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Voorwoord 
 
 
Al enige tijd krijgt TransAct van verschillende kanten signalen dat er in de omgang met 
seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel misbruik bij mensen met een handicap 
sprake is van hiaten en knelpunten. Voor een groot deel hiervan geldt dat zij het 
draagvermogen en de deskundigheid van individuele zorgaanbieders of 
belangenorganisaties overstijgen. Ook blijkt er behoefte te zijn aan een centrale plek waar 
expertise wordt gebundeld en uitgewisseld. Vanaf 2001 vormt de problematiek van seksueel 
misbruik bij mannen en vrouwen met een handicap daarom een belangrijk onderdeel van de 
activiteiten van TransAct. Hierbij richt TransAct zich voornamelijk op betrokken intermediairs 
zoals zorgaanbieders en belangenorganisaties. Daarnaast zoeken we samenwerking met 
relevante landelijke (koepel)organisaties.  
 
Voor u liggen de resultaten van een inventarisatie die TransAct hield onder organisaties voor 
zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Door middel van een enquête werd 
in 2002 de stand van zaken rond de omgang met seksualiteit, preventie en seksueel 
misbruik in kaart gebracht. In 2003 werd een daarop aansluitende werkconferentie 
georganiseerd.  
Dit verslag van enquête en conferentie maakt duidelijk dat er veel in gang is gezet. De focus 
ligt daarbij vooral op de aanpak van seksueel misbruik. De uitdaging is om de komende jaren 
ook het beleid rond positieve seksualiteitsbeleving en rond de preventie van misbruik verder 
vorm te geven.  
 
We spreken de hoop uit dat de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport hun weg vinden 
naar beleidsmakers en inhoudelijk deskundigen binnen zorginstellingen en dienstverlenende 
organisaties voor mensen met een handicap. Ook hopen wij dat ze ter harte worden 
genomen door betrokken koepelorganisaties en ministeries.  
Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan een beleid waarin veel aandacht is voor de 
preventie van misbruik, seksueel misbruik tijdig gesignaleerd en adequaat opgepakt wordt en 
waarin positieve seksualiteit de aandacht krijgt die het verdient.  
 
Tot slot een woord van dank. Aan alle respondenten die de tijd namen de lange vragenlijst in 
te vullen. Aan de deelnemers aan de werkconferentie die de conclusies en prioriteiten in dit 
rapport draagvlak gaven. En aan alle in- en externe meelezers en adviseurs die bij dit 
rapport betrokken waren.  
 
 
Edith Smulders,  
directeur TransAct 
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Samenvatting 
 
 
In 2002 inventariseerde TransAct door middel van een enquête onder organisaties in de 
gehandicaptenzorg wat er binnen deze sector leeft en speelt ten aanzien van seksualiteit en 
de preventie en aanpak van seksueel misbruik. Welk beleid voeren organisaties, welke 
knelpunten zijn er en welke activiteiten ondernemen zij?  
 
Van de 200 organisaties die werden aangeschreven vulden er 99 de enquête in. In 2003 
werd aansluitend een werkconferentie georganiseerd voor koepelorganisaties en mensen uit 
het veld. Enquête en conferentie maken duidelijk dat er de afgelopen jaren veel in gang is 
gezet.  
De focus ligt vooral op de aanpak van seksueel misbruik, nadat dit misbruik heeft 
plaatsgevonden. Vooral het beleid rond signaleren en melden van seksueel misbruik, het 
zogenaamde reactiebeleid, is goed geregeld: 81% van de instellingen die meewerkten aan 
het onderzoek voeren een dergelijk beleid, 90% daarvan heeft het schriftelijk vastgesteld in 
een protocol en 64% meent dat het ook goed geïmplementeerd is. 
Rond de noodzakelijke vervolgstappen – registratie, onderzoek, eventuele juridische 
opsporing en opvang, begeleiding of behandeling – is echter minder beleid geformuleerd en 
geïmplementeerd. Ook blijft het beleid op het terrein van de omgang met seksualiteit en de 
preventie van misbruik van of door cliënten achter bij het reactiebeleid. Dat laatste is 
opmerkelijk: vanwege het verhoogde risico van personen met een handicap om slachtoffer, 
maar ook om pleger van seksueel misbruik te worden, zou preventie juist boven aan de 
agenda moeten staan.  
Idealiter zou er een getrapt beleidskader moeten bestaan, waarbij het seksualiteitsbeleid als 
specifiek bejegeningvraagstuk de basis vormt waarin de positieve 'norm' wordt gesteld, het 
preventiebeleid de risicofactoren van overschrijding van die norm vermindert en het 
reactiebeleid dient voor situaties waarin de norm desondanks wordt overschreden.  
 
Het onderzoek legt een discrepantie bloot tussen de schriftelijke vaststelling van beleid en de 
daadwerkelijke implementatie ervan. Activiteiten om de beleidsvoornemens uit te voeren, zijn 
naar verhouding beduidend minder talrijk dan de beleidsvoornemens zelf.  
Ook komt het regelmatig voor dat beleid niet erg leeft in de organisatie. Dit komt mede door 
een gebrek aan voldoende (spreiding van) deskundigheid in de organisatie en doordat 
medewerkers handelingsverlegenheid vertonen als het gaat om het bespreekbaar maken 
van seksualiteit en seksueel overschrijdend gedrag. Een citaat uit een van de 
geretourneerde enquêtes: ‘Zodra men het woord vriend hoort, raakt men in paniek in plaats 
van door te vragen: “Vertel er eens over, wat houdt die vriendschap in?” ‘. En als een cliënt 
vertelt dat ze het lekker vindt om te vrijen, wat verstaat zij daar dan precies onder? Heeft ze 
het dan over geslachtsgemeenschap of alleen maar over een arm om d’r schouder? Bij een 
behoorlijk aantal instellingen komen onderwerpen rond seksualiteit pas aan de orde wanneer 
er sprake is van problematische situaties. 
De toenemende aandacht voor seksueel misbruik maakt ook knelpunten zichtbaar. 
Organisaties ervaren vooral knelpunten op het gebied van het signaleren van seksueel 
misbruik, de preventie van seksueel misbruik door cliënten, (verwijzing voor de) begeleiding 
of behandeling van cliënten die pleger of slachtoffer zijn en diagnostisch of justitieel 
onderzoek naar seksueel misbruik.  
Een ander knelpunt dat TransAct daarnaast signaleert, is het gebrek aan structurele 
aandacht voor diversiteit binnen de cliëntenpopulatie. Slechts 5% van de organisaties heeft  
in haar beleidsplannen oog voor seksespecifieke en interculturele aspecten. Mensen met 
een lichamelijke en/of verstandelijke handicap worden vaak nog benaderd als sekseneutrale 
wezens. Een gevolg hiervan is dat er weinig aandacht voor sekse is in beleid en de 
dagelijkse omgang, terwijl het feit of een cliënt man of vrouw is natuurlijk veel implicaties 
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heeft voor zijn/haar belevingswereld op het gebied van seksualiteit, de risicofactoren rond 
seksueel misbruik en de benaderingswijze in geval van misbruik.  
Op vragen naar interculturele aspecten antwoorden veel respondenten dat 'deze cliënten’ 
nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de organisatie. Dat doet vermoeden dat verstandelijk 
gehandicapten van allochtone afkomst – in Amsterdam vormen ze notabene het merendeel 
van de verstandelijk gehandicaptenpopulatie – minder dan autochtonen worden bereikt en 
bediend door de zorgsector. 
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête doet TransAct de volgende 
aanbevelingen: 

 Besteed meer aandacht aan de uitvoering van het beleid rond seksualiteit en de preventie 
en aanpak van seksueel misbruik. Maak deze onderwerpen tot een vast onderdeel van 
intakegesprekken en gesprekken rond zorg- of begeleidingsplannen.  

 Besteed meer aandacht aan primaire preventie en weerbaarheid van cliënten van divers 
niveau. Gezien de kwetsbaarheid van cliënten is het van belang dat zij weten welke 
grenzen er zijn, dat zij 'ja-' en 'nee'-gevoelens leren onderscheiden en dat zij hierover 
kunnen praten met een begeleider of vertrouwenspersoon. Besteed daarnaast aandacht 
aan cliënten die grensoverschrijdend gedrag vertonen.  

 Zorg voor een goede positie, bekendheid en zichtbaarheid van vertrouwenspersonen.  

 Zorg voor (meer) aandacht en voorlichting voor ouders van gehandicapte kinderen over 
lichaamsbeleving, weerbaarheid en seksualiteit.  

 Zorg voor afstemming tussen signaleren, melden, diagnostisch en/of justitieel onderzoek, 
opvang, begeleiding en behandeling. Tijdige signalering en begeleiding beperkt de 
gevolgen voor slachtoffers en kan bij daders recidive voorkomen.  

 Stimuleer beroepsopleidingen om (meer) aandacht te schenken aan seksualiteit en aan 
de preventie en aanpak van seksueel misbruik.  

 Bevorder kennis en deskundigheid op het gebied van seksespecifieke en interculturele 
zorg.  

 Zorg voor meer deskundigheid binnen de organisatie wat betreft (h)erkenning van 
seksuele hulpvragen en het geven van seksuele voorlichting. Ditzelfde geldt voor het 
signaleren van seksueel misbruik, onderzoek naar vermoedens en het bieden van 
begeleiding aan cliënten en medewerkers die slachtoffer of pleger zijn.  

 Verhoog de capaciteit voor diagnostiek en behandeling van slachtoffers en daders door 
regionale samenwerking. 
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Inleiding 
 
 
De omgang met intimiteit, relaties en seksualiteit mag de laatste jaren op steeds meer 
aandacht rekenen vanuit zorginstellingen en dienstverlenende organisaties voor mensen met 
een handicap. Geen proces dat zonder horten of stoten verloopt natuurlijk: 
seksualiteitsvraagstukken brengen allerhande dilemma's met zich mee. Het is zaak de 
omgang hiermee niet aan het toeval of het inzicht van individuele medewerkers over te laten. 
Want wanneer duidelijke richtlijnen ontbreken, is de begeleiding en hulp bij seksuele 
voorlichting en bij seksualiteitsbeleving afhankelijk van persoonlijke opvattingen en grenzen. 
Dit vergroot niet alleen het risico van overschrijding van de professionele grenzen, maar kan 
ook tot gevolg hebben dat cliënten met een handicap onvoldoende ondersteund worden bij 
het vormgeven van hun behoeften en verlangens op relationeel en seksueel gebied. 
 
Naast belangstelling voor de positieve aspecten van seksualiteit is er ook toenemende 
aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Binnen de 
gehandicaptensector komt dergelijk gedrag en misbruik veelvuldig voor (van Berlo, 1995). Dit 
gegeven maakt een preventief beleid noodzakelijk, en richtlijnen voor wanneer seksueel 
misbruik zich desondanks voordoet. Op het moment dat men met (vermoedens van) 
seksueel misbruik wordt geconfronteerd, zijn er diverse partijen in het geding en spelen er 
allerlei belangen, rollen, verantwoordelijkheden en emoties. Wanneer een beleid ontbreekt, 
zien organisaties zich geplaatst voor talloze vragen en problemen en kan schade worden 
berokkend aan zowel het vermoedelijke slachtoffer als de vermoedelijke pleger.  
 
De noodzaak van beleid wordt vanuit overheid, wetgeving en diverse (koepel)organisaties 
binnen de zorgsector al vele jaren onderstreept. Zo bepaalt de Arbowet uit 1994 dat 
organisaties zorg moeten dragen voor bescherming van werknemers tegen seksuele 
intimidatie en agressie door personeel en door gebruikers (cliënten) of bezoekers. Cliënten 
moeten op hun beurt beschermd worden tegen seksuele intimidatie door personeel of 
andere aanwezige personen. 
Zorginstellingen hebben daarnaast, op grond van de calamiteitenbrief, een meldplicht aan de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg bij alle calamiteiten en strafbare feiten die zich voordoen. 
Hieronder valt ook seksueel misbruik bij cliënten onderling of misbruik van cliënten door 
personeel of bezoekers1. Verder geeft de Inspectie in haar Inspectiebulletin (1998) richtlijnen 
voor het te voeren beleid wat betreft de preventie en aanpak van seksueel misbruik/seksuele 
intimidatie door hulpverleners.  
De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) bracht in maart 2001 een advies uit aan 
haar leden over de preventie van seksueel misbruik van cliënten door medewerkers.  
Het advies moet gezien worden als het sluitstuk van een preventief beleid waarvoor de VGN 
in voorliggende jaren bouwstenen heeft aangedragen, zoals een Modelbeleidsplan (1996) en 
een handreiking over belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van 
beleid rond seksualiteit en seksueel misbruik. 
 
Om organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van hun beleid, zijn 
door koepel- en belangenorganisaties in zowel de lichamelijk als verstandelijk 
gehandicaptensector diverse handreikingen ontwikkeld (zie ook de lijst van geraadpleegde 
literatuur achterin dit rapport). Het onderzoek naar seksueel misbruik bij mensen met een 
verstandelijke handicap door Van Berlo (1995) mag hierbij niet ongenoemd blijven. De 
resultaten van dit onderzoek waren voor veel organisaties een stimulans om daadwerkelijk 
beleid te gaan ontwikkelen op dit terrein.  

                                                
1
 In de voorgestelde wijziging van de kwaliteitswet is een wettelijke verplichting opgenomen voor alle 

  zorgorganisaties die onder de Kwaliteitswet vallen om het genoemde seksueel misbruik te melden. 
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Heeft dit alles anno nu geleid tot het gewenste resultaat? Om deze vraag te beantwoorden 
hield TransAct in 2002 een enquête onder zorginstellingen en dienstverlenende organisaties 
voor mensen met een handicap. Doel hiervan was een geactualiseerd beeld te krijgen van 
wat er binnen de gehandicaptensector leeft en speelt ten aanzien van seksualiteit en de 
preventie en aanpak van seksueel misbruik, van de activiteiten die reeds zijn ondernomen, 
van de succesfactoren en knelpunten in de praktijk en van de ondersteuningsbehoeften die 
er momenteel bestaan. In het eerste deel van dit rapport worden de resultaten van deze 
enquête gepresenteerd. 
  
De uitkomsten van de enquête zijn op 17 juni 2003 tijdens de werkconferentie ‘Goed op 
weg!?’ gepresenteerd aan de instellingen die meewerkten aan het onderzoek en aan diverse 
relevante koepelorganisaties. In workshops rond een viertal thema’s zijn vervolgens 
conclusies getrokken en prioriteiten en aanbevelingen geformuleerd voor de aanpak van 
hiaten en knelpunten. Een samenvattend verslag van deze workshops beslaat het tweede 
deel van dit rapport.  
 
Het laatste deel van het rapport bevat conclusies en aanbevelingen op basis van de enquête 
en de conferentie. In zijn geheel schetst dit rapport daarmee een inzichtelijk beeld van de 
stand van zaken rond de omgang met seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel 
misbruik in zorginstellingen en dienstverlenende organisaties voor mensen met een 
handicap.  
 
Wie gedegen inzicht wil krijgen in de problematiek en het onderzoek, kan deel 1 en deel 2 
lezen. Alle feitelijke onderzoeksgegevens zijn te vinden in de tabellen in bijlage 2.  
Wie snel en overzichtelijk geïnformeerd wil worden over de stand van zaken en over datgene 
wat het onderzoek oplevert, kan volstaan met het lezen van deel 3 en de samenvatting. 
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1.  De opzet van het onderzoek 
 

1.1 Centrale vragen  

In 2002 is aan 200 instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg een enquête verstuurd. 
Het belangrijkste oogmerk van deze enquête was om inzicht te krijgen in de volgende 
kwestie:  
Wat is anno 2002 de stand van zaken binnen organisaties voor zorg- en dienstverlening aan 
mensen met een handicap wat betreft het beleid en de praktijk rond seksualiteit en de 
preventie en aanpak van seksueel misbruik, en in hoeverre is er daarbij aandacht voor 
seksespecifieke en interculturele aspecten? 
 
De enquête werd uitgesplitst naar een aantal deelonderwerpen, te weten:  

 Is er beleid t.a.v. het onderwerp seksualiteit, de preventie van ongewenst gedrag en de 
opvang, begeleiding en nazorg bij seksueel misbruik, en is dit beleid goed 
geïmplementeerd? 

 Zijn er aandachtsfunctionarissen voor de omgang met seksualiteit en (de preventie van) 
ongewenst gedrag/seksueel misbruik? 

 Wordt in zorgplannen structureel aandacht besteed aan de omgang met seksualiteit en 
ervaringen met ongewenst gedrag/seksueel misbruik? 

 Welke activiteiten en materialen worden ingezet ten behoeve van de omgang met 
seksualiteit, de preventie van ongewenst gedrag/seksueel misbruik, en de begeleiding bij 
of behandeling van seksueel misbruik? 

 Welke deskundigheid is in de organisatie aanwezig op het gebied van seksualiteit, de 
preventie van ongewenst (seksueel) gedrag en de diagnostiek, begeleiding en 
behandeling bij seksueel misbruik, en vindt er deskundigheidsbevordering plaats op deze 
terreinen? 

Per deelonderwerp werd ook expliciet gevraagd of er aandacht was voor de rol van 
seksespecifieke en/of interculturele factoren. 
 
De enquête was er niet alleen op gericht de stand van zaken in kaart te brengen, maar legde 
instellingen ook de vraag voor waarover men tevreden is, waar de knelpunten liggen en 
welke ondersteuningsbehoeften er mogelijk bestaan op het gebied van advisering, scholing 
of materiaal.  
 

