
Wat heeft MOVISIE u nog meer te bieden?

Instellingen kunnen bij MOVISIE terecht voor advies, een training, workshop, lezing, studie-

dag over een door u gekozen onderwerp. 

MOVISIE adviseert over:

Beleidsontwikkeling, evaluatie en implementatie: onder meer begeleiden van een project-•	

groep, meelezen, protocolontwikkeling, implementatieadvies.

Quickscan naar omgangvormen en risicofactoren voor grensoverschrijdend gedrag en sek-•	

sueel misbruik binnen uw organisatie.

Zaakcoördinatie: casemanagement bij incidenten rond grensoverschrijdend gedrag en •	

seksueel misbruik. 

Calamiteitenoefening: werkt ons protocol en doet ieder wat hij /zij moet doen en laten? •	

Trajectbegeleiding beschuldigde na een (al dan niet terechte) beschuldiging van seksueel •	

grensoverschrijdend gedrag/seksueel misbruik.

Teamopvang na een incident.  •	

De behandeling en begeleiding van cliënten met seksueel problematisch of grensoverschrij-•	

dend gedrag. 

Coaching en supervisie: incidentele of regelmatige ondersteuning van medewerkers die •	

met problemen en/of grensoverschrijdend gedrag rondom seksualiteit te maken hebben.

MOVISIE verzorgt trainingen op maat, onder meer:

Train de trainer tot aandachtsfunctionaris seksualiteit, ontwikkeld en uitgetest in vijf Bra-•	

bantse instellingen voor residentiële jeugdzorg.

Preventie en signaleren grensoverschrijdend gedrag voor gedragskundigen. •	

Bespreekbaar maken van seksualiteit en preventie seksueel misbruik voor begeleiders.•	

Taxatiegesprekken bij vermoedens seksueel misbruik.•	

Verdiepingscursus diagnostiek bij seksueel misbruik voor gedragsdeskundigen.•	

Training voor meld- of onderzoekscommissies en vertrouwenspersonen.•	

Signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling. •	

Basistraining preventie en aanpak seksueel misbruik voor leidinggevenden.•	

Risicovol seksueel gedrag jongeren en loverboys.•	

‘Brandoefening’ seksueel misbruik: werkt het protocol?•	

 

MOVISIE heeft daarnaast een breed open trainingsaanbod met trainingen die interessant 

kunnen zijn voor gedragskundigen en andere professionals uit de residentiële jeugdzorg. Kijk 

op www.movisie.nl/trainingen voor een up-to-date trainingsaanbod.
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Veiligheid 
in de residentiële jeugdzorg
Van Incident tot Fundament
Vormgeving en implementatie van beleid rond bejegening, 

seksualiteit en seksueel misbruik

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg bevat drie beleidsinstrumenten voor instellingen 

die de dagelijkse zorg dragen voor kinderen en jongeren in een residentiële setting.

Kosten en bestelwijze

De drie instrumenten zitten in een map van A4-formaat. De prijs van de map bedraagt € 49,50 

exclusief verzendkosten. U kunt de map Veiligheid in de residentiële jeugdzorg - van incident 

tot fundament -  bestellen via www.movisie.nl.

 

Wanneer u de map hebt besteld, komt u tevens in aanmerking voor een digitale versie.

Meer informatie over veiligheidsbeleid?

Voor meer informatie over de instrumenten Veiligheid in de residentiële jeugdzorg, kunt u 

contact opnemen met senior adviseur Aanpak Huiselijk en Seksueel Geweld:

Marijke Lammers

m.lammers@movisie.nl
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Veiligheid in de residentiële jeugdzorg 

Hoe bevordert u een veilig leefklimaat?

Hoe voorkomt u seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik? 

Welke risicofactoren zijn aanwezig in uw instelling?

Hoe integreert u de preventie in de dagelijkse werkpraktijk? 

Wat zijn de juiste stappen na een melding die recht doet aan alle partijen? 

Hoe past u veiligheidsbeleid toe in alle lagen van de organisatie? 

Professionals maken herhaaldelijk duidelijk hoe lastig het is een adequaat antwoord te vin-

den op deze vragen. Het driedelig beleidsinstrument Van incident tot fundament is geschre-

ven vanuit een jarenlange ervaring in de gehandicaptenzorg. Nu is er een speciale uitgave 

voor de residentiële jeugdzorg: Veiligheid in de residentiële jeugdzorg.

Deze is in samenwerking met acht instellingen voor Jeugd en Opvoedhulp te Brabant (Tender, 

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

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

Alles in één boek! 
Veiligheid in de residentiële jeugdzorg

Veiligheid in de residentiële jeugdzorg bevat drie beleidsinstrumenten voor instellingen die 

de dagelijkse zorg dragen voor kinderen en jongeren in een residentiële setting. Het biedt 

direct toepasbare antwoorden en handvatten.

