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voor kennis, 
training en advies

Expertisepunt 
Seksueel 
Grensoverschrijdend 
Gedrag

MOVISIE
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke 

ontwikkeling. We bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de 

aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg 

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's centraal: huiselijk 

& seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige 

inzet. Onze ambitie is daadwerkelijk te investeren in een krachtige samenleving 

waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Het ESGOG is onderdeel van MOVISIE.

www.jeugdprostitutie.nu 

www.seksueelgeweld.info

www.movisie.nl/seksueelgeweld

www.movisie.nl/jeugdprostitutie

www.stayinlove.nl

leeftijds- of ontwikkelingsadequaat• 

contextadequaat• 

zelfrespect • (Frans & Franck 2010)

Seksueel misbruik en jongens
Meisjes worden vaak gezien als potentiële slachtoffers en jongens als potentiële 

daders als het gaat om SGOG. Maar ook jongens kunnen slachtoffer zijn en meisjes 

dader. Denk bijvoorbeeld aan jongensprostitutie en aan jongens die als kind sek-

sueel misbruikt worden. Het ESGOG geeft antwoord op vragen als: welke aanpak 

hebben mannelijke slachtoffers nodig? We maken een landelijke sociale kaart en 

agenderen sekse specifi ek werken landelijk. Contact: Ben Serkei, b.serkei@movisie.nl 

en Lou Repetur, l.repetur@movisie.nl

Peer 2 Peer
Peer education voor jongeren met een Islamitische achtergrond. 

In de puberteit nemen jongeren meer van peers aan dan van de volwassenen in 

hun omgeving. Hoe kun je dit inzetten in de preventie van seksueel geweld? Hierbij 

gebruiken we sociale media en nieuw beeldmateriaal. Het project wil theorie en 

praktijk samenbrengen door literatuuronderzoek, de samenwerking met peer 

educators, migranten(zelf)- en jongerenorganisaties en experts. Contact: Kristin 

Janssens, k.janssens@movisie.nl en Ben Serkei, b.serkei@movisie.nl

Seksueel Grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk af te bakenen begrip. De grens 

is voor iedereen verschillend. Sensoa en MOVISIE ontwikkelden deze defi nitie:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag omvat elke vorm van seksueel gedrag of seksu-

ele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij in seksueel contact aan 

één of meer van de volgende zes criteria niet wordt voldaan:

wederzijdse toestemming• 

vrijwilligheid• 

gelijkwaardigheid• 

Niet elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag is ook seksueel misbruik. Over 

seksueel misbruik spreken we bij elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag in 

verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waar geen wederzijd-

se toestemming voor bestaat en/of die op een of andere manier is afgedwongen, en/of 

waarbij het slachtoffer veel jonger is of in een afhankelijke relatie staat.



Handboek: Veiligheidsinstrument residentiële jeugdzorg
Hoe bevordert u een veilig leefklimaat? Hoe voorkomt u seksueel grensoverschrij-

dend gedrag of misbruik?Hoe integreert u de preventie in de dagelijkse werkprak-

tijk? Veiligheid in de residentiële jeugdzorg bevat drie beleidsinstrumenten voor 

instellingen die de dagelijkse zorg dragen voor kinderen en jongeren in een resi-

dentiële setting. Het biedt direct toepasbare antwoorden en handvatten.  Contact: 

Marijke Lammers, m.lammers@movisie.nl en Lou Repetur, l.repetur@movisie.nl

Lesprogramma Je Lijf, je Lief!
“Je Lijf, je Lief! Lesprogramma voor het praktijkonderwijs over grenzen in relaties 

en seks”. Dit lesprogramma richt zich op preventie van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en het bevorderen van seksuele weerbaarheid. Komende jaren besteden we 

aandacht aan de implementatie van dit programma en onderzoeken we mogelijk-

heden voor uitbreiding van het lespakket met nieuw beeldmateriaal ervan.

Contact: Kristin Janssens, k.janssens@movisie.nl en Anouska Boet, a.boet@movisie.nl

Effectstudies
Wij voeren dit jaar verschillende effectstudies uit, zoals die van Benzies & Batchies 

en van het pakket Jongens van Centrum 1625 samen met TNO. Beide zijn bedoeld 

om jongeren voor te lichten over seksualiteit en het voorkomen van seksueel grens-

overschrijdend gedrag. Contact: Kristin Janssens, k.janssens@movisie.nl en Nico van 

Oosten, n.vanoosten@movisie.nl

Het Vlaggensysteem
Het Vlaggensysteem is een theoretisch onderbouwde en in de praktijk geteste peda-

gogische interventie die is ontwikkeld door Sensoa met ondersteuning van MOVISIE. 