1.21.2 Wie vulden de enquête in? 

De enquête bestond uit een voorgestructureerde vragenlijst, aangevuld met een aantal open 
vragen (bijlage 1).2 Deze lijst is met een begeleidend schrijven verstuurd aan 200 
zorginstellingen en dienstverlenende organisaties op het gebied van wonen, werken en 
dagbesteding van mensen met een handicap.3 De SPD'en (Sociaal Pedagogische Diensten) 
zijn niet aangeschreven, omdat de koepelorganisatie Somma in 1999 al een soortgelijke 
enquête onder haar leden afnam4, en de uitkomsten hiervan tijdens een werkconferentie in 
2001 nog zijn besproken en geactualiseerd.5  

                                                
2
  Voor het bewerken van de gegevens uit de gesloten vragen werd gebruik gemaakt van het     

    statistisch programma SPSS. De antwoorden op de open vragen zijn gelabeld, en vervolgens  
    gerubriceerd naar onderwerp. 
3
  Deze organisaties staan vermeld in de Adresgids Gehandicaptenzorg 2001- 2002, Bohn Stafleu  

    van Loghum, Houden/Diegem, 2001. 
4
  Lammers, M. en Kuijer, H., Seksualiteit, misbruik en preventie – resultaten enquête onder SPD'en 

over seksualiteit en seksueel misbruik bij verstandelijk gehandicapten, Somma, Utrecht, 2000.  
5
  Lammers, M., Roefs, E. en Verdonk, I., Verslag werkconferentie 'Seksualiteit en seksueel misbruik, 
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50% respons 
99 organisaties hebben de enquête geretourneerd.6 Dit betekent een respons van bijna 50% 
– erg hoog voor een schriftelijke enquête. Ruim 1 op de 3 enquêtes werd ingevuld door 
iemand uit het midden-management of hoger management (locatiemanagers, 
sectormanagers, directie). De overige vragenlijsten werden beantwoord door functionarissen 
uit verschillende disciplines, zoals gedragskundigen, GGz-psychologen, staf- of 
beleidsmedewerkers, maatschappelijk werkers, coördinerend begeleiders en 
aandachtsfunctionarissen (tabel 1.1, bijlage 2). 
 
Organisatiekenmerken 
Om een beeld te krijgen van de deelnemende organisaties, werd gevraagd naar een aantal 
organisatiekenmerken: het type zorgaanbod, de doelgroep waarvoor gewerkt wordt, de 
signatuur van de organisatie, het aantal cliënten en de leeftijd van de cliënten (zie tabellen 
1.2 t/m 1.6, bijlage 2). Hieronder volgt een aantal opvallende kenmerken.  
 
Het merendeel van de instellingen blijkt een breed zorgaanbod te hanteren, niet zo 
verwonderlijk gezien de fusieprocessen binnen de zorgsector. De meeste instellingen bieden 
verblijf op grond van de AWBZ of begeleiding en verzorging met betrekking tot 
ondersteunend  wonen. Daarnaast biedt ruim de helft van de respondenten begeleiding en 
verzorging met betrekking tot ondersteunend werk/dagbesteding en/of begeleiding gericht op 
het zelfstandig functioneren.  
 
Zoals het zorgaanbod door fusies breder is geworden, zo zijn ook de doelgroepen waarvoor 
organisaties werken, verbreed. De meeste instellingen werken met cliënten met een matige 
verstandelijke handicap (67%) of een lichte verstandelijke handicap (62%). 43% werkt met 
ernstig verstandelijk gehandicapten, en 33% met meervoudig gehandicapten.7 De meeste 
respondenten hebben meerdere categorieën aangekruist, waardoor niet duidelijk is, in 
hoeveel gevallen er sprake is van verstandelijk gehandicapte cliënten met alleen een 
lichamelijke, visuele of auditieve handicap. Uit de antwoorden op een aantal open vragen 
blijkt dat respondenten niet of nauwelijks spreken over deze laatste groep cliënten. Dit kan te 
maken hebben met de ontwikkeling dat mensen met 'alleen' een lichamelijke, visuele of 
auditieve handicap in toenemende mate een beroep doen op reguliere voorzieningen.  
 
Tot slot laten de antwoorden met betrekking tot het aantal cliënten zien dat de  
organisaties waar de respondenten werkzaam zijn met elkaar diensten verlenen aan 
minstens 50.000 cliënten met een handicap.  
 
 

                                                                                                                                                   
de draad weer opgepakt,' Somma, Utrecht, 2001. 

 
6   7 organisaties hebben de ingevulde enquête helaas te laat teruggestuurd. Hun gegevens zijn in dit 

rapport niet verwerkt. 
7
   De indeling in categorieën verstandelijke beperkingen is gebaseerd op de DSM-4 criteria:  

lichte verstandelijke handicap: IQ 50/55 – 70/75; matige verstandelijke handicap: IQ 35/40 – 50/55 
ernstige verstandelijke handicap: IQ 20/25 – 35/40; diepe verstandelijke handicap: IQ < 20/25. Als 
het gaat om mensen met een IQ van 70/75 – 85 gaat het in de letterlijke zin van het woord niet om 
mensen met een verstandelijke handicap. Zij worden veelal aangeduid als zwakbegaafd.  
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2.  Beleid en implementatie 
 
 
De enquête heeft zich allereerst gericht op de aan- of afwezigheid van expliciet beleid ten 
aanzien van seksualiteit en (de preventie van) seksueel misbruik, in de vorm van 
bijvoorbeeld beleids- en werkplannen, protocollen of gedragscodes. Beleid is immers een 
belangrijke voorwaarde voor eenheid en duidelijkheid in het handelen van alle medewerkers 
van de organisatie, omdat het een visie neerzet en een doelgerichte, systematische 
benadering mogelijk maakt. 
Als het gaat om een thema als seksualiteit en seksueel misbruik, is het interessant na te 
gaan of er zowel aandacht is voor de positieve beleving van seksualiteit en relaties, als voor 
de preventie van seksueel misbruik en de te volgen aanpak bij het vermoeden of de 
constatering van seksueel misbruik. Een andere relevante vraag is of er rekening gehouden 
wordt met het feit dat zowel medewerkers als cliënten pleger of slachtoffer kunnen zijn van 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. 
 
Beleid kan een wassen neus zijn, wanneer het niet eenduidig vastgelegd en 
geïmplementeerd is. Daarom informeerde de enquête niet alleen naar de aanwezigheid van 
beleid an sich, maar ook naar de verschillende vormen van implementatie van dit beleid.  
In dit hoofdstuk komt de algemene beoordeling van het beleid en de kwaliteit van de 
implementatie door respondenten aan bod. Beleid wordt daarbij uitgesplitst naar drie 
thema’s: 

 Het beleid rond seksualiteit; 

 Het beleid inzake de preventie van ongewenst gedrag; 

 Het beleid met betrekking tot de aanpak van seksueel misbruik.  
 
In de hoofdstukken hierna wordt specifieker ingegaan op de uitvoering van beleid op 
deelterreinen als vertrouwenspersonen en aandachtsfunctionarissen, zorgplannen, materiaal 
en deskundigheidsbevordering.  

2.1 De aanwezigheid van beleid en de kwaliteit van de implementatie 

Onderstaande tabel geeft weer op welke terreinen beleid bestaat.  
 
Tabel 2.1 Aanwezig beleid t.a.v. de volgende onderwerpen (N=99)8 

 Ja Nee In  
ontwikkeling 

Niet of 
onduidelijk 
ingevuld 

Omgaan met seksualiteit 73% 2% 19% 5% 
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik 
door cliënten 

 
68% 

 
7% 

 
20% 

 
4% 

Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik 
door medewerkers 

 
76% 

 
5% 

 
14% 

 
4% 

Signaleren en melden van vermoedens van 
seksueel misbruik 

 
81% 

 
2% 

 
10% 

 
6% 

Registratie van vermoedens en meldingen 74% 7% 11% 7% 
(Justitieel) onderzoek naar vermoedens van 
seksueel misbruik 

 
69% 

 
13% 

 
10% 

 
7% 

Opvang, begeleiding/behandeling en nazorg van 
seksueel misbruik 

 
67% 

 
8% 

 
18% 

 
6% 

                                                
8
 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 

  categorie heeft aangekruist. 
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Opvallend is dat organisaties in de meeste gevallen beleid ontwikkeld hebben ten aanzien 
van het signaleren en melden van vermoedens van seksueel misbruik. Het minst is er beleid 
ontwikkeld rond de preventie van seksueel misbruik door cliënten, het onderzoek naar 
seksueel misbruik en de opvang en begeleiding en nazorg bij seksueel misbruik (hoewel nog 
altijd tweederde van de organisaties beleid op deze terreinen kent).  
 
Seksualiteit 

Bijna driekwart van de instellingen kent beleid ten aanzien van de omgang met seksualiteit. 
Dit beleid is echter lang niet altijd schriftelijk vastgelegd; dat is slechts bij 60% van de 73 
organisaties het geval (tabel 2.2, bijlage 2). 34% heeft een gedragscode seksuele 
voorlichting voor medewerkers.  
Minder dan de helft van de respondenten die aangeven dat er beleid rond seksualiteit is, 
meent dat er sprake is van een goede implementatie van dit beleid (tabel 2.3, bijlage 2). Het 
beleid op dit terrein blijkt in de praktijk dus moeilijk zichtbaar en weinig concreet te worden.  
 
Preventie van ongewenst gedrag/seksueel misbruik 
Instellingen blijken iets vaker preventiebeleid gericht op seksueel ongewenst gedrag door 
medewerkers te hebben ontwikkeld dan beleid gericht op cliënten, hoewel deze cijfers elkaar 
niet enorm ontlopen. Het beleid is in ongeveer 60% van de responderende organisaties 
schriftelijk vastgelegd, en volgens ongeveer de helft van de respondenten is dit beleid ook 
geïmplementeerd (tabellen 2.2 en 2.3, bijlage 2).  
Een redelijk aantal van de organisaties die preventiebeleid voeren, hebben gedragscodes 
voor medewerkers, met name op het gebied van de bejegening van/grenzen in het contact 
met cliënten (42%). Een verbinding naar het seksualiteitsbeleid lijkt er echter niet gelegd te 
worden, gezien het lage percentage instellingen dat ook een gedragscode seksuele 
voorlichting voor medewerkers kent (29%).  
 
De aanpak van ongewenst gedrag/seksueel misbruik 
In de enquête zijn de vragen naar beleid voor de aanpak van ongewenst gedrag/ seksueel 
misbruik in vier terreinen opgedeeld: 

 De signalering en melding van vermoedens van seksueel misbruik. 

 De registratie van vermoedens en meldingen. 

 (Justitieel) onderzoek naar vermoedens van seksueel misbruik. 

 De opvang, begeleiding/behandeling en nazorg bij seksueel misbruik.  
 
Opvallend is dat veel instellingen beleid ten aanzien van het signaleren en melden van 
vermoedens van seksueel misbruik hebben geformuleerd, maar dat de vervolgstappen –
onderzoek en opvang – in een aantal instellingen achterblijven. Van alle organisaties heeft 
81% een beleid rond signalering en melding, maar slechts 67% heeft beleid ontwikkeld voor 
opvang, begeleiding en nazorg.  
Het grootste deel (ongeveer 90%) van de organisaties met beleid t.a.v. het signaleren en de 
opvang, begeleiding en nazorg bij seksueel misbruik, beschikt over een schriftelijk protocol 
seksueel misbruik / ongewenst gedrag (tabel 2.2, bijlage 2).  
De respondenten menen bovendien dat de implementatie van het beleid inzake het 
signaleren en registreren van vermoedens van seksueel misbruik beter geslaagd is dan bij 
het beleid rond de opvang, begeleiding en nazorg na seksueel misbruik het geval is. Over dit 
laatste is slechts de helft van de respondenten in organisaties met beleid tevreden (tabel 2.3, 
bijlage 2). 
 
Continue beleidsontwikkeling 
Dat het sowieso moeilijk blijft om vast te stellen wanneer de implementatie van 
beleidsplannen, protocollen en gedragscodes geslaagd is, blijkt uit de aanvullende 
opmerkingen van respondenten. Velen geven aan dat beleidsformulering en -implementatie 
een constant proces is.  

 “Het beleid is duidelijk en geïmplementeerd, maar het heeft wel regelmatig aandacht en 
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opfrissing nodig."  

 "Beleid, protocol en scholing van het personeel zijn in volle gang gezet, maar herhalen en 
opfrissen blijft nodig; het dringt niet goed door."  

 “Als ik 'nog bezig' aankruis, bedoel ik vooral dat je hier voortdurend mee bezig moet zijn. 
Er is beleid maar het leeft zo kort, totdat er iets mis gaat."  

 
Sommige respondenten merken op dat in hun organisatie wel beleid aanwezig is, maar dat 
dit beleid verouderd is en men bezig is nieuw beleid te ontwikkelen.  
Opvallend is tot slot dat het merendeel van de geformuleerde beleidsplannen, protocollen en 
gedragscodes van na 2000 dateert. Dit kan erop wijzen dat het beleid op de meeste plekken 
pas kort bestaat, maar kan ook betekenen dat er op veel plekken na 2000 vernieuwing van 
de beleidsplannen heeft plaatsgevonden. 
 
Seksespecifieke aspecten en interculturalisatie 9 

Slechts 5% van de instellingen geeft aan rekening te houden met seksespecifieke en 
interculturele aspecten rond seksualiteit en de preventie van seksueel misbruik. Wel lijkt de 
aandacht voor het belang hiervan toe te nemen: bijna 20% van de respondenten meldt dat 
dit beleid in ontwikkeling is (tabel 2.4, bijlage 2). 
 

2.22.2 Belangrijkste uitkomsten 

 Instellingen hebben vooral beleid rond het signaleren en melden van seksueel misbruik 
(81%). Driekwart van de organisaties kent beleid inzake de omgang met seksualiteit; 
eenzelfde percentage heeft beleid rond de registratie van seksueel misbruik en de 
preventie van seksueel misbruik door medewerkers. In mindere mate is beleid ontwikkeld 
rond de preventie van misbruik door cliënten (68%), onderzoek naar vermoedens van 
seksueel misbruik (69%) en de opvang en begeleiding na misbruik (67%).  

 Het beleid waarvan het meest is aangegeven dat het in ontwikkeling is, betreft de omgang 
met seksualiteit, de preventie van seksueel misbruik door cliënten en opvang en 
begeleiding na seksueel misbruik (18-20%). 

 Instellingen die beleid kennen rond signalering en melding van seksueel misbruik hebben 
dit veelal schriftelijk vastgelegd in een protocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag. Een 
veel kleiner aantal organisaties zette haar beleid ten aanzien van seksualiteit op papier. 
Dat geldt ook voor het beleid rond de preventie van seksueel misbruik door cliënten of 
medewerkers. Nog minder organisaties vertalen het beleid naar gedragscodes. 42% van 
de organisaties met een preventiebeleid hanteert een gedragscode rond grenzen in het 
contact met cliënten. 34% van de organisaties met beleid rond seksualiteit en slechts 
29% van de organisaties met een preventiebeleid hanteert een gedragscode seksuele 
voorlichting voor medewerkers. 

 

                                                
9
    Met aandacht voor seksespecifieke en culturele aspecten in de zorg- en dienstverlening wordt 

bedoeld: systematisch rekening houden met verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg en 
met culturele verschillen. Zo rapporteren mannen vaker andere klachten dan vrouwen. Vrouwen 
uiten seksuele behoeften vaker anders dan mannen en geven op een andere manier uiting aan 
grenzen. Ook zijn er verschillen in de manier waarop zij hun klachten en problemen beleven, de 
manier waarop zij hiervoor hulp zoeken en de strategieën die zij gebruiken om problemen op te 
lossen. Dit kan ook gelden voor personen afkomstig uit andere culturen. Een seksespecifieke en 
interculturele benadering gaat ervan uit dat de oorzaken van deze verschillen niet alleen zijn terug 
te voeren tot biologische verschillen, maar ook te maken hebben met verschillen tussen mannen 
en vrouwen in socialisatie, levensgeschiedenis, sociaal-maatschappelijke positie, enz. Door oog te 
hebben voor deze verschillen, zijn begeleiders en hulpverleners beter in staat om problemen en 
klachten tijdig te signaleren en cliënten te ondersteunen bij de verwerking en oplossing ervan (Van 
der Vlugt, 2000). 

 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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 Wat betreft de implementatie van het door instellingen geformuleerde beleid, deze is het 
verst gevorderd bij de signalering en melding en de registratie van seksueel misbruik 
(ongeveer 65%). Het beleid rond seksualiteit en de preventie van ongewenst 
gedrag/seksueel misbruik door cliënten of medewerkers is in veel mindere mate 
geïmplementeerd (respectievelijk 44%, 47% en 50%). Van de instellingen met beleid rond 
(justitieel) onderzoek naar vermoedens van seksueel misbruik heeft 58% dit 
geïmplementeerd.  

 Aandacht voor seksespecifieke en interculturele aspecten is miniem: 5% van de 
organisaties heeft hier in haar beleidsplannen oog voor.  
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3.  Aandachtsfunctionarissen en vertrouwenspersonen 
 
 
Seksualiteit en seksueel misbruik zijn onderwerpen die in de praktijk snel weg dreigen te 
zakken. Ondanks de grotere openheid in de maatschappij blijken gêne en 
handelingsverlegenheid nog steeds van kracht. Om de thematiek zichtbaar te maken en te 
houden, kan binnen de instellingen gewerkt worden met aandachtsfunctionarissen. Dit zijn 
mensen die binnen een organisatie fungeren als stimulator en aanspreekpunt voor vragen en 
dilemma's. Zij vormen een brug tussen het management dat een bepaald beleid op het 
terrein van seksualiteit en seksueel misbruik formuleert en uitvoerders in de organisatie.  
De enquête heeft in kaart gebracht waar met aandachtsfunctionarissen wordt gewerkt en 
hoe deze functie binnen de verschillende organisaties wordt vormgegeven.  
 
Daarnaast is ook onderzocht in hoeverre organisaties beschikken over een 
vertrouwenspersoon voor cliënten en medewerkers die slachtoffer zijn of beschuldigd zijn 
van seksueel misbruik. De drempel om zaken als omgangsvormen, grensoverschrijdingen of 
seksueel misbruik bespreekbaar te maken kan voor zowel medewerkers als cliënten en hun 
vertegenwoordigers erg hoog zijn. Daarbij spelen bijvoorbeeld loyaliteitsconflicten, de angst 
om iemand ten onrechte te beschuldigen of angst voor represailles jegens henzelf een rol. 
Vertrouwenspersonen bieden medewerkers en cliënten een laagdrempelige mogelijkheid om 
dit soort zaken op een vertrouwelijke en veilige manier te bespreken en advies in te winnen 
over te nemen stappen. Het gaat daarbij expliciet niet alleen om slachtoffers, maar ook om 
degenen die beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. Uit 
de zorgplicht voor werknemers vloeit immers voort dat de werkgever, om mogelijke 
beschadiging te voorkomen, opvang biedt zolang het misbruik nog niet vaststaat. Ditzelfde 
geldt voor beschuldigde cliënten. 
In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken rond vertrouwenspersonen weergegeven: zijn ze 
er, hoe wordt hun functie ingevuld en hoe vaak worden ze benaderd? Ook wordt ingegaan 
op een mogelijke samenhang tussen de aanwezigheid van vertrouwenspersonen en het 
aanwezige beleid rond de preventie en het signaleren en melden van (vermoedens van) 
seksueel misbruik in de organisatie. De aanwezigheid van vertrouwenspersonen kan immers 
een belangrijke bijdrage leveren aan de secundaire preventie van seksueel misbruik, in die 
zin dat een tijdige signalering en melding van klachten of vermoedens erger kan voorkomen.  
 

