeders, leerkrachten en 

anderen die met kinderen en jongeren werken. Zij leren seksueel (grensoverschrijdend) gedrag juist in te 

schatten en bespreekbaar te maken met kinderen.  

 

In 2013 is een vierjarig project gestart waarin het Vlaggensysteem wordt doorontwikkeld voor de residentiële 

jeugdzorg. Onderdeel van het traject is een effectonderzoek van de interventie. Idealiter ziet Movisie dat het 
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gebruik van het Vlaggensysteem in instellingen hand in hand gaat met het vormgeven en borgen van beleid 

op het gebied van seksualiteit zoals beschreven in deze interventie. In het verlengde  

 

daarvan is het plan opgevat om (delen van) Veiligheid in de Residentiele Jeugdzorg in de toekomst door te 

ontwikkelen en het Vlaggensysteem hierin een plaats te geven.  

 

 

Buitenlandse interventie 

De interventie is in Nederland ontwikkeld.  

 

 

2.5 Vergelijkbare interventies 

 

In Nederland uitgevoerd 

Er zijn twee interventies vergelijkbaar met Veiligheid in de residentiële jeugdzorg: Van Incident tot 

fundament, een voorloper van Veiligheid in de residentiële jeugdzorg (2006) en de toolkit Werken aan 

sociale veiligheid (2012). 

 

 

Overeenkomsten en verschillen 

 

Van Incident tot fundament 

Het instrument Van incident tot fundament biedt organisaties in de gehandicapten- en de ggz-sector 

ondersteuning bij de implementatie van beleid ten aanzien van seksualiteit en seksueel misbruik en de 

inbedding hiervan in het algemene beleid.  

 

Overeenkomsten 

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is gebaseerd op Van incident tot fundament. Beide instrumenten 

hebben eenzelfde doel en aanpak: drie beleidsinstrumenten die organisaties concrete handvatten bieden 

voor het creëren van een veilig klimaat met aandacht voor de preventie van seksueel misbruik. 

 

Verschillen 

Het verschil tussen beide interventies betreft de doelgroep: Van incident tot fundament richt zich op 

ondersteuning aan organisaties in de gehandicapten- en de ggz-sector, met cliënten van alle leeftijden. 

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is geactualiseerd en aangepast aan de situatie in de residentiële 

jeugdzorg, waar uitsluitend kinderen en jeugdigen verblijven. 

 

 

Toolkit Werken aan sociale veiligheid 

De toolkit Werken aan sociale veiligheid biedt ondersteuning bij het werken aan sociale veiligheid binnen 

zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Overeenkomsten 

Beide instrumenten zijn gericht op sociale veiligheid binnen instellingen, specifiek preventie van en handelen 

bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik.  

 

Verschillen 

Het verschil tussen beide interventies betreft de doelgroep: Werken aan sociale veiligheid richt zich op 

zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Veiligheid in de residentiële jeugdzorg richt 

zich op de residentiële jeugdzorg in de volle breedte.    
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Toegevoegde waarde 

De meerwaarde van de interventie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg ligt in de nadruk op het belang van 

inbedding van het beleid inzake bejegening, seksualiteit en preventie en aanpak van seksueel misbruik in 

het totale beleid van de organisatie (het leggen van een fundament). Organisaties worden uitgenodigd om 

blijvend aandacht te besteden aan dit onderwerp en niet te wachten tot zich een incident voordoet, waarna 

de aandacht voor het beleid weer verslapt.  

 

Daarnaast is de toegevoegde waarde de brede aanpak voor de residentiële jeugdzorg en het naast de 

aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik ook ruimte maken voor positieve 

seksualiteit.   
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3. Onderbouwing 

 

 

 

Oorzaken 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 zijn kinderen en jongeren in de residentiële jeugdzorg dubbel kwetsbaar: 

door hun achtergrond en het hogere risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik 

binnen de residentiële jeugdzorg. Oorzaken liggen op het vlak van  seksualiteitsontwikkeling van kinderen, 

de achtergrond van de kinderen, de setting van de residentiële jeugdzorg, het (ontbreken van) 

seksualiteitsbeleid in instellingen, de rol van professionals en handelingsverlegenheid op de werkvloer 

(Lammers & Brants, 2010, Commissie Samson, 2012). Deze oorzaken worden in de volgende alinea’s 

toegelicht.  