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

Dit instrument biedt een getrapt beleidskader waarmee seksualiteit en seksueel misbruik 

onderdeel worden van het algemene beleid. Het instrument bestaat uit:

Een model om een samenhangend beleid vorm te geven: bejegeningsbeleid en seksuali-•	

teitsbeleid vormen de basis en omschrijven de positieve norm. Preventiebeleid is gericht op 

het voorkomen van normoverschrijding. Reactiebeleid is voor situaties waarin grensover-

schrijdend plaatsvindt.

Omschrijving van taken en verantwoordelijkheden.•	

Aandachtspunten, randvoorwaarden en valkuilen bij de implementatie.•	

Checklists: hiermee kunt u zien wat in uw organisatie al is gerealiseerd, welke acties nog •	

nodig zijn en wat de prioriteiten zijn.

Instrument 2 
Opsporen en beïnvloeden van risicofactoren voor seksueel misbruik

Dit instrument is gericht op preventie van seksueel misbruik en andere ongewenste om-

gangsvormen. U kunt met dit instrument mogelijke risicofactoren in kaart brengen die 

cliënten en medewerkers kwetsbaar maken voor seksueel misbruik. U kunt dan uw priori-

teiten bepalen en een plan opstellen om de risicofactoren te verminderen. Dit instrument 

bestaat uit:

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

De niveaus en onderwerpen van een risicoanalyse.•	

Een tien-stappenplan en manieren om een risicoanalyse uit te voeren.•	

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.

Instrument 3 
Aanpak van vermoedens en meldingen van seksueel misbruik 

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

wordt: voor het slachtoffer, de omgeving, de medewerkers en voor de verdachte/pleger. 

Een instelling moet voorbereid zijn. In dit deel vindt u voorbeelddraaiboeken, de taken en 

functies van de verschillende partijen en aanwijzingen hoe om te gaan met het vermoede-

lijke slachtoffer, de beschuldigde, familie, medecliënten, medewerkers en de media. Het 

omvat onder meer: 

Vormgeven van integraal beleid.•	

Visie op omgangsvormen en seksueel misbruik.•	

Wettelijk	kader.•	

Taken meldteam en zaakcoördinatie.•	

Signalering en melding: voorbeeldprotocol.•	

Vervolgstappen na melding, maatregelen bij geconstateerd seksueel misbruik.•	

Handelwijze bij rehabilitatie.•	

Registratie en dossiervorming.•	

Voorbeelddraaiboeken: heterdaad, vermoeden strafbaar feit (door medecliënten en mede-•	

werkers), misbruik in thuissituatie, misbruik door externen.

Voor wie en hoe te gebruiken?

De instrumenten zijn geschreven voor managers, beleidsmedewerkers en andere professionals 

in de residentiële jeugdzorg, die bij beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik 

zijn betrokken. Maar de instrumenten bieden ook goede handvatten voor bijvoorbeeld justi-

tiële jeugdinrichtingen of andere instellingen waar jongeren verblijven. 

De inspectie Jeugdzorg gebruikt de beleidsinstrumenten als toetsingskader voor de residenti-

ele jeugdzorg: 

“De organisatie MOVISIE heeft na jarenlang onderzoek en praktijkervaring in 

diverse sectoren een praktijkmodel  ontwikkeld dat rekening houdt met alle facet-

ten van het onderwerp. Dit praktijkmodel gaat ervan uit dat jeugdzorginstellingen 

beleid formuleren op vijf thema’s (bejegening, seksualiteit, preventie, reactie 

en deskundigheid). Er dient een dusdanige samenhang te zijn in de aanpak, dat 

ervaringen op het ene thema kunnen leiden tot aanpassingen op andere thema’s. 

Vanwege de bruikbaarheid van het model in de beroepspraktijk, bevat het inspec-

tieonderzoek dezelfde thema’s. De vijf bovengenoemde thema’s van het MOVISIE 

model zijn uitgewerkt in een toetsingskader.”

Andere reacties:

“Heel praktisch en handig, ik zoek er regelmatig dingen in op.”

“Vanwege een incident ben ik onlangs weer in de klapper gedoken… Ik vind het kort 

samengevat een heel to the point, volledig en zeer bruikbaar hulpmiddel. En met de 

juiste toonzetting. Dus heel prettig om mee te werken.

“Wij waren toe aan herziening van ons protocol seksualiteit. Door deze beleidsin-

strumenten krijgt het meer diepgang.”