3.1 Aandachtsfunctionarissen 

In 64% van de organisaties blijken één of meerdere aandachtsfunctionarissen aanwezig te 
zijn voor het ondersteunen van teams en/of medewerkers bij de omgang met seksualiteit en 
(de preventie van) seksueel misbruik of ongewenst gedrag. In 9 organisaties is een 
dergelijke functie in ontwikkeling (tabel 3.1, bijlage 2).  
 
Meestal wordt de functie van aandachtsfunctionaris gecombineerd met een andere functie 
binnen de organisatie. Bij 7 instellingen is de centrale aandachtsfunctionaris tevens de 
vertrouwenspersoon binnen de organisatie. De functie van aandachtsfunctionaris wordt ook 
vervuld door de orthopedagoog of het behandelteam (8), door uitvoerende 
medewerkers/begeleiders (2), door een pastoraal werkende (1) of door een seksuoloog (1). 
In 3 instellingen wordt de rol van aandachtsfunctionaris vervuld door een 
werkgroep/commissie seksualiteit. Eén organisatie beschikt over een advies- en 
trainingscentrum en een documentatiecentrum waar men ook met vragen rond seksualiteit 
terecht kan.  
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3.2 Vertrouwenspersonen 

 
Tabel 3.2 Aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de organisatie (N=99)10 

 Ja Nee In  
ontwikkeling 

Niet/ 
onduidelijk 
ingevuld 

Voor cliënten die slachtoffer zijn 76% 10% 7% 6% 
Voor cliënten die beschuldigd of pleger zijn 58% 23% 8% 10% 
Voor medewerkers die slachtoffer zijn 78% 8% 5% 8% 
Voor medewerkers die beschuldigd of pleger zijn 63% 21% 5% 10% 

 
Bovenstaande tabel geeft weer in hoeverre organisaties beschikken over 
vertrouwenspersonen voor medewerkers en cliënten. Opvallend is dat ruim driekwart 
beschikt over vertrouwenspersonen voor cliënten en medewerkers die slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik. Minder vaak is dit het geval voor medewerkers en cliënten die pleger zijn 
van seksueel misbruik of hiervan beschuldigd worden. In totaal 15 instellingen hebben geen 
enkele vertrouwenspersoon. 
Bij 60% van de organisaties met een vertrouwenspersoon, wordt deze functie vervuld door 
een vrouw. 10% heeft een mannelijke vertrouwenspersoon en 30% zowel een mannelijke als 
vrouwelijke vertrouwenspersoon (tabel 3.3, bijlage 2).  
 
Er wordt zowel gewerkt met interne als externe vertrouwenspersonen. In het eerste geval 
gaat het dan om een team van vertrouwenspersonen of een commissie ongewenste 
intimiteiten, om de algemene cliëntenvertrouwenspersoon/bewonersraadsman of om interne 
medewerkers (gedragskundigen of persoonlijk begeleiders). Als externe vertrouwenspersoon 
voor cliënten worden regionale vertrouwenspersonen gebruikt, en voor medewerkers wordt 
met een vertrouwenspersoon van de Arbodienst gewerkt. 
  
In de enquête is voor elke categorie vertrouwenspersonen gevraagd hoe vaak ze worden 
benaderd. De meeste vertrouwenspersonen worden ‘soms’ ingeschakeld. Opvallend is het 
hoge aantal respondenten dat niet weet hoe vaak de vertrouwenspersoon wordt 
ingeschakeld (tot 44%) (tabel 3.4, bijlage 2). 
 
 
Samenhang beleid en vertrouwenspersonen 
Is er een samenhang waar te nemen tussen de aanwezigheid van beleid en die van 
vertrouwenspersonen? Jazeker: wanneer er beleid rond preventie en signaleren bestaat, 
neemt het percentage vertrouwenspersonen toe.  
Van de 68 organisaties die een beleid voeren omtrent de preventie van ongewenst     
gedrag/seksueel misbruik door cliënten, beschikt 84% over een vertrouwenspersoon voor 
cliënten die slachtoffer zijn en 63% over een vertrouwenspersoon voor cliënten die 
beschuldigd worden of pleger zijn van seksueel misbruik. Van de organisaties met een beleid 
rond de preventie van ongewenst gedrag/seksueel misbruik door medewerkers, heeft 84% 
een vertrouwenspersoon voor medewerkers die slachtoffer zijn en 70% een 
vertrouwenspersoon voor medewerkers die beschuldigd of pleger zijn (tabel 3.5, bijlage 2). 
Van de 81 organisaties met beleid ten aanzien van het signaleren en melden van seksueel 
misbruik, heeft 85% een vertrouwenspersoon voor medewerkers die slachtoffer zijn en 81% 
een vertrouwenspersoon voor cliënten die slachtoffer zijn. 69% heeft een 
vertrouwenspersoon voor medewerkers die beschuldigd of pleger zijn en 63% een 
vertrouwenspersoon voor cliënten die beschuldigd of pleger zijn (>tabel 3.5, bijlage 2). 

                                                
10

 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
   categorie heeft aangekruist. 
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3.3 Belangrijkste uitkomsten 

 64% van de organisaties heeft één of meer aandachtsfunctionarissen voor de 
ondersteuning van teams/medewerkers bij de omgang met seksualiteit en de preventie 
van ongewenst gedrag/seksueel misbruik. De wijze waarop dit vorm wordt gegeven, 
varieert van één persoon voor de gehele organisatie (die tevens een andere functie 
vervult) tot een commissie/taakgroep seksualiteit.  

 Ruim driekwart van de organisaties beschikt over een vertrouwenspersoon voor 
slachtoffers van seksueel misbruik, zowel voor cliënten als medewerkers. Voor cliënten en 
medewerkers die beschuldigd worden of pleger zijn van seksueel misbruik, is dit in 
respectievelijk 58% en 63% van de organisaties het geval.  

 De vertrouwenspersoon is bij 60% van de organisaties een vrouw, bij 10% een man. 
Ongeveer een derde van de organisaties heeft zowel een mannelijke als vrouwelijke 
vertrouwenspersoon. 

 De vertrouwenspersoon wordt ‘soms’ benaderd (27%-45%). In 3 tot 11% van de 
instellingen wordt deze vaak benaderd. Bij gemiddeld 14% van de responderende 
instellingen wordt nooit de vertrouwenspersoon ingeschakeld. Een opvallend groot deel 
van de respondenten weet niet of en hoe vaak de vertrouwenspersoon wordt 
ingeschakeld (18%-44%).  

 Wanneer er beleid is ten aanzien van preventie en signaleren, neemt het percentage 
vertrouwenspersonen toe. 
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4. Zorgplannen, activiteiten en materiaal 
 
 
Een van de belangrijkste middelen die organisaties hebben om het beleid op het gebied van 
seksualiteit en seksueel misbruik vorm te geven, is integratie van de thematiek in de zorg- of 
begeleidingsplannen.11 Met behulp van deze plannen kunnen seksualiteit en seksueel 
misbruik tot terugkerende aandachtspunten gemaakt worden, en kunnen concrete begelei-
dingsdoelen en -afspraken worden geformuleerd.  
Gerichte activiteiten en materialen ondersteunen op hun beurt de uitvoering van de 
zorgplannen. Zo kunnen bijvoorbeeld seksuele voorlichting of weerbaarheidstrainingen nodig 
zijn om in te kunnen gaan op hulpvragen en ondersteuningsbehoeften van cliënten.  
 
Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van de enquête voor wat betreft het gebruik van 
zorgplannen, activiteiten en materialen.12 Ze zijn gerangschikt naar de drie deelgebieden, te 
weten seksualiteit en relatievorming, preventie van seksueel misbruik en de aanpak van 
seksueel misbruik. Voor een volledig overzicht van de activiteiten op deze drie gebieden 
verwijzen we naar bijlage 3; hieronder wordt vooral ingegaan op de belangrijkste trends die 
zichtbaar worden.  

4.1 Zorgplannen  

Onderstaande tabel spreekt voor zich. Veel respondenten gaven daarnaast extra informatie 
over de mate waarin en de wijze waarop in het zorgplan aandacht aan de verschillende 
onderwerpen besteed wordt. 
 
Tabel 4.1 Aandacht voor seksualiteit, preventie en aanpak seksueel misbruik in zorgplannen  
(N=99)13 

 Ja Nee In 
ontwikkeling 

Niet/ 
onduidelijk 
ingevuld  

Seksualiteit     
1. Lichaamsbeleving/zelfbeeld 72% 7% 11% 9% 
2. Seksuele ontwikkeling 65% 12% 17% 7%  
3. Relationele en seksuele behoeften 64% 11% 19% 5% 
4. Kennis m.b.t. seksualiteit 54% 20% 17% 8% 

Preventie     
5. Weerbaarheid/kunnen hanteren van grenzen 63% 12% 16% 8% 

Aanpak seksueel misbruik     
6. (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag 60% 12% 15% 12% 
7. Mogelijke actuele misbruikervaringen 60% 14% 11% 14% 
8. Mogelijke misbruikervaringen in het verleden 58% 20% 10% 11% 

                                                
11

 Sommige organisaties spreken over ‘persoonlijk plan’.  
12

 De vragen met betrekking tot ‘zelf ontwikkeld trainingsmateriaal en methodieken’ riepen verwarring 
op bij de respondenten. Uit toelichtende opmerkingen blijkt dat velen dit interpreteerden als 
materiaal dat men zelf in huis heeft, maar dat door derden is ontwikkeld, bijv. door de 
Rutgersstichting. De antwoorden op deze items zijn hierdoor niet valide en niet in de resultaten 
meegenomen. 

13
  In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 

    categorie heeft aangekruist. 
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Sekse en etniciteit     

9. Aandacht voor seksespecifieke aspecten 
      m.b.t. bovenstaande items 

35% 38% 13% 13% 

10. Aandacht voor etnische/interculturele 
aspecten m.b.t. bovenstaande items 

23% 54% 10% 12% 

 
 
Structurele aandacht 

In 10 instellingen krijgen de genoemde onderwerpen structurele aandacht in het zorgplan:  

 "Als vast aandachtspunt in rapportage en halfjaarlijkse besprekingen." 

 "In de hulpverleningsplannen, die worden door de gedragswetenschapper halfjaarlijks 
geëvalueerd en bijgesteld." 

 "Niet elk item wordt bij elke cliënt aan de orde gesteld, maar elk item komt wel terug in het 
handboek persoonlijk plan, waarmee ook jaarlijks wordt geëvalueerd." 

 
Ook buiten de zorgplannen om krijgen de onderwerpen aandacht:  

 "Het gebeurt op allerlei manieren in teams, bijvoorbeeld in individuele cliëntbesprekingen, 
waarbij periodiek begeleidingsproblemen worden besproken." 

 "Seksuele intimidatie is een essentieel item in onze behandelplannen die 2 keer per jaar 
worden opgesteld. Het komt zowel individueel als groepsmatig thematisch terug." 
 

Bij problemen 
14 instellingen geven aan dat seksualiteit en seksueel misbruik alleen aan de orde komen 
wanneer de vraag zich voordoet. De individuele hulpvraag van de cliënt is uitgangspunt. De 
respondenten maken hierbij opmerkingen als "indien de cliënt dit zelf aangeeft" en “als daar 
aanleiding toe is". Een aantal respondenten merkt op dat de onderwerpen met name 
aandacht krijgen wanneer zich problemen voordoen:  

 "Het is wel opgenomen in de begeleidingsplannen, maar krijgt feitelijk weinig aandacht, 
tenzij er problematische situaties zijn." 

 "Niet als vast aandachtspunt, indien aan de orde [d.w.z. in het geval van seksueel 
misbruik] dan wordt dit vermeld in het zorgplan en werkplan." 

Eén respondent meldt dat seksueel misbruik om privacyredenen meestal buiten het zorgplan 
wordt gehouden. 
 
Weinig aandacht 
16 respondenten geven aan dat de onderwerpen geen structurele aandacht krijgen. In de 
zorgplannen worden ze weliswaar genoemd, maar in de praktijk komen ze niet altijd aan de 
orde.  

 "In ieder persoonlijk plan kan aandacht zijn voor de genoemde items, maar in de praktijk 
is er weinig aandacht voor."  

 "Er is wel aandacht voor in het zorgplan, maar 90% vult in: niet van toepassing." 
 
Soms is de aandacht afhankelijk van de betreffende locatie of medewerkers:  

 "Nee, niet structureel. Het loopt goed in een aantal groepen, maar ook soms niet goed of 
helemaal niet." 

 "Dit is sterk afhankelijk van de betreffende leidinggevende en gedragskundige." 
 
Seksespecifieke en interculturele aspecten 
In de enquête is ook gevraagd in hoeverre er in de zorgplannen aandacht is voor 
seksespecifieke en etnische/interculturele aspecten rond de thema’s seksualiteit, preventie 
en aanpak van seksueel misbruik. Vergeleken met de antwoorden op de vraag in hoeverre 
er in het beleid aandacht is voor deze thema’s in hoofdstuk 3 (5%), is er in het zorgplan meer 
aandacht voor seksespecifieke en interculturele aspecten, respectievelijk 35% en 23%. 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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4.24.2 Activiteiten op het gebied van seksualiteit 

De tabel hieronder geeft weer hoeveel organisaties door middel van activiteiten aandacht 
besteden aan het thema seksualiteit. 
 
Tabel 4.2 Aandacht voor seksualiteit in activiteiten (N=99)14 

  
Lichaamsbeleving/zelfbeeld 63% 
Relationele en seksuele vorming/voorlichting 74% 

 
 
Bijlage 3 geeft, zoals eerder aangegeven, een complete opsomming van alle activiteiten die 
de respondenten noemden op de verschillende deelterreinen. Hieronder in vogelvlucht de 
belangrijkste tendensen.  
 
Lichaamsbeleving en zelfbeeld 

Activiteiten rond lichaamsbeleving vinden vooral plaats binnen de woonsituatie, met name 
tijdens de individuele dagelijkse begeleiding en verzorging, als onderdeel van de opvoeding 
en het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfverzorging. Aandacht voor lichaamsbeleving 
is er ook in specifieke cursussen, diverse therapievormen en in sommige gevallen tijdens de 
seksuele voorlichting of in schoollessen of tijdens naschoolse vorming.  
Verschillende voorbeelden van de manier waarop aandacht geschonken wordt aan de 
lichaamsbeleving van cliënten zijn: werken met spiegels tijdens de verzorging, benoemen 
hoe het lichaam eruit ziet, aandacht voor lichaamsbeleving en zelfbeeld in relatie tot de 
handicap, gesprekken over grenzen bepalen (ook wat betreft de verzorging), gesprekken 
naar aanleiding van tv-programma's, thema-avonden, (Shantalla-)massage, yoga, drama en 
dans. 
 
Relationele en seksuele vorming en voorlichting 

Activiteiten rond relationele en seksuele voorlichting vinden bij ongeveer een derde van de 
onderzochte instellingen tijdens de begeleiding plaats, maar dan alleen op grond van 
individuele begeleidings- of opvoedingsvragen. Bij een kwart is seksuele voorlichting (ook) 
een onderdeel van de groepsbegeleiding. Verder vindt seksuele voorlichting (ook) plaats in 
aparte projecten of cursussen, tijdens lessen op school of in de naschoolse vorming.  
 
 

4.3 4.3 Aandacht voor preventie in activiteiten en materialen  
 

Tabel 4.3 Aandacht voor preventie in activiteiten en materiaal (N=99)15 

Activiteiten op het gebied van  
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten 58% 
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door medewerkers 46% 
Aanwezige materialen  
Voorlichtingsfolder over omgangsvormen door cliënten 6% 
Voorlichtingsfolder over omgangsvormen door medewerkers 9% 
Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor cliënten  27% 
Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor medewerkers  24% 

                                                
14

 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
   categorie heeft aangekruist. 
15

 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
   categorie heeft aangekruist. 
 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten 
Preventie van ongewenst gedrag van cliënten komt aan de orde in de vorm van cursussen 
en vormingsactiviteiten, door middel van assertiviteits-, sociale vaardigheids- en 
weerbaarheidstrainingen of tijdens de individuele begeleiding van cliënten 
(gedragsafspraken of het geven van voorlichting). Ook worden observaties, toezicht houden, 
deskundigheidsbevordering van medewerkers en het melden van vermoedens als 
preventieactiviteiten genoemd. 
 
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door medewerkers 

Van de 46% van de instellingen die activiteiten kennen rond de preventie van ongewenst 
gedrag/seksueel misbruik door medewerkers, noemt ongeveer een derde 
deskundigheidsbevordering en een derde het protocol, een meldplicht en 
richtlijnen/omgangsregels. Ook het hanteren van een gedragscode voor medewerkers (die 
bij sommigen is opgenomen als clausule bij het arbeidscontract) en de aandacht voor 
preventie tijdens teamvergaderingen geldt als preventieactiviteit. Bij een paar instellingen 
vormt het thema onderdeel van het sollicitatiegesprek.  
 
Materialen 
Slechts enkele organisaties beschikken over materialen om het beleid vorm te geven. 
Ongeveer een kwart heeft folders over de vertrouwenspersonen. Folders over 
omgangsvormen zijn nog minder gangbaar; bij slechts 6% van de instellingen is een folder 
voor cliënten beschikbaar, voor medewerkers is dit in 9% van de instellingen het geval.  
 