 

Seksualiteitsontwikkeling in de residentiële jeugdzorg 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is seksualiteit een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen 

tot volwassenen. Binnen de residentiële jeugdzorg bevinden zich veel jongeren die op een leeftijd zijn dat 

gaan experimenteren met seksueel gedrag. Tegelijkertijd zijn zij ook kwetsbaar voor seksueel misbruik en 

kunnen ze zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. Zowel Lammers & Brants (2010) als 

Samson e.a. (Commissie Samson, 2012) beschrijven hoe jongeren inherent aan hun leeftijd grenzen 

verkennen. Ook op het gebied van seksualiteit. En grensverkenning leidt soms tot grensoverschrijding.  

 

Achtergrond van de kinderen 

De achtergrond van kinderen en jongeren die in de residentiële jeugdzorg geplaatst worden, is een andere 

oorzaak waardoor het risico om slachtoffer te worden groter is. Samson e.a. (Commissie Samson, 2012) 

beschrijven hoe relatief veel jongeren voorafgaand aan de plaatsing slachtoffer zijn geweest van seksueel 

misbruik. “Traumatische seksualisering kan leiden tot sterk geseksualiseerd gedrag van een kind, waar een 

zodanig provocatieve werking van uit kan gaan dat het risico op revictimisatie vergroot wordt. Daarnaast 

hebben veel van deze jongeren een voorgeschiedenis van geweld of verwaarlozing die net als seksueel 

misbruik kan leiden tot een geringe zelfwaardering, beperkt zelfvertrouwen, geringe weerbaarheid en 

assertiviteit, over-afhankelijkheid van aandacht en zo meer.” (Commissie Samson, 2012).  

 

De setting van de residentiële jeugdzorg 

Binnen de residentiële jeugdzorg leven jongeren bij elkaar in leefgroepen, van deeltijd- tot gesloten 

leefgroepen. Bij deze jongeren spelen vaak diverse problemen en zij zitten in een fase waarin zij met 

seksualiteit experimenteren. Tegelijkertijd heeft iedere instelling haar eigen normen, waarden en 

gedragsregels. Dikwijls is er weinig ruimte voor experimenteergedrag. De vraag rijst dan ook hoe kan 

worden omgegaan met enerzijds het ruimte bieden voor positieve seksualiteit en aan de andere kant 

veiligheid bieden voor de jongeren (Lammers & Brants, 2010). 

 

Het seksualiteitsbeleid in instellingen 

Er is veel veranderd de afgelopen jaren, mede dankzij de aandacht die de commissies Deetman en Samson 

hebben gevestigd op seksueel misbruik. Toch is het beleid inzake seksualiteit en seksuele ontwikkeling vaak 

niet in het algemene beleid van de instelling opgenomen of wordt het niet binnen de instelling geborgd. 

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg (2008) heeft uitgewezen dat de meeste instellingen voor Jeugd en 

Opvoedhulp beleid en handelen op het terrein van seksueel grensoverschrijdend gedrag (nog) onvoldoende 

vorm hebben gegeven.  