Het systeem bevat criteria waarmee een professional kan toetsen of het gesigna-

leerde gedrag passend is voor het kind of de jongere. Het Expertisepunt gaat  de 

toepassing van dit systeem voor verschillende groepen jongeren (homoseksualiteit, 

jongeren met een beperking en jongeren met verschillende etnische achtergron-

den) omschrijven. Contact: Lou Repetur, l.repetur@movisie.nl en Anouschka Boet, 

a.boet@movisie.nl

Kennis
Met een informatielijn, de databank effectieve sociale interventies, een e-zine en de 

website www.movisie.nl/seksueelgeweld, heeft u gemakkelijk en snel toegang tot de 

beschikbare kennis, methodieken en best practices. Veel van deze kennis is gratis toe-

gankelijk. Daarnaast schrijven wij in verschillende vakbladen, geven wij interviews en 

lezingen in het land.

Training
Het Expertisecentrum SGOG biedt trainingen op maat en open trainingen over tal van 

onderwerpen. Van ethische interventies over waar de grens ligt tot seksuele weer-

baarheid. Van trainingen over partner- en verkeringsgeweld tot leren signaleren van 

minderjarige jongensprostitutie. 

Een greep uit ons trainingsaanbod:

Het Vlaggensysteem: seksueel gedrag van kinderen duiden en seksueel grensover-•	

schrijdend gedrag signaleren en bijsturen

Preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag in de residentiële jeugdzorg•	

Leren signaleren van minderjarige jeugdprostitutie, zowel meisjes als jongens•	

Docententraining Stay in Love•	

Voorkomen van risico’s van digitale seks onder jongeren•	

Het actuele trainingsaanbod met de mogelijkheden en data vindt u op www.movisie.nl/

traingen. Vraag een brochure aan met het aanbod via Training & Advies van MOVISIE, 

training-advies@movisie.nl, of bel 030 789 22 22. Voor een training op maat, toegespitst 

op uw organisatie, kunt u ook contact met ons opnemen.

Advies
Wilt u weten of u in uw organisatie meer kan doen aan seksuele weerbaarheid van 

cliënten en hoe u dat aanpakt? Wilt u op school een project starten over de gevaren 

van internet of bijvoorbeeld het vlaggensysteem leren toepassen? We adviseren u 

hierover graag. In een adviestraject bekijken we waar mogelijkheden liggen voor uw 

organisatie. Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met Lou Repetur, senior 

projectleider van het ESGOG, l.repetur@movisie.nl, 030 789 21 17. 

Projecten
Om onze kennis te verrijken, voert het SGOG diverse projecten uit, waarin we onderzoek 

doen, methodieken testen, implementeren en verspreiden. Dit doen we met verschillende 

veldpartners en kenniscentra, zoals Sensoa, TNO, NJi, RNG.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) en seksueel 

geweld komen in Nederland nog teveel voor. Niet alleen gaat 

het dan om seksueel misbruik of een seksueel negatieve 

ervaring, maar ook over bijvoorbeeld webcamseks of 

seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren met een 

verstandelijke beperking. Voor iedereen die vragen heeft 

over SGOG, zijn of haar kennis wil vergroten of aan de slag 

wil met seksuele weerbaarheid is er het Expertisepunt 

Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (ESGOG).

Het ESGOG (voorheen het expertisepunt Jeugdprostitutie) is dé plek voor kennis, trai-

ning, agendering en advies op het gebied van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag. 

U vindt hier specifieke kennis op het brede terrein van SGOG. Van good practices tot 

beproefde trainingen. Het expertisepunt verzamelt informatie, verrijkt, verspreidt, 

verbindt kennis en agendeert blinde vlekken in de aanpak van SGOG. Thema’s die u 

terugvindt, zijn onder andere seksueel geweld, seksuele weerbaarheid, seksuele diversi-

teit en homojongeren, culturele diversiteit en seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend 

gedrag bij jongeren met een verstandelijke beperking en jeugdprostitutie. 

In Nederland wonen bijna vier 

miljoen jongeren onder de 20 jaar 

(CBS 2011). 15% van de jongeren 

maakt geen gezonde seksuele ont-

wikkeling door. Dat zijn ongeveer 

600.000 jongeren.