4.4  Activiteiten rond de aanpak van ongewenst gedrag/seksueel misbruik 

 
Tabel 4.4 Aandacht voor seksueel misbruik/ongewenst gedrag in activiteiten (N=99)16 

Begeleiden/behandelen van cliënten die vermoedelijk slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik 

 
57% 

Begeleiden/behandelen van cliënten die vermoedelijk pleger zijn van 
seksueel misbruik 

54% 

Begeleiden van medewerkers die vermoedelijk slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik 

 
35% 

De omgang met medewerkers die vermoedelijk pleger zijn van 
seksueel misbruik 

 
28% 

 
 
Begeleiding/behandeling van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik  

57% van de instellingen noemt activiteiten op dit terrein. Bijna de helft hiervan biedt 
individuele begeleiding met eventueel ondersteuning van interne of externe deskundigen. 
Ook wordt er intern behandeld middels diverse vormen van therapie of vindt de behandeling 
extern plaats. Bij een klein deel vindt de behandeling zowel in- als extern plaats, afhankelijk 
van de aard en ernst van het misbruik.  

                                                
16

 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
   categorie heeft aangekruist. 
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Begeleiding en behandeling van cliënten die pleger zijn van seksueel misbruik  
Van de 54% van de instellingen die activiteiten op dit terrein noemen, giet een derde de 
begeleiding of behandeling van cliënten die pleger zijn in de vorm van (individuele) 
begeleiding, eventueel met ondersteuning van in- of externe deskundigen. Bij andere 
instellingen vindt de behandeling uitsluitend extern of zowel in- als extern plaats, afhankelijk 
van de aard en ernst van het gepleegde misbruik. Interne behandeling van cliënten die 
pleger zijn, is dus veel zeldzamer dan die van cliënten die slachtoffer zijn. 
 
Begeleiding medewerkers die slachtoffer zijn van seksueel misbruik  

35% van de instellingen kent activiteiten rond de begeleiding van medewerkers die 
slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Bij een deel van hen fungeert de vertrouwenspersoon 
als begeleider, die desgewenst verder verwijst. Ook zijn er organisaties die medewerkers 
verwijzen voor externe begeleiding.  
 
Begeleiding van medewerkers die beschuldigd worden of pleger zijn van seksueel 
misbruik  
28% van de respondenten geeft antwoord op de vraag naar activiteiten rond de begeleiding 
van medewerkers die beschuldigd worden of pleger zijn van seksueel misbruik. Een aantal 
van hen geeft aan dat deze begeleiding volgens bindende richtlijnen of het protocol 
geschiedt. Twee respondenten noemen het opstellen van een persoonlijk begeleidingsplan 
of verwijzing voor externe ondersteuning.  
 

4.5 Belangrijkste uitkomsten 

 De meeste aandacht in zorgplannen van cliënten is er voor lichaamsbeleving/zelfbeeld 
(72%). Aan de seksuele ontwikkeling en relationele en seksuele behoefte van cliënten 
besteedt 64% van de instellingen aandacht via het zorgplan. Als het gaat om kennis over 
seksualiteit bij cliënten is dit percentage slechts 54%. 63% heeft aandacht voor 
weerbaarheid van cliënten in het zorgplan. Voor ervaringen van cliënten met 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik (zowel als slachtoffer, als als pleger) 
ligt het percentage van de instellingen rond de 60%.  

 Veel respondenten wijzen erop dat een thema als seksualiteit weliswaar als 'kopje' in het 
zorgplan staat vermeld, maar dat er meestal NVT wordt ingevuld en dat er vaak pas 
aandacht voor seksualiteit of seksueel misbruik is wanneer zich problemen voordoen.  

 De activiteitentabellen laten een iets ander beeld zien dan de zorgplantabel. De meeste 
activiteiten zijn er op het gebied van relationele en seksuele vorming en 
lichaamsbeleving/zelfbeeld (resp. 74% en 63%), gevolgd door de preventie van seksueel 
misbruik door cliënten (58%) en de begeleiding/behandeling van cliënten die slachtoffer of 
pleger zijn (resp. 57% en 54%). Voor medewerkers zijn er in veel mindere mate 
activiteiten: 46% van de instellingen kent activiteiten m.b.t. de preventie van seksueel 
misbruik door medewerkers, 35% m.b.t. de begeleiding van medewerkers die slachtoffer 
zijn en 28% m.b.t. medewerkers die beschuldigd worden of pleger zijn van seksueel 
misbruik.  

 Veel respondenten geven aan dat rond de genoemde thema's geen structurele activiteiten 
plaatsvinden, maar dat deze ad hoc plaatsvinden en individueel worden vormgegeven op 
grond van de hulpvraag van de cliënt of indien er ongewenst gedrag of misbruik aan de 
orde is. 
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5. Deskundigheid 
 
Uitvoering geven aan het beleid ten aanzien van seksualiteit en seksueel misbruik vereist 
kennis en vaardigheden op dit terrein. Toch is er in veel opleidingen anno 2003 nog 
onvoldoende aandacht voor zaken als een respectvolle omgang met de seksuele identiteit 
en seksuele behoeften van cliënten, of de mogelijke schaamtegevoelens of erotische 
gevoelens die de verzorging bij zowel cliënten als medewerkers kan oproepen. Ook zaken 
als de risico's van een te grote emotionele betrokkenheid, de omgang met 
machtsongelijkheid en het signaleren van grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik 
komen nog weinig en vaak alleen in keuzemodules aan de orde.  
Kennis en vaardigheden op dit gebied moeten dus voor een groot gedeelte in de praktijk 
worden opgedaan. Dit gegeven vraagt van organisaties dat zij zelf zorg dragen voor een 
goede toerusting van medewerkers in de diverse geledingen. Om die reden informeerde de 
enquête naar de reeds aanwezige deskundigheid binnen de instellingen en naar de invulling 
van deskundigheidsbevordering op het terrein van seksualiteit en seksueel misbruik.  
 

5.1 Aanwezige deskundigheid 

Welke deskundigheid hebben instellingen in huis rond de diverse aspecten van het uit te 
voeren beleid en bij welke personen berust deze deskundigheid precies?  
 
Tabel 5.1 Aanwezige deskundigheid in de organisatie (N=99)17 

Seksualiteit   
Inzicht in/bepalen van seksuele ontwikkeling van cliënten 81% 
Geven van seksuele voorlichting 73% 
Preventie  
Geven van weerbaarheidstrainingen 56% 
Aanpak seksueel misbruik  
Diagnostiek bij (vermoedens van) seksueel misbruik 64% 
Begeleiding van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik 63% 
Begeleiding van cliënten die pleger zijn van seksueel misbruik 45% 
Behandeling van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel misbruik 46% 
Behandeling van cliënten die pleger zijn van seksueel misbruik 32% 
Begeleiding van medewerkers die slachtoffer zijn van seksueel misbruik 31% 
Begeleiding van medewerkers die grensoverschrijdend gedrag vertonen 32% 
Aandacht voor sekse en etniciteit  
Kennis over seksespecifieke aspecten m.b.t. bovenstaande onderwerpen 37% 
Kennis over etnische /interculturele aspecten rond bovenstaande items 13% 

 
De deskundigheid berust afhankelijk van het onderwerp bij de volgende personen 
(tabel 5.2, bijlage 2):  

 Intimiteit, seksualiteit en relaties: begeleiders en gedragskundigen. 

 Preventie (weerbaarheidstrainingen): gedragskundigen. 

 Diagnostiek: gedragskundigen. 

 Begeleiding cliënten die slachtoffer of pleger zijn: gedragskundigen, en in mindere mate 
ook begeleiders en therapeuten. 

 Behandeling cliënten die slachtoffer of pleger zijn: gedragskundigen, therapeuten en 
externe deskundigen. 

 Begeleiding medewerkers die slachtoffer of pleger zijn: gedragskundigen, 
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 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
categorie heeft aangekruist. 
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leidinggevenden, vertrouwenspersonen en externe bronnen. 

 Seksespecifieke en interculturele kennis: gedragskundigen, en in mindere mate 
begeleiders en therapeuten. 

 
Opvallend is dat bepaalde deskundigheden aanwezig zijn bij geledingen of functiegroepen 
waar men die niet zo gauw verwacht. Neem de deskundigheid voor wat betreft de 
begeleiding van cliënten die slachtoffer of pleger zijn: die is bij ruim 20% van de 
leidinggevenden aanwezig. Of deskundigheid rond de behandeling van cliënten die 
slachtoffer of pleger zijn, die bij ruim 20% van de begeleiders en bij ruim 80% van de 
gedragskundigen aanwezig is. De vraag is natuurlijk of men in deze gevallen 'passieve' 
deskundigheid bedoelt – men is op de hoogte van wat behandeling inhoudt – of dat de 
genoemde personen daadwerkelijk zelf een rol in de behandeling vervullen.  
 

5.2 Deskundigheidsbevordering  

 
Tabel 5.3 Deskundigheidsbevordering (N=99)18 

T.a.v. omgaan met seksualiteit 74% 
T.a.v. preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik 63% 
T.a.v. signaleren en melden van vermoedens van seksueel misbruik 57% 
T.a.v. (justitieel) onderzoek naar vermoedens van seksueel misbruik 31% 
T.a.v. opvang, begeleiding/behandeling en nazorg na seksueel 
misbruik 

41% 

Aandacht voor seksespecifieke aspecten m.b.t. bovenstaande 
onderwerpen 

37% 

Aandacht voor etnische/interculturele aspecten m.b.t. bovenstaande 
onderwerpen 

14% 

 
 
Door wie? 
Het gros van de organisaties (56%) laat de deskundigheidsbevordering verzorgen door 
interne deskundigen (tabel 5.4, bijlage 2). Deze interne deskundigen (veelal orthopedagogen 
en aandachtsfunctionarissen) doen hun deskundigheid extern op, zo blijkt uit de aanvullende 
opmerkingen van respondenten. Zij verzorgen vervolgens intern trainingen of 
themabesprekingen voor begeleiders en/of teams.  

 "De groepsleiding wordt middels bijscholing gestimuleerd er alerter mee om te springen. 
Men kan intern gebruik maken van orthopedagogen en teambegeleiding. De 
aandachtsfunctionaris heeft een externe scholing gehad."  

 "Gedragskundigen geven deskundigheidsbevordering aan begeleiders. Zij halen hun 
deskundigheidsbevordering extern." 

 
Daarnaast is er sprake van deskundigheidsbevordering, bestaande uit het volgen van 
externe cursussen (39% van de organisaties) en in company-trainingen door externe 
deskundigen (37%).  
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 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
categorie heeft aangekruist. 
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Structurele aandacht versus ad hocbeleid 
9 respondenten geven in hun aanvullende opmerkingen aan dat er in meerdere of mindere 
mate structurele aandacht is voor deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld in een 
jaarprogramma, in een inwerkprogramma of tijdens teambesprekingen ("In de teams worden 
met regelmaat ‘themabesprekingen’ gehouden over dit of aanverwant onderwerp. Met 
regelmaat bezoeken medewerkers studiedagen en koppelen opgedane kennis terug. 
Daarnaast wordt het onderwerp weer actueel bij evaluatie van protocollen"). Eén respondent 
vermeldt dat zijn instelling voor alle medewerkers verplichte bijeenkomsten houdt over het 
onderwerp seksuele intimidatie.  
 
11 Respondenten merken in hun toelichting daarentegen op dat de 
deskundigheidsbevordering (nog) niet structureel maar ad hoc plaatsvindt, vaak naar 
aanleiding van problemen: 

 "Bij alle ingevulde 'ja' 'is er sprake van ad hoc reacties en is het niet systematisch aan de 
orde. Hier wordt op dit moment aan gewerkt."  

 "Vooral daar waar er problemen zijn; meestal is dit het aandachtsgebied van 
gedragsdeskundigen.” 

 "Er is te weinig (tijd voor) deskundigheidsbevordering op dit vlak."  

 “Bij al deze vragen is er geen echt beleid, maar we zijn wel in de gelegenheid om ons te 
scholen."  

 

5.3 Belangrijkste uitkomsten 

 De mate van reeds aanwezige deskundigheid varieert met de onderwerpen die het 
betreft: van 81% waar het gaat om inzicht in seksuele ontwikkeling van cliënten tot 32% 
wat betreft de behandeling van cliënten die pleger zijn van seksueel misbruik of de 
begeleiding van medewerkers die slachtoffer of pleger zijn. 

 De genoemde deskundigheden zijn bij verschillende personen in de organisatie aanwezig, 
maar soms slechts bij één enkele persoon. 

 Deskundigheidsbevordering is vooral gericht op omgaan met seksualiteit en de preventie 
en signalering van seksueel misbruik (resp. 74%, 63% en 57%). De minste 
deskundigheidsbevordering vindt plaats rond onderzoek naar vermoedens van seksueel 
misbruik (31%) en de opvang, begeleiding en nazorg na seksueel misbruik (41%). 

 Een negental respondenten geeft aan dat de deskundigheidsbevordering min of meer 
structureel plaatsvindt. Een groter aantal respondenten merkt op dat dit ad hoc gebeurt 
(veelal naar aanleiding van incidenten). 
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6 Tevredenheid, knelpunten en ondersteuningsbehoeften 
 
In de enquête is door middel van een open vraag geïnformeerd over welke zaken rond de 
omgang met seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel misbruik de respondenten 
tevreden zijn. Ook is gevraagd naar knelpunten die worden ervaren. Tot slot is 
geïnventariseerd welke ondersteuningsbehoeften er bij de organisaties bestaan. In dit 
hoofdstuk een overzicht van de belangrijkste antwoorden. 
 

6.1 Tevredenheid 

93 respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag over welke zaken zij tevreden zijn 
als het gaat om de omgang met seksualiteit en de preventie en aanpak van ongewenst 
gedrag/seksueel misbruik. Het meest tevreden is men over algemene zaken die het beleid, 
de beleidsontwikkeling en de deskundigheidsbevordering betreffen. Uit toelichtende 
opmerkingen blijkt dat hiermee met name het beleid rond seksueel misbruik wordt bedoeld. 
Seksuele voorlichting (individueel of in cursussen) roept beduidend minder tevredenheid op. 
Dit geldt ook voor de preventie van seksueel misbruik, weerbaarheid, de aandacht in het 
zorgplan of de aanwezigheid en bekendheid van vertrouwenspersonen. Hieronder een 
overzicht van de diverse antwoorden en percentages, en een toelichting op de zaken 
waarover de meeste tevredenheid bestaat. 
 
Tabel 6.1 Tevredenheid (N=93) 

Algemeen  
De aanwezigheid van beleid en protocollen 36% 
Het proces van beleidsontwikkeling  34% 
Deskundigheidsbevordering aan en ondersteuning van medewerkers 23% 
Draagvlak vanuit het management voor beleid en scholing 11% 
Bekendheid van het beleid 4% 
Duidelijke normering/richtlijnen 4% 
Deskundiger worden/attitude medewerkers 3% 
De ‘bottom up’-ontwikkeling van het beleid 1% 
Betrokkenheid ouders bij het beleid 1% 
Inventarisatie scholingsbehoeften 1% 
T.a.v. intimiteit, seksualiteit en relaties  
Cursussen/voorlichting voor cliënten 8% 
Aanwezig voorlichtingsmateriaal 3% 
Aanstelling consulent/aandachtsfunctionaris seksualiteit 3% 
Vaste aandacht in persoonlijk (zorg)plan 2% 
Aanwezigheid taak- of werkgroep seksualiteit 2% 
T.a.v. preventie seksueel misbruik  
Aanwezigheid vertrouwenspersoon 2% 
Bekendheid van/goede voorlichting over vertrouwenspersonen 2% 
Preventieve aanpak & weerbaarheidstrainingen 2% 
T.a.v. aanpak seksueel misbruik  
Aanwezigheid en functioneren speciale commissie seksueel misbruik  10% 
Samenwerking met extern deskundigen 4% 
Samenwerking met politie 3% 
De omgang met vermoedens/calamiteiten 3% 
Eigen behandelcentrum en voldoende deskundigheid op dit terrein 2% 
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Aanwezigheid beleid en protocollen  
36% van de respondenten die de vraag invulden, is tevreden over de aanwezigheid van 
beleid en protocollen, en de acceptatie, naleving en/of werking van het beleid. Men maakte 
opmerkingen als:  

 "Duidelijke richtlijnen door middel van protocollen, meldingsmogelijkheden en een directe 
(preventieve) aanpak."  

 "Er zijn duidelijke protocollen en er is een open manier van communiceren, je weet waar 
je informatie/ondersteuning kunt vinden."  

 "Er is een integraal beleid geformuleerd over intimiteit, lichaamsbeleving, seksualiteit en 
seksueel misbruik. Op dit moment vindt de implementatie plaats en de ontvangst is goed." 

 
Het proces van beleidsontwikkeling 
34% noemt het proces van beleidsontwikkeling dat in de organisatie heeft geleid tot 
bewustwording, openheid en bespreekbaarheid. De respondenten verwoorden dit onder 
meer als volgt:  

 "Begeleiders en cliënten weten de weg en er is een steeds grotere openheid en 
bewustzijn van de noodzaak om aan deze zaken aandacht te besteden."  

 "Het proces heeft geleid tot een instellingsbrede discussie, bewustwording en visie."  

 "Er wordt volop gewerkt/geoefend/getraind. De handelingsverlegenheid is weg. Er is nog 
wel veel oefenen en ondersteuning nodig, maar er ontstaat langzaam een andere 
cultuur." 

 
Deskundigheidsbevordering 
23% is tevreden over de deskundigheidsbevordering en ondersteuning van medewerkers en 
teams: 

 "Trainingen aan alle medewerkers. 5-jarenplan gestart 2001."  

 "Er is een groeiende openheid dankzij studiedagen, themabijeenkomsten en het 
cursusaanbod voor cliënten en medewerkers." 

 
Draagvlak vanuit management 

 11% noemt draagvlak vanuit het management voor beleid en scholing:  
"Het feit dat het belang ervan en de aandacht ervoor wordt ingezien door de directie."  

 "De Raad van Bestuur stelt zich open op. Er gebeurt steeds meer in beleid."  

 "Het is een open gespreksonderwerp dat breed wordt gedragen. Indien nodig is iedere 
collega bereid mee te denken, maar boven alles: de instelling draagt verantwoordelijkheid 
voor het beleid." 