 

Voor het inspectieonderzoek is de kwaliteit van het beleid van 52 instellingen voor 24-uurs jeugdzorg 

onderzocht (aan de hand van een toetsingskader) op vijf thema’s: bejegening, seksualiteit, preventie, reactie  
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en deskundigheid. Van de instellingen scoort 81% voldoende op de kwaliteit van het bejegeningsbeleid. De 

kwaliteit van het seksualiteitsbeleid is bij 42% van de instellingen voldoende. De Inspectie oordeelt dat de 

kwaliteit van het beleid ten aanzien van seksualiteit in instellingen matig is. Op het gebied van 

preventiebeleid scoren de meeste instellingen (44%) matig. Bij een meerderheid van de instellingen (58%) is 

de kwaliteit van het reactiebeleid onvoldoende. De kwaliteit van het beleid voor deskundigheidsbevordering 

op het gebied van seksualiteit is bij de meeste instellingen (77%) onvoldoende (Inspectie Jeugdzorg, 2008). 

 

Daarnaast is de huidige aanpak vaak gericht op ‘reactiebeleid’: het handelen na gesignaleerd of 

geconstateerd grensoverschrijdend gedrag of misbruik. Hierbij bestaat het risico dat intimiteit en seksualiteit 

in een negatieve sfeer komen en dat de nadruk ligt op het vermijden van risico’s (Lammers & Brants, 2010, 

Commissie Samson, 2012). Samson e.a. (Commissie Samson, 2012) beschrijven hoe “formele afwezigheid 

van het onderwerp de feitelijke aanwezigheid ervan klemmender maakt, maar tegelijk moeilijker 

bespreekbaar. Dat leidt tot onduidelijkheid bij jongeren over grenzen en normen, en bij groepsleiding tot een 

gebrek aan leiding en sturing op een terrein waarop jongeren hun weg moeten vinden. En hoe minder open 

de sfeer in een groep is ten aanzien van seksualiteit, hoe meer kans dat seksueel misbruik zich in de 

schaduw manifesteert”.  

 

De rol van professionals 

Professionals hebben een opvoedkundige taak binnen de groepen. Zij komen te staan voor vragen als: 

Waar ruimte geven? Waar begrenzen? Hoe jeugdigen weerbaar te maken tegen grensoverschrijdend 

gedrag? Waar hun grensbewustzijn te bevorderen en impulscontrole te vergroten? Het oefenen van een 

ontwikkelingstaak van de ene jongere kan onveiligheid voor een groepsgenoot met zich meebrengen, zelfs 

als die groepsgenoot zelf geen actieve rol speelt in de relatie. Het bepalen van grenzen is nu te vaak een 

individuele keuze van individuele hulpverleners. Dat leidt tot willekeur en ongelijkheid. Visie en beleid 

moeten zijn vertaald in concrete richtlijnen voor het handelen en hier ontbreekt het, zoals beschreven in 

bovenstaande alinea, vaak aan. 

 

Daarnaast is er sprake van een kunstmatige opvoedingssituatie waarin professionals taken van ouders op 

zich nemen. Dit zorgt ook voor ongelijke machtsverhoudingen en/of een afhankelijkheidsrelatie waarin 

ongewenste seksueel getinte aandacht of seksueel misbruik tussen jongere en hulpverlener kan 

plaatsvinden (Lammers & Brants, 2010).  

 

Handelingsverlegenheid 

Samson e.a. (Commissie Samson, 2012) beschrijven hoe uit het onderzoek blijkt dat er in de opleiding en 

werkbegeleiding van professionals nauwelijks aandacht is voor kennis en vaardigheden op het gebied van 

gezonde seksuele ontwikkeling, afwijkende seksuele ontwikkeling en seksueel misbruik. Dit resulteert in het 

niet opmerken van signalen en in handelingsverlegenheid op de werkvloer.  

 

 

Aan te pakken factoren 

De interventie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg heeft als einddoel preventie van en handelen bij 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik én het bevorderen van gezond seksueel gedrag 

in de residentiële jeugdzorg.  

 

In het voorgaande zijn de factoren beschreven die het probleem veroorzaken. In eerste instantie richt de 

interventie zich op het verbeteren van het seksualiteitsbeleid in de residentiële jeugdzorg, in brede zin.  