 
Een speciale commissie seksueel misbruik 
10% is tevreden over de aanwezigheid en het functioneren van een speciale commissie 
seksueel misbruik: 

 “Tevreden over het consultatieteam seksuele intimidatie waar alle meldingen 
binnenkomen en geadviseerd wordt over nazorg en preventie."  

 "Het kernteam bij incidenten. Al een aantal keren is gebleken dat dit goed werkt en 
resultaat heeft." 

 

6.2 Knelpunten 

De meeste knelpunten doen zich volgens de respondenten voor op het terrein van preventie 
van seksueel misbruik door cliënten, het signaleren van seksueel misbruik, de (verwijzing 
voor de) begeleiding of behandeling van cliënten die pleger of slachtoffer zijn, het 
diagnostisch of justitieel onderzoek naar seksueel misbruik en (een beetje een vreemde 
eend in de bijt) de omgang met ouderschap/kinderwens bij cliënten en anticonceptie.  
Een opvallend hoog percentage respondenten, gemiddeld 18% over alle knelpunten, heeft 'ik 
weet niet' ingevuld. Ook heeft een aanzienlijk percentage respondenten de vragen niet of 



 

31 

onduidelijk ingevuld.  
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van alle antwoorden op de vraag naar knelpunten. 
Hieronder zijn ze gecomprimeerd weergegeven. 
 
Tabel 6.2 Knelpunten (N=99)19 

 Ja 
 

Nee 
 

Weet 
niet 

Niet of 
onduidelijk 
ingevuld 

T.a.v. intimiteit, seksualiteit en relaties     
De omgang met anticonceptie 28% 54% 10% 7% 
De omgang met ouderschap/kinderwens 27% 44% 16% 12% 
De omgang met (hetero-, homo- of bi-)seksualiteit 24% 49% 17% 9% 
De omgang met samenwonen/huwelijk 11% 70% 9% 9% 
T.a.v. preventie van seksueel misbruik     
Preventie van seksueel misbruik/ongewenst 
gedrag door cliënten 

46% 37% 9% 7% 

Preventie van seksueel misbruik/ongewenst 
gedrag door medewerkers 

26% 48% 20% 5% 

T.a.v. aanpak van seksueel misbruik     
Signaleren van seksueel misbruik 42% 41% 10% 6% 
(Verwijzen voor) begeleiding/behandeling cliënten 
die vermoedelijk pleger zijn 

32% 40% 19% 8% 

(Verwijzen voor) opvang, begeleiding/behandeling 
cliënten die slachtoffer zijn  

29% 51% 12% 7% 

Diagnostisch onderzoek naar (vermoedens) van 
seksueel misbruik 

28% 50% 14% 7% 

(Justitieel) onderzoek naar vermoedens van 
seksueel misbruik 

27% 49% 16% 7% 

Melden van seksueel misbruik  22% 56% 14% 7% 
Registreren van vermoedens/meldingen van 
seksueel misbruik 

21% 66% 7% 5% 
8% 

(Verwijzen voor) opvang, begeleiding 
medewerkers die slachtoffer zijn 

9% 50% 32% 

(Verwijzen voor) begeleiding/behandeling 
medewerkers die vermoedelijk pleger zijn 

9% 38% 41% 11% 

De omgang met seksespecifieke aspecten m.b.t. 
bovenstaande onderwerpen 

9% 47% 33% 10% 

De omgang met etnische/interculturele aspecten 
m.b.t. bovenstaande onderwerpen 

19% 31% 36% 13% 

     

 
 
De belangrijkste knelpunten rond seksualiteit 
 
Anticonceptie 
Bij 28% van de respondenten doen zich knelpunten voor rond anticonceptie. Bij bijna de helft 
van hen vormt het onveilig vrijen door cliënten, ondanks voorlichting, het grootste probleem:  

 "Cliënten maken niet of weinig gebruik van condooms, het is wel bespreekbaar, maar ze 
doen het niet!"  

 "Voorlichting en het ter beschikking stellen van condooms leidt niet altijd tot de gewenste 
gedragsverandering." 

                                                
19

 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
categorie heeft aangekruist. 
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Een aantal noemt specifiek de preventie van HIV/aids als knelpunt. Tot slot geven vier 
respondenten aan dat de afstemming met ouders van cliënten een probleem is, onder meer 
doordat zij seksualiteit bij hun kind ontkennen:  

 "Ouders willen veelal nog niet meedenken t.a.v. anticonceptie; alleen het idee al dat hun 
kind seksueel actief zou zijn, is moeilijk voor sommige ouders." 

 
De omgang met ouderschap/kinderwens 
Voor zover valt op te maken uit de toelichtende opmerkingen van de respondenten, gaat het 
bij dit knelpunt met name om cliënten met een verstandelijke beperking. Bij ongeveer een 
derde van de 27% respondenten die knelpunten ervaren op dit gebied, vormen dilemma's 
rond de discrepantie tussen autonomie en bepalen voor de ander wat wel of niet kan, het 
grootste knelpunt. 

 “Het dilemma tussen autonomie en bescherming krijgt een extra dimensie ten aanzien 
van het (on)geboren kind."  

 "Er is verlegenheid: wat moeten we nu? De reactie is vaak (traditioneel) paternalistisch." 
Maar men zoekt ook naar oplossingen:  

 "Het wordt in sommige relaties uitgebreid besproken; in de visie van de organisatie is het 
onder voorwaarden mogelijk." 

 "Hoe dit te begeleiden? We willen een project beginnen en casemanagers aanstellen om 
hier al werkende meer ervaring mee op te doen." 

Een drietal respondenten ziet het feit dat er binnen de organisatie geen ondersteuning 
mogelijk is wat betreft zwangerschap en het hebben van kinderen als een probleem:  

 "Er is een ontmoedigingsbeleid binnen de stichting ten opzichte van een cliëntenpopulatie 
die steeds zelfstandiger een invulling aan hun eigen leven geeft."  

 "Er zijn veel onvervulde wensen bij cliënten. We zijn onvoldoende toegerust om daarbij 
begeleiding te bieden." 

 
De omgang met (hetero-, homo- of bi-)seksualiteit  
24% van de respondenten geeft aan dat er knelpunten zijn bij de omgang met (hetero-, 
homo- of bi-)seksualiteit. Soms vormt de acceptatie van homoseksualiteit door medewerkers 
een probleem ("Discriminerende opmerkingen/grappen naar/over voornamelijk mannelijke 
homoseksuelen"). Anderen vinden het onderkennen en erkennen van seksualiteit een 
knelpunt ("Een onderwerp waar toch veel over wordt gelachen en waarover veel kennis en 
vaardigheden ontbreken"). Dit geldt ook, wanneer het gaat om seksualiteit die 'afwijkend' is 
van de 'grote noemer:' "Er is altijd sprake van individuele knelpunten. Omgaan met 
seksualiteit is moeilijk, zeker als deze 'afwijkt' van de gangbare." 
Voor een aantal respondenten vormt het feit dat cliënten onvoldoende kennis hebben (door 
het ontbreken van goede voorlichting) een probleem ("Er wordt te weinig seksuele 
voorlichting gegeven aan cliënten, met name het herhalen van de voorlichting"). En dat, 
terwijl ook de verhoogde kans op misbruik als knelpunt genoemd wordt: “…Kwetsbare 
kinderen/jongeren met een licht verstandelijke handicap, die door een beperkt inzicht in 
sociale situaties helaas een verhoogd risico op misbruik lopen, ondanks 
weerbaarheidstrainingen."  
 
De omgang met samenwonen/huwelijk 
11% van de respondenten die knelpunten ervaren, noemen zaken als de afstemming met 
ouders van cliënten (versus vrije keuze cliënt), de haalbaarheid door relationele beperkingen 
en de gelijkwaardigheid in relaties/grenzen respecteren. 5 respondenten geven aan dat dit 
aspect een onderdeel is van de begeleiding naar zelfstandigheid en dat eventuele 
knelpunten individueel worden aangepakt:"Cliënten hebben hierbij soms ondersteuning 
nodig, is dit wel een knelpunt?". 
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De belangrijkste knelpunten rond preventie 
 
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten 
Knelpunten op dit terrein hebben zowel te maken met onvoldoende deskundigheid van en 
handelingsverlegenheid bij medewerkers, als met onvoldoende beleid en aandacht. 5 
respondenten geven bovendien aan dat cliënten vaak niet beseffen dat ze grenzen van 
anderen overschrijden: 

 "Onze cliënten met verstandelijke beperkingen zijn over het algemeen moeilijk(er) 
aanspreekbaar op hun daden en de mogelijkheden tot zelfdiscipline zijn vaak beperkt."  

 "Uit onvermogen zijn er veel onduidelijkheden in de communicatie, zodat de ene cliënt 
denkt dat zijn partner wel wil, maar dat niet het geval is."  

 "In de praktijk blijken de grenzen tussen 'gewenst' en 'ongewenst' vaak flinterdun; voor 
cliënten is het soms moeilijk onderscheid te maken tussen 'niet willen' en 'achteraf spijt 
hebben.’  

 "Veel ongewenst gedrag is eigenlijk een vraag naar begeleiding in het bewust worden en 
realiseren van wensen." 

 
Preventie van seksueel misbruik/ongewenst gedrag door medewerkers 
Bij 26% van de respondenten doen zich knelpunten voor rond preventie van seksueel 
misbruik/ongewenst gedrag door medewerkers. Het ontbreken of onvoldoende 
implementeren van beleid vormt voor 10 van hen een probleem: "Zonder visie blijft dit lastig; 
de verantwoordelijkheid ligt nu per afdeling." 
Daarnaast melden 5 respondenten een gebrek aan deskundigheid/vaardigheden om 
misbruik te signaleren: "Het standpunt is duidelijk, maar het werkelijk kunnen/mogen zien 
van signalen is moeilijk. Een eeuwig knelpunt." 
2 respondenten melden dat dit onderwerp moeilijk bespreekbaar is en men er (dus) geen 
zicht op heeft ("Er heerst een taboesfeer: dat komt bij ons niet voor").  
 
 
De belangrijkste knelpunten rond de aanpak van seksueel misbruik 

 
Signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik  
Bij 42% van de respondenten doen zich knelpunten voor rond het signaleren van seksueel 
misbruik. Bij 14 van deze respondenten worden de knelpunten veroorzaakt door een gebrek 
aan deskundigheid. Voor sommigen vormt het op peil houden van de deskundigheid een 
probleem door personeelswisselingen en het werken met invalkrachten: "Vanwege de grote 
mobiliteit in teams, krijg je het niet aangeleerd."  
 
Bij 16 respondenten vormt het niet of te laat zien/herkennen van signalen een knelpunt en 
vraagt men zich af of er wel voldoende en op tijd wordt gesignaleerd: 

 "Je weet niet, wat je niet weet."  

 "Ondanks de zeer intensieve begeleiding/behandeling onttrekt zich veel aan onze 
aandacht; je kunt niet altijd en overal zijn en als signalen 'gelezen' worden is het vaak al 
langere tijd aan de gang."  

 "Ik heb nog steeds het angstige gevoel dat er nooit voldoende wordt waargenomen en 
gemeld; het vraagt om een voortdurend onder de aandacht brengen." 

Er heerst soms verwarring over wat nu misbruik is en wat niet ("Vanwege het niveau en 
gewoontevorming bij zowel cliënten als personeel, is het moeilijk te definiëren wat 
misbruik/ongewenst is"). Een respondent merkt hierbij op: "Zorgen dat je scherp blijft, ook al 
zijn medewerkers of cliënten nog zo vertrouwd!" 
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(Verwijzen voor) begeleiding/behandeling cliënten die pleger zijn 
Van de 32% respondenten die knelpunten melden op het gebied van de 
behandeling/begeleiding van cliënten die pleger zijn, ziet meer dan de helft een tekort aan 
behandelcapaciteit en verwijsmogelijkheden als belangrijkste probleem. Hierdoor is sprake 
van grote wachtlijsten ("Er zijn weinig mogelijkheden, de perspectieven zijn gering, we 
moeten de oplossing vooral zoeken in toezicht en controle").  
 
(Verwijzen voor) begeleiding/behandeling cliënten die slachtoffer zijn  
Ook bij de 29% respondenten die knelpunten ondervinden wat betreft de 
begeleiding/behandeling van cliënten die slachtoffer zijn, vormt verwijzing het grootste 
probleem.  

 "De behandelmogelijkheden zijn schaars en verder erg moeilijk te financieren. Dit is een 
groot knelpunt!"  

 "Indicatie aanvragen en toegewezen krijgen voor specifieke begeleiding is een lange weg 
en kost tijd." 

Het vinden of ontbreken van een geschikte behandelmethode, met name als het gaat om 
cliënten met een lager niveau en/of cliënten met communicatieproblemen, is een ander 
knelpunt: "De behandelmogelijkheden zijn voornamelijk voor licht verstandelijk 
gehandicapten en niet voor lager niveau. Vaak is voor cliënten intensieve begeleiding in de 
woonsituatie nodig; deze plekken zijn er niet." Enkele respondenten zijn er bovendien niet 
van op de hoogte naar wie/welke instanties verwezen kan worden.  
 
Diagnostisch onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 
28% van de respondenten ondervindt knelpunten wat betreft de diagnostiek van vermoedens 
van seksueel misbruik. Een derde van hen wijt dit aan een gebrek aan interne 
deskundigheid. Hierbij noemen respondenten ook het probleem van diagnostiek versus 
waarheidsvinding: "Het is een gevoelig thema, vrijwel niemand is bevoegd voor het stellen 
van deze diagnose, wanneer er justitiële betrokkenheid is/komt."  

 "De deskundigheid; wie zich als verantwoordelijke opstelt wanneer meerdere instanties 
betrokken zijn en de scheiding tussen subjectieve en objectieve waarheidsindeling." 

Enkelen noemen de diagnostiek bij cliënten die zich moeilijk kunnen uiten een probleem. 
Ook wordt geconstateerd dat er wachtlijsten zijn, wanneer men de diagnostiek extern wil 
laten plaatsvinden.  
 
Justitieel onderzoek naar vermoedens van seksueel misbruik 
27% van de respondenten noemt knelpunten wat betreft het justitieel traject. Deze 
knelpunten hebben zowel met intern beleid als met de gang van zaken bij politie en justitie te 
maken.  
Intern ontbreekt beleid rond het voorkómen van beïnvloeding om een justitieel onderzoek 
niet te frustreren ("Medewerkers praten en vragen teveel, dit aspect blijft terugkomen”). 
Daarnaast noemen respondenten het gebrek aan interne deskundigheid wat betreft het 
inschakelen van de politie en de beperkte communicatieve vermogens van cliënten om een 
consistent verhaal te vertellen.  
Wat betreft het justitiële onderzoek noemt een deel van de respondenten het feit dat het 
strafrechtelijk proces te lang duurt voor de doelgroep, dat het door de moeilijke bewijslast 
nauwelijks tot veroordelingen komt, dat zaken door justitie niet in behandeling worden 
genomen en dat het verschil in doelstelling tussen justitie en een zorginstelling een probleem 
is:  

 "80% wordt niet in behandeling genomen en van de 20% die wel in behandeling wordt 
genomen, komt het slechts tot enkele veroordelingen."  

 "De verstandelijk gehandicapte verliest het eigenlijk altijd als het tot een rechtszaak komt."  

 "Vanwege de handicap wordt soms behandeling geadviseerd en geen straf, maar deze 
behandeling is vervolgens niet voorhanden omdat de cliënt niet licht, maar ernstiger 
verstandelijk gehandicapt is." 
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Melden van (vermoedens van) seksueel misbruik 
22% van de respondenten ondervindt knelpunten als het gaat om het melden van 
(vermoedens van) seksueel misbruik. Voor een derde van hen vormen belemmeringen bij 
medewerkers om het misbruik te melden het grootste knelpunt. Hierbij spelen zowel 
loyaliteitskwesties als de angst voor missers een rol: 

 "Er is veel drempelvrees bij medewerkers uit angst voor de gevolgen van een melding." 

 "De meldplicht wordt als moeilijk ervaren, ook hiervoor is deskundigheidsbevordering 
nodig." 

Anderen hebben het idee dat er onvoldoende gemeld wordt, gezien de cijfers die bekend 
zijn. "Er is structureel zeer veel verbeterd. Toch is er ook nog steeds veel onwetendheid 
waardoor er niet of te laat wordt gemeld.” Als knelpunten worden hier genoemd: 
onwetendheid, te laat zien, onbekendheid met signalen ("Begeleiders zijn onvoldoende 
toegerust en in verwarring over wat nu misbruik is en wat niet") en onduidelijkheid over waar 
en wanneer bij wie gemeld moet worden. Ook cliënten weten/beseffen niet wat wel of niet 
normaal is of weten niet waar ze terecht kunnen.  
 
Registreren van vermoedens/meldingen van seksueel misbruik 
21% van de respondenten geeft aan dat zich knelpunten voordoen rond de registratie van 
vermoedens en meldingen. Bijna de helft van hen noemt het ontbreken van beleid: de 
registratie vindt ad hoc plaats en is niet gestandaardiseerd. Bij drie respondenten is de wijze 
van registratie /dossiervorming een punt van discussie.  
 
Knelpunten m.b.t. interculturele en seksespecifieke aspecten 

Een vijfde van de respondenten geven aan dat er weinig aandacht is voor etnische en 
interculturele aspecten rond de thematiek. Een echt knelpunt vinden de meesten dit 
overigens niet, aangezien zij menen dat dergelijke aandacht niet aan de orde is, vanwege 
het geringe aantal allochtone cliënten. Eén respondent meldt dat het in grote delen van de 
organisatie geen item is, maar dat er “In locaties met cliënten uit meerdere culturen ook 
medewerkers uit andere culturen werkzaam zijn en daar zijn interculturele aspecten een 
dagelijks onderwerp". 
Ook wordt vermeld dat men geen know-how heeft op dit terrein, dat etniciteit/interculturaliteit 
niet in beeld is als thema of dat intercultureel werken nog moet worden ontwikkeld. 
 
Slechts 9% van de respondenten noemt als knelpunt dat sekse als thema niet in beeld is en 
dat er onvoldoende deskundigheid op is dit terrein. "De socialisatie van jongens en meisjes, 
ook als het gaat om seksueel misbruik, is geen normaal gespreksonderwerp. Signaleren bij 
jongens verloopt mijnsinziens ook moeizamer." 
Eén respondent vraagt zich af of het feit dat de begeleiding/behandeling niet aanslaat, 
mogelijk te maken heeft met het feit dat voor sekse weinig aandacht is.  
 

6.3 Ondersteuningsbehoeften 

De respondenten is tot slot gevraagd naar hun interesse in advies of ondersteuning bij de 
vormgeving van de diverse aspecten van het beleid. Een aanzienlijk aantal respondenten 
heeft deze vraag opgevat als zijnde interesse in een aanbod vanuit TransAct. De bedoeling 
was echter om op een bredere wijze te inventariseren aan welke ondersteuning men 
behoefte heeft TransAct verzorgt weliswaar een advies- en scholingsaanbod (op maat) op de 
diverse terreinen, maar daar waar andere ondersteuning nodig is dan TransAct kan bieden, 
zet TransAct zich in om dit bijvoorbeeld door middel van beleidsbeïnvloeding, het opzetten 
en uitvoeren van projecten, methodiekontwikkeling, vergaren en uitwisselen van expertise of 
op een andere wijze te realiseren.  
 
Advisering/begeleiding 
De belangstelling voor advisering gaat vooral uit naar advies/begeleiding bij 
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beleidsontwikkeling (tabel 6.3, bijlage 2). Dit geldt met name voor beleid op het gebied van 
preventie van seksueel misbruik. Veel belangstelling is er ook voor advies bij concrete 
casuïstiek en risico-inventarisatie ten aanzien van ongewenst gedrag en seksueel misbruik. 
Minder behoefte is er aan advies bij het opstellen van protocollen en draaiboeken en 
bemiddeling bij klachten of conflicten. 
 
Scholing 

Op het gebied van scholing gaat de meeste belangstelling uit naar basiscursussen voor 
aandachtsfunctionarissen (32%) en vertrouwenspersonen (25%), naar cursussen primaire en 
secundaire preventie van ongewenst gedrag en seksueel misbruik voor teams (29%) en 
gespreksvoering en diagnostiek bij (vermoedens van) seksueel misbruik voor 
gedragskundigen, resp. 24% en 18% (tabel 6.4, bijlage 2 voor een totaaloverzicht van 
interesses in scholing).  
 
Materialen 
Materiaalbehoeften liggen vooral op het gebied van literatuurlijsten rond 
preventie/weerbaarheid, seksualiteit, lichaamsbeleving en seksueel misbruik (tabel 6.5, 
bijlage 2). Ongeveer een derde van de respondenten heeft behoefte aan 
voorbeelddraaiboeken of -protocollen seksueel misbruik, aan informatie rond seksualiteit en 
rond seksueel misbruik bij cliënten met een andere etnische/culturele achtergrond.  
Daarnaast noemt 11% van de respondenten behoefte aan materialen die toegesneden zijn 
op specifieke doelgroepen, zoals mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke 
handicap. Een van de respondenten verwoordt dit als volgt: "Er is weinig leeftijdsadequaat 
materiaal beschikbaar voor jeugdige licht verstandelijk gehandicapten; bestaand materiaal is 
te moeilijk geformuleerd. Een normaal begaafde van 8 jaar kan beter met taal omgaan dan 
de gemiddelde licht verstandelijk gehandicapte."  
 

6.4 Belangrijkste uitkomsten 

 Het meest tevreden is men over algemene zaken die beleid en beleidsontwikkeling 
betreffen (ca. 36%), over de deskundigheidsbevordering (23%) en over het draagvlak 
vanuit het management (11%). Het gaat hierbij met name om beleid t.a.v. seksueel 
misbruik. 10% noemt tevredenheid over de aanwezigheid en het functioneren van een 
commissie seksueel misbruik. Veel minder worden zaken genoemd als 
cursussen/seksuele voorlichting voor cliënten (8%), de preventie en 
weerbaarheidstrainingen (2%), of de omgang met vermoedens en calamiteiten (3%).  

 De meeste knelpunten liggen op het terrein van de preventie en aanpak van seksueel 
misbruik: preventie van ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten (46%), het 
signaleren van seksueel misbruik (42%) en (verwijzing voor) de begeleiding of 
behandeling van cliënten die pleger of slachtoffer zijn (resp. 32% en 29%). Ook vormen 
diagnostisch en justitieel onderzoek een vaker genoemd knelpunt (28% en 27%).  

 Wat betreft omgang met intimiteit, seksualiteit en relaties constateert ongeveer een kwart 
van de respondenten knelpunten, namelijk op het gebied van anticonceptie (28%), de 
omgang met ouderschap/kinderwens (27%) en de omgang met (hetero-, homo- of bi-) 
seksualiteit (24%). 

 De meeste behoefte aan deskundigheidsbevordering bestaat uit scholing voor 
aandachtsfunctionarissen en vertrouwenspersonen, teamtrainingen rond primaire en 
secundaire preventie en gespreksvoering en diagnostiek na seksueel misbruik voor 
gedragskundigen. Wat betreft advisering bestaat de meeste behoefte aan advies bij 
beleidsontwikkeling, met name wat betreft preventie.  

 Materiaalbehoeften betreffen met name literatuurlijsten (47%), informatiemateriaal over 
seksualiteit, seksueel misbruik bij cliënten met een andere etnische/culturele achtergrond 
(36% en 33%) en tenslotte voorbeelddraaiboeken en -protocollen seksueel misbruik 
(33%).  
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DEEL II 
 
 

DE WERKCONFERENTIE 
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Verslag van de werkconferentie “Goed op weg?!” 
 
Om activiteiten nog beter af te stemmen op wat er leeft in organisaties en bij professionals, 
heeft TransAct aansluitend op de enquête een werkconferentie georganiseerd. Tijdens deze 
conferentie zijn de uitkomsten van de enquête besproken met de respondenten. In 
samenspraak met hen zijn conclusies en aanbevelingen opgesteld en prioriteiten bepaald. In 
dit tweede deel van het rapport volgt een samenvattend verslag van de conferentie.  
 
Aanwezigen 
Alle 99 organisaties die de enquête retourneerden, zijn uitgenodigd voor de conferentie. 34 
organisaties gingen op deze uitnodiging in. De conferentie werd bezocht door 
functionarissen uit diverse disciplines, met name gedragskundigen, beleidsmedewerkers, 
vertrouwenspersonen, aandachtsfunctionarissen seksualiteit en leidinggevenden. Ook 
namen een vijftal koepels deel: de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Federatie 
van Ouderverenigingen, de Chronisch zieken & Gehandicaptenraad, de Federatie van 
Ouders van Dove Kinderen en de Rutgers Nisso Groep (landelijk kenniscentrum 
seksualiteit). 
 
Programma 
In de ochtend werden de resultaten van de enquête gepresenteerd. Aan de hand van een 
casus werd een gezicht gegeven aan de cijfers en konden de deelnemers interactief 
reageren. Vervolgens illustreerden twee organisaties uit de zorgsector, Meare en ASVZ 
Zuid-Holland, hoe in hun organisatie met de onderwerpen seksualiteit en seksueel misbruik 
wordt omgegaan.20 
 
In de middag waaierden de deelnemers uiteen in workshops om een viertal onderwerpen 
nader uit te spitten, te weten:  
1.1.  Seksualiteit & preventie 
2.2.  Signaleren van seksueel misbruik 
3.3.  Onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 
4.4.  Begeleiding en behandeling na seksueel misbruik 
 
Aan de workshopdeelnemers zijn de resultaten van de enquête op het betreffende onderdeel 
voorgelegd, waarbij de volgende vragen centraal stonden: 

 Herkennen de deelnemers hun organisatie in de resultaten, en welke nuancering kunnen 
zij aan de resultaten geven (achtergrond, uitleg)? 

 Welke knelpunten worden door de deelnemers op dit gebied geconstateerd? 

 Welke aanbevelingen zijn er te geven en welke prioriteiten moeten worden gesteld? 
 
Hierna volgen de verslagen van de gegeven workshops.  

                                                
20

 Meare: Marloe Looijschelder en Greetje Keersop. ASVZ Zuid-Holland: Hanneke Kooijman. 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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Workshop 1: Seksualiteit en preventie 

 
Beleid rond de omgang met seksualiteit en de preventie van ongewenst gedrag 

Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 De workshopdeelnemers herkennen zich in de cijfers over het beleid. De meesten werken 
in instellingen die beleid hebben rond seksualiteit en dit ook uitvoeren, bijvoorbeeld door 
een verplichte cursus seksualiteit voor nieuwe medewerkers of aandacht voor het beleid 
rond seksualiteit tijdens het inwerken van nieuwe medewerkers. 

 Er zijn grote verschillen tussen de behoeftes en knelpunten bij verstandelijk en lichamelijk 
gehandicapten. In de enquête worden deze niet zichtbaar. 

 
Knelpunten 

 Het grootste knelpunt is het levend en bespreekbaar houden van het seksualiteitsbeleid 
en het maken van een vertaalslag naar praktijk en handelen ("Seksualiteit is een moeilijk 
thema dat in de waan van de dag wordt ‘vergeten', de primaire zorg gaat voor"). Men is 
niet gewend om aanknopingspunten zoals een tv-programma of vaste zorgmomenten 
zoals het aankleden aan te grijpen om over seksualiteit te praten. 

 Ondanks beleid en cursussen blijft bij uitvoerend medewerkers toch 
handelingsverlegenheid bestaan (“Zodra men het woord vriend hoort, raakt men in paniek 
in plaats van door te vragen: ‘Vertel er eens wat over; wie is het, wat houdt die 
vriendschap in?”). 

 Verschillende termen rond seksualiteit, bijvoorbeeld voor geslachtsdelen, zorgen voor 
onduidelijke communicatie, vooral als het gaat om cliënten met een lager IQ ("Een 
begeleidster gaf aan dat 'de doos' gewassen moest worden, waarna de bewoonster op 
zoek ging naar een doos").  

 In het verleden is de focus wellicht te veel gelegd op het signaleren van misbruik en 
minder op aspecten van bejegening. 

 Cliënten weten nog onvoldoende wat misbruik en grensoverschrijdend gedrag is. 

 Er wordt weinig aandacht besteed aan bejegening tussen medewerkers onderling. 

 Er is vaak sprake van een tekort aan tijd en budget. 
 
Aandacht voor seksualiteit en preventie in zorg-/begeleidingsplannen 
Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 Zijn de cijfers in de enquête niet wat aan de hoge kant? Bij veel workshopdeelnemers 
komt het thema seksualiteit niet (meer) in het zorgplan voor. Er leven binnen instellingen 
ook verschillende ideeën over de vraag of seksualiteit er nu wel of niet in thuishoort.  

 De aanwezigheid van onderwerpen rond seksualiteit in het zorgplan is een stimulans om 
professionaliteit en deskundigheid te vergroten, bijvoorbeeld wat betreft het bepalen van 
de seksuele ontwikkeling van cliënten. 

 Het onderwerp seksualiteit is bijzonder relevant voor mensen die later gehandicapt zijn 
geraakt; hersenletsel zorgt bijvoorbeeld voor een andere seksualiteitsbeleving. 

 
Knelpunten 

 De aanwezigheid van het thema seksualiteit in het zorgplan vormt geen garantie; veel 
begeleiders antwoorden ‘niet van toepassing’ of ‘geen bijzonderheden’. Om ervoor te 
zorgen dat het thema niet verzwegen wordt, is opname in het zorgplan echter wel een 
voorwaarde.  

 De sekse van cliënten wordt nog steeds nauwelijks benadrukt of (h)erkend. De 
workshopdeelnemers geven aan dat zij cliënten vaak in eerste instantie zien als 
'gehandicapt', en niet als man of vrouw. Er is gebrek aan informatie en kennis over 
seksespecifieke aspecten van seksualiteit en de meeste aanwezigen zijn niet bekend met 
de manier waarop activiteiten rond seksualiteit vanuit een seksespecifiek oogpunt vorm 
kunnen worden gegeven.  



 

42 

 Een cultuurspecifieke invulling van thema’s en activiteiten rond seksualiteit komt 
eveneens nauwelijks in de zorgplannen voor. De workshopdeelnemers hebben ook weinig 
allochtone cliënten. Een noodzaak tot verdieping in etniciteit ziet men vooralsnog niet. 

 
Deskundigheid rond de omgang met seksualiteit 
Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 Deskundigheid rond seksuele ontwikkeling, seksuele voorlichting en het geven van 
weerbaarheidstrainingen moet in elke organisatie in huis zijn. Niet iedereen hoeft echter in 
staat te zijn om de seksuele ontwikkeling te bepalen of weerbaarheidstrainingen te geven. 
Daarentegen moet wel iedereen in staat zijn om seksuele voorlichting te geven (alhoewel 
hier in opleidingen geen of nauwelijks aandacht voor is).  

 
Knelpunten 

 Hoe de aanwezige deskundigheid goed in te zetten en te benutten? 

 Gebrek aan gewenste deskundigheid. 

 Onvoldoende toerusting van medewerkers in opleidingen. 

 Het steeds weer op peil houden van de deskundigheid (cursussen, herhaling) kost veel 
tijd en geld. 

 Deskundigheid is te fragmentarisch aanwezig in de organisaties. Kennis zou gebundeld 
en over meerdere medewerkers verspreid moeten worden.  

 Ontbreken van eenheid van handelen; weinig eenduidigheid in de organisatie. 
 
Prioriteiten en aanbevelingen op het gebied van seksualiteit en preventie 

 Expliciet aandacht besteden aan het levend houden van het beleid. Inzet op alle fronten is 
nodig om het beleid te vertalen naar en zichtbaar te maken op de werkvloer. Van groot 
belang is het om de persoonlijk begeleiders in te zetten; deze staan het dichtst bij de 
cliënt. 

 De handelingsverlegenheid van medewerkers verkleinen (door scholing, coaching). 

 Zorgen voor tijd, geld en middelen om de omgang met seksualiteit en preventie vorm te 
geven (er zijn in de zorg veel onderwerpen die om voorrang strijden).  

 
Actieplan voor (het management van) organisaties 

 Commitment uitspreken. 

 Tijd en middelen beschikbaar stellen. 

 Enthousiaste en deskundige medewerkers aantrekken. 

 Een zichtbaar beleid voeren. 
 
Rol voor TransAct 

 Lobbyen bij de landelijke overheid, zodat gehandicapten in plannen worden 
'meegenomen'.  

 Bijdragen aan de opzet van een netwerk voor uitwisseling. 

 Ondersteunen van de beleidsontwikkeling door het bieden van scholing en advies en het 
overdragen van expertise.  
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Workshop 2: Signaleren en melden van (vermoedens van) seksueel misbruik 

 
Beleid wat betreft signalering en melding 

Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 Bij de workshopdeelnemers is het aanwezige beleid minder vaak schriftelijk vastgelegd 
dan uit de enquête blijkt. 

 Wat moet worden verstaan onder goede implementatie? Is beleid geïmplementeerd als 
het op papier staat of als iedereen op de hoogte is van het beleid en het werkbaar is in de 
praktijk?  

 Wanneer meer aandacht besteed wordt aan de positieve kant van seksualiteit, is de kans 
veel groter dat negatieve signalen opgepakt worden. 

 Je moet weten waarop je moet letten bij het signaleren van seksueel misbruik (“Als er 
nooit een signaal in de organisatie naar voren komt, dan klopt er iets niet”). Een 
signalenlijst is een onontbeerlijk hulpmiddel, alhoewel hier wél een uitleg bij nodig is 
(kijken naar de context en niet afgaan op één signaal). Een mogelijkheid is om de 
signalenlijst toe te voegen aan de ‘handleiding persoonlijk plan cliënten.' 

 Er moet een lage drempel zijn voor het melden, bijvoorbeeld door vooraf de 
vertrouwenspersoon te kunnen consulteren. Degene die het incident meldt, kan in overleg 
met de vertrouwenspersoon bepalen wat het vervolgtraject moet zijn. 

 Het is belangrijk zorg te dragen voor een goede registratie.  
 
Knelpunten 

 Het is bijna ondoenlijk voor medewerkers om alle protocollen te kennen. 

 Door een beperkt cliëntencontact is snelle signalering bijna niet mogelijk. 

 Er is een discrepantie tussen wat er op papier staat en wat er in de dagelijkse praktijk 
gebeurt, onder meer doordat de natuurlijke reactie van een medewerker haaks staat op 
voorschriften in het protocol. (Voorbeeld: “Een dader, die in het verleden een seksueel 
delict heeft gepleegd, lijkt seksueel contact te hebben gehad met een 18 jaar jongere 
medebewoonster. Ter plekke wordt een gesprek gehouden met beide betrokkenen. Dit 
gebeurt vanuit de beste bedoelingen, maar is niet de juiste handelwijze. De natuurlijke 
reactie is: uitzoeken; het protocol zegt: niet doen.”) 

 Het ontbreken van een professionele houding en gebrek aan deskundigheid kunnen een 
probleem vormen ("Het idee leeft dat seksualiteit bij onze mensen niet speelt”). Ook 
vinden medewerkers het moeilijk om open vragen te stellen rond seksualiteit.  

 Soms is er sprake van normvervaging en hospitalisatie bij medewerkers ("Werkers zijn 
eraan gewend geraakt dat bewoners met de broek op de knieën lopen; bepaald gedrag 
wordt niet meer gecorrigeerd vanuit de gedachte dat je dan wel bezig kunt blijven”). 

 In aansluiting daarop: de normen en waarden binnen de instelling verschillen soms 
grondig van de situatie “buitenshuis”. Zo is er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de 
definitie van ongewenst gedrag. Hoe beoordeel je openlijk masturberen? Is het een 
strafbaar feit of moet het in de sfeer van begeleiding worden opgelost? (“Soms zitten we 
teveel vast in ons eigen zorgcircuitje. Masturbatie in het openbaar mag gewoon niet. Zo 
simpel is het soms, terwijl wij daar moeilijk over zitten te doen.” ) 

 Er is een hoge drempel bij medewerkers om te melden en er is geen eenheid in handelen. 
Zo gaan de meldingen binnen de diverse instellingen naar verschillende ‘instanties’ toe: 
de commissie ongewenste gebeurtenissen, de leidinggevende of manager, de 
vertrouwenspersoon, Melding Incidenten Bewonerszorg (MIB). Ook de (subjectieve) 
interpretatie van situaties verschilt vaak.  