  

In tweede instantie heeft de interventie ook invloed op de rol van professionals en het tegengaan van 

handelingsverlegenheid, door het bevorderen van signaleren en handelen.  

 

Dit past bij de volgende subdoelen van de interventie.  

 Beleid inzake bejegening, seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel misbruik is ingebed 

in het totale beleid van de organisatie. 
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 Risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik binnen de organisatie zijn 

opgespoord en beïnvloed, waardoor seksueel misbruik wordt voorkomen. 

 Medewerkers in de organisatie weten hoe zij moeten handelen bij vermoedens en meldingen van 

seksueel misbruik. 

 

 

Verantwoording  

Zoals beschreven onder het kopje ‘Oorzaken’ blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg (2008) dat  

de aandacht voor seksualiteit en seksueel misbruik in instellingen matig is. De inspectie geeft aan (2008: 

4): “…een uitgewerkt beleid [kan] wel een noodzakelijke voorwaarde [zijn] voor het systematisch werken 

aan kwaliteit via het welbekende Plan, Do, Check, Act”. In het rapport wordt beschreven dat de inspectie 

verwacht dat iedere instelling de aandacht voor het thema seksualiteit verder doorzet en actie onderneemt 

op die onderdelen van het beleid die nog niet in orde zijn. De inspectie beveelt onder andere aan dat 

instellingen die (op onderdelen) onvoldoende of matig beleid hebben, een verbeterplan opstellen voor de 

relevante beleidsonderdelen en dat zij het systematisch werken aan verbetering versterken. De interventie 

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is een manier om integraal aan deze aanbevelingen te voldoen. De 

Inspectie Jeugdzorg gebruikt de interventie dan ook als toetsingskader voor de residentiële jeugdzorg. In 

het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg (2013) borduurt Jeugdzorg Nederland 

voort op de bevindingen van de Commissie Samson (2012) en benoemt specifiek dat er 

professionalisering nodig is op het niveau van het bestuur, het management en de werkvloer. Jeugdzorg 

Nederland bepleit dat elke organisatie een monitoringsysteem inricht om de voortgang en verbeteringen 

zichtbaar te maken.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 zijn de instrumenten gericht op het ontwikkelen van samenhangend 

beleid. Deze aanpak werkt volgens de ontwikkelaar goed omdat het instellingen voor residentiële 

jeugdzorg concrete tools geeft om dit beleid vorm te geven en een fundament te creëren dat zowel voor 

het bevorderen van positieve seksualiteit als bij grensoverschrijding handvatten biedt. Voor Instrument 1 

zijn dit de checklists om de implementatie van beleid in de organisatie in kaar t te brengen. Bij Instrument 2 

betreft het de tien stappen van de risico-inventarisatie ten behoeve van de preventie en aanpak van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Instrument 3 omvat de stappen voor 

signalering en melding van seksueel misbruik en de voorbeelddraaiboeken voor handelen bij (vermoedens 

van) seksueel misbruik.  

 

Alle drie de instrumenten zijn aanpassingen van de instrumenten uit de interventie Van incident tot 

fundament – Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik 

(Lammers & Goes, 2006/2008). Daarnaast is er gebruik gemaakt van de ervaring met advisering en 

scholing over de preventie en aanpak van seksueel misbruik binnen de ggz, de gehandicaptenzorg en de 

jeugdzorg.  

 

Instrument 1, met als subdoel  ‘Beleid rondom bejegening, seksualiteit en de preventie en aanpak van 

seksueel misbruik is ingebed in het totale beleid van de organisatie ’, vindt zijn oorsprong in het rapport 

Intimiteit met beleid van de Vereniging Gehandicaptensector Nederland (Lammers, 1997). Het instrument 

is oorspronkelijk ontwikkeld ten behoeve van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en 

de ggz en is nu, in samenspraak met professionals uit de residentiële jeugdzorg, geactualiseerd en 

aangepast aan de situatie in de jeugdzorg.  

 

Voor de ontwikkeling van instrument 2, met als subdoel ‘Risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag 

en seksueel misbruik binnen de organisatie zijn opgespoord en beïnvloed waardoor seksueel misbruik 

wordt voorkomen’, is gebruik gemaakt van wat Cense (1999) in opdracht van NOC*NSF heeft ontwikkeld 

voor de preventie van seksuele intimidatie binnen de sport. Ook hebben de ontwikkelaars zich laten 

inspireren door producten in het onderwijs, in het bijzonder de Klassenthermometer (APS, 2004). 
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Instrument 3, met als subdoel: ‘Medewerkers in de organisatie weten hoe zij moeten handelen bij 

vermoedens en meldingen van seksueel misbruik’ is bovenal een aanpassing van de map Van incident tot 

fundament – Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik  

(Lammers & Goes, 2006/2008). De voorbeelddraaiboeken zijn gebaseerd op het Scenario Zedenzaken en 

Maatschappelijke Onrust en handreikingen/stappenplannen die in de loop der jaren z ijn ontwikkeld 

(GG&GD, Steunpunt Seksueel Geweld, 1995; Lammers, 1995; Consultatieteam seksueel misbruik Zuid-

Gelderland, 2000).  

 

 

Werkzame elementen 

 

 Aandacht voor seksualiteit als geheel: positieve seksualiteit én grensoverschrijding en seksueel 

misbruik (2, 5). 

 Het uitgangspunt dat beleid inzake seksualiteit en seksueel misbruik gebaseerd op en ingebed in 

een breder bejegeningsbeleid dient te zijn (2, 5).  

 Het vormen van een fundament: het getrapte beleidskader met aandacht voor het algemeen vormen 

van beleid inzake seksualiteit, preventiebeleid en reactiebeleid (2). 

 De integratie van het niveau van de organisatie/afdeling, het niveau van de medewerker en het 

niveau van de jeugdige in één beleid (2).  

 Het opsporen van risicofactoren van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik binnen de 

organisatie (2, 3). 

 Medewerkers worden toegerust zodat zij weten hoe zij moeten handelen bij vermoedens en 

meldingen van seksueel misbruik (2, 3). 
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4. Uitvoering 

 

 

Materialen 

De interventie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg heeft de volgende materialen beschikbaar.  

 Wervingsmateriaal: informatiefolder. De folder geeft korte informatie over de drie instrumenten van 

de interventie.  

 Materiaal voor de uitvoerder: handboek ‘Veiligheid in de residentiële jeugdzorg. Van incident tot 

fundament. Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel 

misbruik in de residentiële jeugdzorg’ (Lammers & Brants, 2010). Het handboek bestaat uit de 

beschrijving van de drie instrumenten en checklists en voorbeeldprotocollen.  

 Materiaal voor evaluatie: evaluatieformulier onderzoek/advies (vermoedens) seksueel misbruik (het 

evaluatieformulier is opgenomen in Instrument 3).  

Het handboek is te bestellen via de website van Movisie (www.movisie.nl) voor € 49,50, het 

wervingsmateriaal is gratis te downloaden van dezelfde website.  

 

Type organisatie 

De interventie is ontwikkeld voor  de residentiële jeugdzorg. De instrumenten bieden echter ook goede 

handvatten voor bijvoorbeeld Justitiële Jeugdinrichtingen of andere instellingen waar jongeren verblijven.  

 

De interventie is in samenwerking met acht instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp te Brabant gerealiseerd: 

Tender, Orthopedagogisch Centrum Brabant, de Widdonck, BJ Brabant, de Zuidwester, Valkenhorst, 

Oosterpoort en de Combinatie. Zij zijn er in 2010 mee gestart.   

 

Daarnaast gebruikt de Inspectie Jeugdzorg de beleidsinstrumenten als toetsingskader voor de residentiële 

jeugdzorg. 