 Het kan moeilijk zijn om te bepalen wat bij de normale ontwikkeling hoort en wat bij de 
ontwikkeling van een bepaalde cliënt hoort.  

 Signalering bij cliënten met een lager niveau is een probleem. 

 In de thuissituatie is het beleid van de instelling niet zomaar van toepassing. Er is nog te 
weinig kennis over hoe dan te handelen. 
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Vertrouwenspersonen 
Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 In het algemeen functioneren de vertrouwenspersonen meer aan de kant van het 
slachtoffer en minder aan de kant van de dader. Voor de slachtoffers is het bij de meeste 
organisaties goed geregeld.  

 Naast bekendheid is ook de bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon van groot belang. 

 Het meest ideaal is de situatie waarin er keuze is tussen een man en een vrouw als 
vertrouwenspersoon. 

 Bij een enkele organisatie wordt gewerkt met zowel interne als externe 
vertrouwenspersonen. 

 
Knelpunten 

 Een deelnemer geeft aan dat er een soort tegenreactie binnen zijn organisatie op gang 
lijkt te komen. Er wordt veel geklaagd over het slachtoffergedrag dat nu wel eens ontstaat. 
Wanneer het gaat om klachten over alledaags, niet (seksueel) intimiderend gedrag is het 
belangrijk dat cliënten en medewerkers eerst zelf naar een oplossing proberen te zoeken, 
voordat zij naar de vertrouwenspersoon stappen, eventueel met steun van een 
leidinggevende. 

 De vertrouwenspersoon kan behoorlijk onzichtbaar zijn in de organisatie. Een meldpunt of 
meldteam kan een hulpmiddel zijn. 

 
Aanbevelingen en prioriteiten op het gebied van signalering en melding 

 Binnen beroepsopleidingen in de zorg moet er structureel aandacht zijn voor het 
signaleren en melden van seksueel misbruik. 

 Organisaties zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de zorg, en het maken van een 
vertaalslag naar het individu. 

 Signalering en melding van seksueel misbruik moet een vast onderdeel van beleid 
vormen en in de uitvoering van het beleid terug komen: bij de intake, in 
sollicitatiegesprekken, in teamvergaderingen etc. Het is van belang om dit te integreren in 
de alledaagse werkpraktijk. “Het beleid moet levend worden gehouden.” 

 We moeten af van de mythe dat praten over seksualiteit net zoiets is als praten over 
pindakaas. Erkenning dat het een moeilijk onderwerp is, is nodig. 
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Workshop 3: Onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik  

 
Vooraf: in deze workshop zijn ook de resultaten rond signaleren, melden en behandelen 
gepresenteerd. Immers: als je seksueel misbruik niet kunt signaleren, dan komen 
vermoedens te laat of niet op tafel; als diagnostiek niet wordt verbonden aan behandeling, 
dan is het een loze bezigheid.  
 
Beleid wat betreft melding van (vermoedens van) seksueel misbruik 

Reacties op de uitkomsten van de enquête  

 Algemene kanttekening: de instellingen die gereageerd hebben op de enquête (50% van 
alle instellingen in de gehandicaptensector) voelden zich hoogstwaarschijnlijk al betrokken 
bij dit onderwerp. Zou je de stand van zaken bij de andere helft van de instellingen 
meenemen, dan zullen de cijfers waarschijnlijk lager uitpakken. 

 De aanwezigheid van een protocol signaleren en melden van seksueel misbruik is een 
startpunt, maar komen tot de gewenste cultuuromslag is nog een hele stap. 

 Het is belangrijk om in het protocol te regelen dat ook ‘lichte vergrijpen’ gemeld moeten 
worden. Dan kan er een begeleidingstraject ingezet worden. Alleen melden bij ‘serieuze 
zaken’ leidt ertoe dat het beleid niet gaat leven in de organisatie; het blijft dan incidenteel. 

 In protocollen moet de nadruk liggen op het bespreekbaar maken en kunnen aanpakken 
van het probleem, en minder op het straffen. Het bejegeningsbeleid moet het kader 
vormen; de insteek is dus de positieve kant. Bij meldingen in het kader van het 
'reactiebeleid' gaat het erom zaken niet te zwaar te zien maar wel alle meldingen (hoe 
licht ook) op te pakken.  

 Uit de enquête komen jammer genoeg geen cijfers over de aanwezigheid van meldteams 
naar voren. 

 De vraag wordt opgeworpen of alles wel gemeld moet worden, of sommige problemen 
niet in de teams zelf op te lossen zijn. Sommigen menen in reactie daarop dat je als team 
blinde vlekken hebt. Bovendien bestaat het gevaar dat er in het team een splitsing 
ontstaat tussen de believers en non-believers. Het is beter een laagdrempelig meldpunt te 
hebben waar externe toetsing kan plaatsvinden.  

 De vraag wordt gesteld of seksueel misbruik een apart traject verdient, of in een bredere 
context van agressie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag geplaatst moet 
worden. Een reactie: dit is afhankelijk van de fase waar je je in bevindt. Soms is het beter 
apart beleid te starten, omdat je anders door de bomen het bos niet meer ziet.  

 Als meldpunt moet je ervoor waken niet te worden ‘meegezogen’ in de dynamiek: 
voorkom dubbele petten en loyaliteitsconflicten. Hoofdtaak is adviseren, niet uitvoeren. 

 
Diagnostisch onderzoek naar seksueel misbruik 
Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen diagnostiek en 
waarheidsbevinding. Het laatste is een taak van de politie. 

 Diagnostisch onderzoek is een onderdeel in de keten van goede zorg voor betrokkenen 
bij seksueel misbruik: preventie/signalering – melding – informatie/advies/consultatie – 
verwijzing – diagnostiek/onderzoek – eerste opvang/hulpverlening – opsporing en 
vervolging – rapportage. Hierin spelen meerdere organisaties een rol. Het is dus 
belangrijk dat er sprake is van een goede intersectorale samenwerking. 

 Praten over seksualiteit is mogelijk nog moeilijker als het om allochtone cliënten gaat. Het 
aantal allochtone verstandelijk gehandicapte plegers met een maatregel wordt steeds 
groter, waarmee het probleem bij sommige deelnemers meer in huis komt.  

 
Knelpunten 

 Knelpunten liggen op zowel het niveau van professionals (gebrek aan interne 
deskundigheid), als op dat van cliënten (is onderzoek mogelijk als cliënten zich niet goed 
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kunnen uiten?) en organisaties (wachtlijsten bij externe diagnostiek). 

 Er zijn knelpunten rond de etnische/interculturele aspecten in de diagnostiek: bij sommige 
niet-westerse cliënten werkt intelligentiemeten anders of zijn testresultaten niet 
betrouwbaar; praten over seksualiteit is soms moeilijker. 

 
Justitieel onderzoek naar seksueel misbruik 
Reacties op de uitkomsten van de enquête  

 Er zijn positieve ervaringen met adviesgesprekken met de politie. Het is niet nodig om 
meteen te melden of aangifte te doen. Vooraf kan eerst (anoniem) een informatief 
adviesgesprek met de politie plaatsvinden om (on)mogelijkheden na te gaan. De politie 
kijkt mee of het in een strafrechtelijk dan wel in een begeleidingstraject opgepakt moet 
worden. 

 Het beste is wanneer de cliënt zelf aangifte doet, maar ook de instelling kan dit doen. De 
familie kan hiertegen echter in het verweer komen. 

 Een deelnemer merkt op dat soms de politie in de vorm van de wijkagent wordt 
ingeschakeld om een soort rollenspel te spelen met bewoners. Dit is in enkele gevallen 
beter dan meteen de zedenpolitie erbij halen. Het gaat ook om grensbepaling; per situatie 
kijken naar wat er meespeelt.  

 Juridische maatregelen (naast gevangenisstraf ook bijvoorbeeld gedwongen behandeling) 
hebben ook zin voor verstandelijk gehandicapte plegers. Ook voor hen geldt dat er een 
juridische grens kan worden getrokken en dat de pleger wordt aangesproken op zijn 
gedrag.  

 
Deskundigheid op het gebied van diagnostiek 

Reacties op de uitkomsten van de enquête  

 Hoewel 64% van de organisaties aangeeft dat de deskundigheid m.b.t. diagnostiek voor 
100% bij de gedragskundigen aanwezig is, gaat het vaak om een enkeling binnen de 
organisatie. Is geantwoord vanuit de gedachte dat die deskundigheid aanwezig zou 
moeten zijn?  

 In de enquête is niet helder geformuleerd wat diagnostisch onderzoek na vermoedens van 
seksueel misbruik precies inhoudt. Daarom is het ook onduidelijk waarin men zich 
deskundig noemt.  

 Er is geen standaarddiagnostiek voor seksueel misbruik. Er wordt gebruik gemaakt van 
een combinatie van observaties, anamnese, informatie uit de intake en overige bronnen. 
Hierbij is er een verschil in diagnostiek bij slachtoffers en bij plegers.  

 
Knelpunten 

 Er zijn zowel knelpunten wat betreft de inhoud van de deskundigheid en de daarbij 
behorende deskundigheidsbevordering, als wat betreft de randvoorwaarden. 
Deskundigheidsbevordering is vaak ad hoc georganiseerd (naar aanleiding van 
incidenten), past niet in het kader van het beleid rond bejegening of krijgt geen vervolg. 

 
Prioriteiten en aanbevelingen rond het onderzoek naar seksueel misbruik 

 De aanwezige deskundigheid rond diagnostiek moet beter worden verspreid worden. Nu 
blijft het te veel intern, hetzij op het niveau van de professional, hetzij op het niveau van 
de organisatie. Uit handelingsverlegenheid houdt men te veel in eigen hand. 

 De aanwezige specifieke kennis over en ervaring met diagnostiek moet beter verspreid 
worden over de regio. Het is soms onduidelijk waar externe deskundigheid te vinden is.  

 Er moeten meer verdiepingsmogelijkheden voor scholing in de diagnostiek komen. De 
huidige vijfdaagse training die het NIZW verzorgt, biedt een basis, maar er is behoefte 
aan verdieping en training in vaardigheden. Hier ligt wellicht een rol voor TransAct.  

 Er moet een algemeen kader komen rond deze diagnostiek, vergelijkbaar met het protocol 
dat er bijv. rond autisme bestaat. Hierin zou de beroepsgroep van orthopedagogen zelf 
het voortouw kunnen nemen.  
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Workshop 4: Begeleiding en behandeling van cliënten die slachtoffer of pleger 
zijn van seksueel misbruik  

 
Beleid inzake begeleiding en behandeling cliënten 

Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 Wat is beleid hebben? Wat valt daaronder? “Waarschijnlijk is er ook 'ja' ingevuld als men 
bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon heeft, maar dat is nog geen behandel- of 
begeleidingsbeleid." 

 In de praktijk ontbreekt beleid rond begeleiding en behandeling vaak. Er zijn wel 
protocollen en er is wel begeleiding en opvang direct na een incident, maar dán? Beleid 
over hoe het dan verder moet, is er vaak niet. Bovendien zijn de behandelmogelijkheden 
zeer schaars. 

 Er is bij de deelnemers weinig bekend over een seksespecifieke benadering. De handicap 
van cliënten staat voorop, het feit dat zij man of vrouw zijn krijgt veel minder  aandacht.  

 
Knelpunten 

 Communicatie is een probleem, niet alleen wat betreft begrip, maar ook wat betreft 
uitdrukkingsmogelijkheid (denk aan cliënten met een lichamelijke handicap die zich 
verbaal niet of amper kunnen uiten).  

 Behandeling van ernstig verstandelijk gehandicapten vormt, o.a. door 
communicatieproblemen en gebrek aan inzicht, een probleem. Daarbij komt vaak een 
historie van tolerantie van grensoverschrijdend gedrag door cliënten.  

 Het ontbreekt aan hulpaanbod en methoden voor mensen met een ernstige handicap. 

 Er is geen continuïteit in de begeleiding, nadat de behandeling is gestopt. Dit vergroot de 
kans op terugval bij zowel slachtoffers als plegers. Bij de overdracht na de behandeling 
gaat soms al wat verloren, laat staan bij de overdracht in geval van verhuizing. 

 Sommige cliënten kunnen én niet behandeld worden én niet in de gevangenis 
terechtkomen (vanwege de handicap). 

 Misbruik heeft niet altijd met macht(saspecten) te maken, maar komt ook voort uit 
onwetendheid en gebrek aan begeleiding bij de seksuele ontwikkeling. Een deelnemer die 
daders diagnostiseert, merkt in reactie hierop op dat deze (onbewuste) daders vaak wel 
degelijk de zwakste 'uit de groep' uitkiezen.  

 Ontbreken van geschikte uitplaatsingsmogelijkheden voor cliënten die pleger zijn, 
waardoor slachtoffer en pleger soms op dezelfde locatie moeten verblijven of op een 
andere locatie nieuwe slachtoffers maken.  

 
Deskundigheid op het gebied van begeleiding en behandeling 

Reacties op de uitkomsten van de enquête  

 De workshopdeelnemers verbazen zich over de hoge cijfers wat betreft aanwezige 
deskundigheid over begeleiding en behandeling bij gedragskundigen. Hun ervaring (op 
grond van trainingen bij andere organisaties) is dat er nog veel onwetendheid en 
handelingsverlegenheid is. 

 Wat hebben de respondenten onder deskundigheid verstaan? Is die bijvoorbeeld bij één 
specialist die gedragskundige is aanwezig, of bij het hele team? Of hebben de 
begeleiders een cursus gehad en denkt de manager nu dat alle begeleiders deskundig 
zijn? 

 
Knelpunt 

 Door een groot personeelsverloop blijft deskundigheid niet aanwezig of niet op peil. 
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Activiteiten op het gebied van begeleiding na seksueel misbruik 
Reacties op de uitkomsten van de enquête 

 De gesignaleerde discrepantie tussen beleid en activiteiten is herkenbaar. Vaak is er 
alleen opvang direct na een calamiteit, meer niet. 

 Men vindt het opmerkelijk dat er voor cliënten die pleger zijn, minder activiteiten zijn dan 
voor slachtoffers. Helemaal gezien het feit dat cliënten de grootste dadergroep vormen én 
vaak meerdere slachtoffers maken (“Hoe kan dit nou? Ook al is iemand extern in 
behandeling, dan nog is er intern altijd iets aan begeleiding nodig!"). 

 
Prioriteiten en aanbevelingen begeleiding en behandeling 

 Iedere organisatie moet begeleiding kunnen bieden aan cliënten die slachtoffer of pleger 
zijn van seksueel misbruik. De organisatie moet daarvoor het volgende in huis hebben:  
- Beleid en protocol; 
- Basdeskundigheid;  
- Kennis m.b.t. risicotaxatie (zowel voor slachtoffer- als plegerschap); 
- Kennis van signalen; 
- Overdracht tussen (externe) therapie en de dagelijkse begeleiding ; 
- Kennis over de sociale kaart. 

 Deskundigheid moet minimaal aanwezig zijn bij enkele personen, die door de 
teams/begeleiders kunnen worden ingeschakeld voor advies en ondersteuning en weten 
waar eventuele verdere kennis/advies te halen is.  

 Randvoorwaarden voor een goede begeleiding van plegers zijn daarnaast: 
- Creëren van meer doorstroom-/uitplaatsingsmogelijkheden van plegers (i.v.m. het  
 risico van herhaling en het voorkomen van gedwongen samenwonen van slachtoffer  
 en pleger). 
- Voldoende mannelijke medewerkers (i.v.m. voorbeeldfunctie voor mogelijke plegers) 
- Duidelijkere visie en normering (ook bij management) rond seksueel misbruik, de  
 gevolgen en wat er nodig is. 
- Risicotaxaties bij (vermoedelijke) plegers. 

 Regionale samenwerking om te komen tot een laagdrempelig (virtueel) expertisecentrum 
voor (specialistische) diagnostiek en behandeling van slachtoffers en plegers. Onderlinge 
afspraken over welke organisaties welke deskundigheid hebben en/of ontwikkelen en 
beschikbaar stellen aan derden. 

 De problematiek en wat hiervoor nodig is, moet binnen de organisatie zichtbaarder 
worden gemaakt door gedragskundigen en therapeuten, op een zodanige manier dat het 
management enthousiast wordt en er wat mee kan. 

 
Rol voor TransAct 

 Agenderen bij en enthousiasmeren van het management. 

 Landelijk bundelen en doorgeven van (regionale) expertise.  

 Informatie verspreiden over het belang van aandacht voor sekse en etniciteit en concrete 
handvatten geven voor de praktijk. 
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DEEL III  

 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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1. Conclusies 
 
 
Door een enquête onder 99 organisaties in de gehandicaptensector en een daaropvolgende 
werkconferentie met functionarissen uit deze sector, heeft TransAct een schat aan informatie 
boven tafel weten te krijgen over het beleid en de praktijk rond seksualiteit en seksueel 
misbruik. Hieronder volgen de conclusies die hieraan verbonden kunnen worden over de 
omgang met seksualiteit, preventie en seksueel misbruik. Aansluitend zijn er aanbevelingen 
geformuleerd. 
 

1.1 Algemene indruk van het beleid 

De beoordeling van beleid is al gauw subjectief. Ook in dit onderzoek gaat het om meningen 
van mensen en zijn de uitkomsten afhankelijk van diegene die de vragenlijst heeft ingevuld. 
Is deze werkzaam als manager of als inhoudelijk deskundige? Heeft hij of zij zicht op dat, 
wat speelt bij cliënten en medewerkers op de werkvloer?  
Tijdens de werkconferentie gaven de deelnemers aan dat sommige uitkomsten van de 
enquête op hen tamelijk rooskleurig overkwamen. Ook kwam de vraag op wanneer je kan 
spreken van een goede implementatie van beleid. Verder werd er gesuggereerd dat het 
mogelijk vooral de organisaties die 'voorop lopen' in hun beleid waren, die de enquête 
hebben ingevuld, waardoor de cijfers wat hoger uitvallen.  
Gezien de hoge respons schetsen de antwoorden waarschijnlijk toch een vrij compleet beeld 
van hetgeen in de sector leeft en speelt als het gaat om de omgang met seksualiteit en de 
preventie en aanpak van seksueel misbruik.  
 