 

 

Opleiding en competenties 

 

Instrument 1  

Op instellingsniveau is er voldoende deskundigheid op de volgende terreinen. 

 Intimiteit, seksualiteit en seksuele ontwikkeling, (on)veiligheid, grensoverschrijdend gedrag en 

seksueel misbruik.  

 Communiceren over intimiteit, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag met jeugdigen en hun 

ouders/vertegenwoordigers.  

 Managers dienen een bepaalde basisdeskundigheid te bezitten om hun coachende en sturende rol 

goed te kunnen vervullen.  

 

Instrument 2 

In het tweede instrument staat het maken van een risicoanalyse centraal. Als wordt gekozen voor 

mondelinge interviews, zijn hiervoor één of meer interviewers nodig om – afhankelijk van het doel van de 

analyse – medewerkers / jeugdigen en hun ouders/vertegenwoordigers te interviewen.  

In de bijlage (2) ‘Profiel interviewer’ staat een overzicht van de benodigde specifieke kennis, vaardigheden 

en persoonskenmerken. We noemen daarvan de volgende. 

 De interviewer heeft ervaring met het objectief bevragen van personen over gevoelige onderwerpen. 

 De interviewer heeft een soepele, geduldige, open en respectvolle houding.  

Daarnaast is het belangrijk dat de interviewer aansluit bij, en toegankelijk is voor de geïnterviewde. Denk 

daarom na over de mogelijke invloed van sekse, culturele achtergrond, levensbeschouwing of leeftijd van de 

interviewer op de geïnterviewde.  

 

http://www.movisie.nl/
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Instrument 3 

Instrument 3 bevat de volgende bijlagen.  

 Een voorbeeldomschrijving voor het meldteam. Dit bestaat idealiter uit een coördinator / voorzitter, 

een gedragsdeskundige / psycholoog, een arts en een lijnfunctionaris. Alle leden beschikken over 

juridische basiskennis over seksueel misbruik en hebben inhoudelijke basisdeskundigheid over 

signalen, gevolgen van seksueel misbruik voor slachtoffer, pleger en hun omgeving (zie bijlage 2 

voor meer informatie over de invulling van het meldteam en het profiel van de leden).  

 Een profiel van een vertrouwenspersoon. Deze geniet het vertrouwen en respect van de bij de 

instelling betrokken gemeenschap. Hij of zij heeft een duidelijke visie en moraal ten aanzien van 

seksueel misbruik; kent de organisatie en kent de cultuur (zie bijlage 3 voor het gehele profiel van de 

vertrouwenspersoon en de benodigde faciliteiten en acties voor de implementatie).  

 Een profiel van een zaakcoördinator. De benodigde competenties van een zaakcoördinator liggen 

onder andere op het vlak van probleemanalyse, oordeelvorming en besluitvaardigheid (zie bijlage 4 

voor meer informatie over de competenties, vaardigheden en kennis).  

 

Algemeen wordt geadviseerd gebruik te maken van inter-institutionele toetsing, om zo te profiteren  van de 

goede praktijken, ervaringen en deskundigheid van anderen. 

 

 

Kwaliteitsbewaking 

Vanuit de ontwikkelaar wordt de kwaliteit van de interventie niet verder bewaakt. Wel worden er materialen 

geleverd voor evaluatie. 

 

 

Randvoorwaarden 

De volgende randvoorwaarden worden benoemd die belangrijk zijn voor een succesvolle implementatie van 

beleid. 

 

 Facilitering (voldoende kader, aansturing, tijd en middelen) van verbeteracties en 

veranderingsprocessen. Reserveer tijdig de benodigde financiële middelen. 

 Inzetten van managementinstrumenten bij de implementatie van verbeteracties. 

 Uitzetten van oefentrajecten om medewerkers in staat te stellen de benodigde competenties te 

ontwikkelen. 

 Structurele afstemming bewerkstelligen tussen de diverse betrokken afdelingen/geledingen. 

 

 

Implementatie 

Het instrument op zichzelf is gericht op implementatie binnen de organisatie. Op aanvraag kan een training 

worden verzorgd in het werken met de interventie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg. Neem hiervoor 

contact op met Movisie (tel.: 030 789 22 22).  

 

 

Kosten 

De interventie Veiligheid in de residentiële jeugdzorg is te bestellen op de website van Movisie 

(www.movisie.nl). Naast de map ontvangt u ook de digitale versie. Kosten: € 49,50.  

Over verdere kosten is geen informatie beschikbaar.   

http://www.movisie.nl/
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5. Onderzoek naar praktijkervaringen 

 

 

Er is geen evaluatie beschikbaar van de toepassing van Veiligheid in de residentiële jeugdzorg, enkel van 

een training (train-de-trainer)over de interventie. De hieronder beschreven praktijkervaringen van de 

professional zijn gebaseerd op de volgende publicaties.  

 

1. Evaluatie training Samenwerkingsverband van organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp in 

Brabant, Movisie 2010 (ongepubliceerd) en Evaluatie Train-de-trainer preventie seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de residentiële jeugdzorg, geschreven door Marijke Lammers en 

Welmoed Visser-Korevaar in 2010 (ongepubliceerd).  

 

In het kader van het bovenstaande beschreven project Grenzen voor Veiligheid (2011), heeft een train-de-

trainer plaatsgevonden voor 21 gedragswetenschappers c.q. aandachtsfunctionarissen seksualiteit van de 

aan het project deelnemende organisaties. De deelnemers hebben een vierdaagse training gevolgd in 2010. 

De training is online geëvalueerd en de trainers hebben een evaluatierapport geschreven over de training.  

 

Praktijkervaringen van de uitvoerder 

 

Evaluatie Train-de-trainer preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag in de residentiële jeugdzorg 

De deelnemers hebben aangegeven dat zij tevreden waren over de trainers, zowel individueel als over de 

interactie tussen beide trainers.  

 

Opmerkingen van de deelnemers over de inhoud, direct na afloop van de training (Lammers & Visser-

Korevaar, 2010): 

 Trainingsvaardigheden geoefend en aangescherpt. 

 Kennis opgefrist/aangescherpt. 

 Tools voor gespreksvoering gekregen. 

 Beter in staat om de seksuologische hulpvragen/seksuele ontwikkelingen in kaart te brengen. 

 Gespeeld en geoefend met ‘taal geven’ aan het thema seksualiteit en intimiteit.  

 De oefeningen hebben geleid tot zelfinzicht, met name de relatie tussen persoonlijk en professioneel 

handelen. 

 De deelname van meerdere organisaties wordt gezien als meerwaarde in het kader van uitwisseling 

en verdieping. Het wiel hoeft niet steeds zelf uitgevonden te worden.  

 Veel materialen/werkvormen gezien/mee geoefend die je direct kunt inzetten. 

 

Online evaluatie (Movisie, 2010): 

 Waardering: 4,5 (van 5).’Beslist een eyeopener dat het accent gelegd wordt op belangrijkheid van 

goede seksuele voorlichting in al zijn facetten’.  

 Over ‘behoefte aan meer verdieping’ schrijft een deelnemer: “Dat moet de praktijk nog uitwijzen. Ik 

heb wel voldoende handvatten om, als die behoefte komt, te weten waar/hoe ik aan verdieping kan 

komen.” 

 

Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

Er is geen onderzoek beschikbaar over praktijkervaringen van de cliënt/burger.  

 

 

Praktijkvoorbeeld 

Er is geen praktijkvoorbeeld beschikbaar. 
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6. Onderzoek naar de effectiviteit 

 

 

Onderzoek in Nederland 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de interventie. Dergelijk onderzoek is 

evenmin gevonden bij de door Movisie uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

Onderzoek naar vergelijkbare interventies 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden/interventies, noch in Nederland, noch 

in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door Movisie uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). 
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