Eén van de meest opvallende uitkomsten is dat het beleid rond het signaleren en melden 
van (vermoedens van) seksueel misbruik, het zogenaamde reactiebeleid, het meest is 
ontwikkeld en geïmplementeerd. Beleid rond seksualiteit en de preventie van seksueel 
misbruik blijven hierbij achter.  
Positief gegeven is dat het beleid rond seksueel misbruik sinds Van Berlo dit in 1995 
onderzocht, met 20% is toegenomen.21 Ook op het terrein van seksualiteit en preventie zijn 
wel degelijk ontwikkelingen gaande: minstens tweederde van de organisaties heeft op alle 
terreinen (seksualiteit, preventie en misbruik) een vorm van beleid.  
Beleid hebben is echter nog geen garantie voor een goede uitvoering ervan.  
Het onderzoek legt een discrepantie bloot tussen de schriftelijke vaststelling van beleid en de 
daadwerkelijke implementatie ervan (regelmatige voorlichting over en bespreken van beleid, 
aandacht in zorgplannen, vormgeven van activiteiten, ontwikkelen van toegesneden 
materialen en cyclische deskundigheidsbevordering etc.). Activiteiten om de 
beleidsvoornemens uit te voeren zijn naar verhouding beduidend minder talrijk dan 
beleidsvoornemens zelf. 
Een veel genoemd aandachtspunt in de enquête en op de werkconferentie is ook het op de 
agenda houden van de thematiek en de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk. Ondanks 
beleid en trainingen, blijft bij veel medewerkers handelingsverlegenheid bestaan. Een groot 
aantal respondenten geeft aan dat het beleid om voortdurende aandacht, evaluatie en 
bijstelling vraagt.  

                                                
21

 In dit onderzoek beschikte gemiddeld 61% van de organisaties (SPD'en niet meegerekend) over 
een beleid t.a.v. seksueel misbruik bij cliënten. 
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1.2 De omgang met seksualiteit 

 
Beleid  

73% van de onderzochte organisaties heeft beleid omtrent de omgang met seksualiteit.22 Bij 
nog geen twee derde van deze organisaties is het beleid op schrift gesteld en nog niet de 
helft is van mening dat het beleid goed is geïmplementeerd. Een derde van de organisaties 
met beleid omtrent de omgang met seksualiteit beschikt over een gedragscode seksuele 
voorlichting voor medewerkers.  
Omdat seksualiteit een belangrijk levensterrein vormt, dat bij alle cliënten op een of andere 
wijze een rol speelt, zou je hier meer beleid verwachten. Bovendien wijzen onderzoek en 
praktijk uit dat positieve aandacht voor seksualiteit en (regelmatig terugkerende) seksuele 
voorlichting/vorming de meeste kansen bieden om seksueel misbruik te voorkomen.  
 
Aandachtsfunctionarissen 
Tweederde van de organisaties beschikt over een aandachtsfunctionaris voor het 
ondersteunen van medewerkers bij de omgang met seksualiteit (en seksueel misbruik). Uit 
aanvullende opmerkingen van respondenten blijkt dat veel organisaties deze functie hebben 
toebedeeld aan één persoon, meestal aan een gedragskundige. In een aantal gevallen 
vervult de vertrouwenspersoon deze functie.  
Het is een positieve zaak dat organisaties beschikken over deze aandachtsfunctionarissen. 
Maar er kleven enkele bezwaren aan het toebedelen van deze taak aan slechts één of twee 
personen voor de hele organisatie. Het risico is groot dat het onderwerp te veel aan deze 
personen wordt opgehangen en de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleid naar 
hen wordt afgeschoven. Bovendien bestaat de kans dat de deskundigheid en aandacht 
verdwijnt wanneer deze personen de organisatie verlaten. Als gedragskundigen de taak van 
aandachtsfunctionaris vervullen, is het de vraag of zij niet te veel afstand van de werkvloer 
hebben en of uitvoerend medewerkers hen wel zullen raadplegen. 
 
Zorgplan en activiteiten 
72% van de onderzochte instellingen zegt in het zorgplan aandacht te besteden aan 
lichaamsbeleving en seksualiteit. Bij gemiddeld 65% is er aandacht voor de seksuele 
ontwikkeling en relationele en seksuele behoeften van cliënten en bij 54% is er aandacht 
voor kennis rond seksualiteit bij cliënten. Daarnaast kent 74% van de instellingen activiteiten 
rond seksuele voorlichting/vorming en 63% rond lichaamsbeleving en zelfbeeld. Deze 
activiteiten worden vooral individueel vormgegeven en vinden tijdens de dagelijkse 
begeleiding plaats (veelal op grond van de individuele hulpvraag) of vormen onderdeel van 
de groepsbegeleiding.  
Uit aanvullende opmerkingen van respondenten blijkt echter dat seksualiteit, preventie en 
seksueel misbruik in de uitvoering meestal geen structurele aandacht krijgen in het zorgplan. 
Bij bijna een derde van de respondenten komen de onderwerpen alleen aan de orde 'als de 
vraag zich voordoet' of wanneer er sprake is van problematische situaties. Daarnaast geven 
respondenten aan dat de aandacht sterk afhangt van de betreffende locatie en 
medewerkers. Maar al te vaak vullen medewerkers uit handelingsverlegenheid ‘niet van 
toepassing’ in. 
De vraag is of vraaggericht werken niet te letterlijk wordt opgevat en men daardoor een té 
afwachtende houding aanneemt. Het is een bekend gegeven dat cliënten hun hulpvragen, 
zeker rond kwetsbare onderwerpen als seksualiteit, soms moeilijk duidelijk kunnen maken. 
Respondenten merken meerdere malen op dat cliënten uit onwetendheid grenzen van 
zichzelf en anderen (op seksueel gebied) overschrijden. Wat betreft de genoemde 
handelingsverlegenheid doet zich ook de vraag voor of medewerkers voldoende zijn 
toegerust om de voorgenomen aandacht voor seksualiteit in de praktijk daadwerkelijk uit te 

                                                
22

 Dit is iets minder dan in Van Berlo’s onderzoek uit 1995. Gemiddeld had toen 77% van de 
organisaties (SPD'en niet meegerekend) een beleid rond seksuele relaties tussen bewoners. 
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voeren. Zijn beleidsmakers zich er genoeg bewust van dat beleidsveranderingen op het 
terrein van seksualiteit bij medewerkers kennis en inzicht veronderstelt én een andere 
attitude? Is er aandacht voor vragen en onzekerheden die worden opgeroepen? En kunnen 
zij beschikken over methodische handvatten om het 'kopje’ seksualiteit in het zorgplan in te 
vullen? 
 
Zorgelijk is de geringe aandacht in zorgplannen voor de kennis van cliënten rond seksualiteit 
(54%). Uit onderzoek (Kersten, 2003) blijkt dat mensen met een handicap in het algemeen 
minder goed zijn geïnformeerd dan mensen zonder handicap en onvoldoende (op de 
handicap toegesneden) voorlichting krijgen.  
 
Tevredenheid en knelpunten 

Slechts een gering aantal respondenten meldt zaken rond seksualiteit waarover zij tevreden 
zijn (aandacht in zorgplan, voorlichting aan cliënten). De knelpunten die instellingen ervaren 
op het gebied van positieve seksualiteitsbeleving en intieme relaties liggen met name rond 
de acceptatie en onderkenning van (hetero-, homo-, of bi-)seksualiteit, rond anticonceptie 
(onveilig vrijen door cliënten) en rond ouderschaps- en kinderwensen (de afweging tussen 
zelfbepaling of ingrijpen).   
Toch ervaart een relatief klein aantal instellingen knelpunten op dit terrein, vergeleken met 
knelpunten die worden genoemd op het gebied van preventie en aanpak van seksueel 
misbruik. Dit kan te maken hebben met de focus van organisaties op het negatieve, 
waardoor positieve seksualiteit minder aandacht krijgt en er dus ook minder knelpunten op 
dat vlak ervaren worden.  
 
 

1.3 Preventie van seksueel misbruik 

 
Beleid 

Preventiebeleid is bij minder dan tweederde van de instellingen op schrift gesteld en bij 
ongeveer de helft geïmplementeerd. Daarnaast beschikt bijna de helft van de organisaties 
met een preventiebeleid over een gedragscode voor medewerkers over bejegening en 
grenzen in contacten met cliënten en eenderde over een gedragscode voor medewerkers 
over het geven van seksuele voorlichting. 
Dat er relatief minder beleid is ontwikkeld rond preventie dan rond het signaleren van 
seksueel misbruik (zie verderop), is opmerkelijk. Het is een feit dat personen met een 
handicap een verhoogd risico lopen om seksueel misbruikt te worden (Van Berlo 1995; Kolk 
1992; Lammers & Zijda 2002). Mensen met een verstandelijke handicap lopen ook een 
verhoogd risico om pleger van seksueel misbruik te zijn.  
 
Zorgplan en activiteiten 

Bij 63% van de respondenten krijgt weerbaarheid aandacht in het zorgplan. Meer dan de 
helft heeft activiteiten rond preventie voor cliënten, zoals cursussen en weerbaarheids- en 
assertiviteitstrainingen, individuele begeleiding of groepsgedragsafspraken of individuele 
gedragsafspraken.  
Iets minder dan de helft van de organisaties heeft preventie-activiteiten voor medewerkers:  
deskundigheidsbevordering, een gedragscode (als aanhangsel bij het arbeidscontract); een 
protocol, meldplicht en richtlijnen.  
Duidelijk wordt dat veel organisaties meer beleid hebben rond preventie dan dat zij 
activiteiten uitvoeren om dat beleid vorm te geven. 
 
Tevredenheid en knelpunten  
Slechts 2% van de respondenten noemt zaken rond preventie waarover zij tevreden zijn: 
aanwezigheid en bekendheid vertrouwenspersoon en weerbaarheidstrainingen voor cliënten.  
Een groot knelpunt dat de respondenten in de enquête noemen, is de preventie van 
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seksueel misbruik door cliënten. Er is onvoldoende deskundigheid, handelingsverlegenheid 
bij medewerkers en onvoldoende voorlichting en begeleiding van cliënten, die niet beseffen 
dat zij grenzen overschrijden of laten overschrijden. Preventie van misbruik door 
medewerkers vormt in veel mindere mate een knelpunt.  
Een belangrijk punt dat tijdens de werkconferentie naar voren kwam, is dat in sommige 
organisaties normvervaging en hospitalisering optreedt bij zowel cliënten als medewerkers. 
Grensoverschrijdend gedrag als bloot rondlopen en openlijk masturberen wordt stilzwijgend 
als ‘normaal’ geaccepteerd. 
 
 

1.4 De aanpak van seksueel misbruik 

 
Beleid 

Zoals eerder vermeld, is het beleid rond het signaleren en melden van seksueel misbruik, 
vergeleken met de andere genoemde beleidsterreinen,  het meest vormgegeven. Deze 
organisaties hebben dit beleid bovendien het meest schriftelijk vastgesteld in een protocol en 
geïmplementeerd. Bijna driekwart van de organisaties heeft beleid ten aanzien van de 
registratie van seksueel misbruik.  
Het beleid rond noodzakelijke vervolgstappen loopt echter achter bij het signalerings- en 
meldbeleid. Er is vaak wel begeleiding en opvang direct na een incident, maar het ontbreekt 
dan aan begeleidings- of behandelbeleid. Een ketenaapak is van belang. Signaleren en 
melden, informatie en consultatie, registratie, onderzoek, eventuele juridische opsporing en 
(verwijzing voor) opvang, begeleiding of behandeling zouden onlosmakelijk met elkaar 
verbonden moeten zijn. Wanneer seksueel misbruik niet wordt gesignaleerd, dan komen 
vermoedens te laat of niet op tafel. Wanneer er geen objectief onderzoek plaatsvindt, kan 
schade worden berokkend aan alle partijen. Als (diagnostisch) onderzoek niet wordt gevolgd 
door begeleiding of behandeling van slachtoffer en pleger, kan het misbruikprobleem blijven 
bestaan. En wanneer begeleiding of behandeling wordt ingezet zonder goede diagnostiek, 
kan deze minder effectief zijn of zelfs contraproductief.  
 
Vertrouwenspersonen 
Ruim 75% van de organisaties beschikt over vertrouwenspersonen voor cliënten of 
medewerkers die slachtoffer zijn. Veel minder organisaties beschikken over 
vertrouwenspersonen voor cliënten of medewerkers die zijn beschuldigd van seksueel 
misbruik of die pleger zijn. Bij 15 organisaties is geen enkele vertrouwenspersoon aanwezig.  
Het aantal vertrouwenspersonen wisselt nogal, soms is er maar één interne en/of externe 
vertrouwenspersoon, soms zijn er hele teams van vertrouwenspersonen.  
De vertrouwenspersonen worden niet vaak ingeschakeld. Dat kan betekenen dat er 
nagenoeg geen klachten, dilemma's of vermoedens rond seksueel misbruik zijn, maar gezien 
de cijfers rond het vóórkomen van seksueel misbruik is dit niet aannemelijk. Meer 
waarschijnlijk is het dat de vertrouwenspersonen onvoldoende bekend zijn. Zo heeft maar 
een kwart van de organisaties voorlichtingsmateriaal over de vertrouwenspersoon voor 
medewerkers en voor cliënten.  
Het feit dat vertrouwenspersonen niet vaak worden ingeschakeld, kan worden veroorzaakt, 
doordat zij niet goed bereikbaar zijn. Ook is het mogelijk dat cliënten of medewerkers een 
interne vertrouwenspersoon niet als 'vertrouwelijk' ervaren, omdat deze tevens een andere 
functie binnen de organisatie vervult en daardoor te bekend is met de betrokkenen. 
Daarnaast veronderstelt het raadplegen of inschakelen van een vertrouwenspersoon dat 
cliënten en medewerkers beseffen wat 'normaal' is en wat niet en dat ze weten wanneer er 
een grens wordt overschreden.  
 
Zorgplan en activiteiten  

Bij ruim de helft van de onderzochte instellingen krijgen seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, mogelijke actuele misbruikervaringen of misbruik in het verleden aandacht in het 
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zorgplan. Ook doet iets meer dan de helft van de organisaties iets aan begeleiding of 
behandeling van cliënten die slachtoffer of pleger zijn. De meeste activiteiten zijn gericht op 
het intern bieden van (individuele) begeleiding. Behandeling vindt vaker extern dan intern 
plaats.  
Activiteiten voor medewerkers die slachtoffer of pleger zijn, zijn er veel minder. Voor 
medewerkers die slachtoffer zijn, bestaat het aanbod onder meer uit ondersteuning door een 
vertrouwenspersoon, verwijzing naar de Arbo-dienst of verwijzing naar een intern 
traumateam. Medewerkers die (vermoedelijk) pleger zijn, worden onder meer persoonlijk 
begeleid en/of extern verwezen voor (juridische) ondersteuning.  
Net als op het terrein van preventie is ook hier een discrepantie zichtbaar tussen het 
percentage organisaties dat beleid rond opvang, begeleiding, behandeling en nazorg kent  
en het percentage dat daadwerkelijk activiteiten aanbiedt. Voor cliënten die pleger zijn, zijn 
er minder activiteiten dan voor slachtoffers. Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat zij de 
grootste dadergroep vormen en vaker meerdere slachtoffers maken. 
 
Tevredenheid en knelpunten 
Organisaties hebben niet alleen het meeste beleid rond seksueel misbruik; ze zijn er ook het 
meest tevreden over. Ruim een derde van de respondenten prijst de aanwezigheid van 
beleid en protocollen en de werking ervan, en geeft aan dat deze hebben geleid tot meer 
duidelijkheid, respectvol handelen en openheid. 
Een eerste knelpunt ligt op het vlak van signaleren en melden. Signalen worden niet of te 
laat gezien en er is onduidelijkheid over wat misbruik is en wat niet. Respondenten zien als 
belangrijkste oorzaak hiervoor het gebrek aan deskundigheid bij medewerkers. Het op peil 
houden van deskundigheid blijkt moeilijk te realiseren, vooral door het grote 
personeelsverloop. Een andere oorzaak kan de genoemde normvervaging zijn, waardoor 
grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik niet als zodanig worden (h)erkend.  
Een protocol op zich biedt geen garantie dat misbruik ook daadwerkelijk wordt gesignaleerd, 
net zo min als een eenmalige cursus of signaallijsten. Belangrijk zijn: regelmatige aandacht 
voor grenssituaties, een klimaat waarin veiligheid en openheid voorop staan en de 
bespreekbaarheid van seksualiteit.  
Andere knelpunten liggen op het vlak van behandeling en verwijzing van cliënten die 
slachtoffer of pleger zijn. Er is een tekort aan verwijsmogelijkheden en behandelcapaciteit. 
Aangezien iedere organisatie – in potentie – te maken heeft met cliënten die slachtoffer of 
pleger zijn, zou begeleiding in het dagelijks leven plaats dienen te vinden en een taak 
moeten zijn van elke zorgaanbieder, al dan niet met externe ondersteuning.  
Daarnaast is er een gebrek aan geschikte behandelmethoden, met name als het gaat om 
cliënten met een lager niveau en/of beperkte communicatieve mogelijkheden. 
Tijdens de werkconferentie werden ook als knelpunt genoemd dat er na de behandeling  
niets meer gebeurt, waardoor het risico van terugval groot wordt. Daarnaast wordt het 
gebrek aan goede uitplaatsingsmogelijkheden voor cliënten die pleger zijn, waardoor 
slachtoffer en pleger soms op één locatie verblijven en de cliënt op een andere plek nieuwe 
slachtoffers maakt, als knelpunt ervaren. 
Knelpunten op het vlak van diagnostiek van (vermoedens van) seksueel misbruik zijn: 
gebrek aan interne deskundigheid en wachtlijsten voor externe diagnostiek. Knelpunten rond 
het justitiële traject (onderzoek en vervolging) liggen zowel op het interne vlak (het ontbreken 
van beleid, handelwijzen die het juridisch onderzoek frustreren en gebrek aan 
deskundigheid), als op het terrein van justitie (de lange duur van het strafrechtelijk proces en 
de moeilijke bewijslast).  
En tenslotte: registratie van meldingen en vermoedens gebeurt vaak ad hoc, op diverse 
plaatsen en door diverse personen. Hierdoor ontbreekt een goed zicht op de aard en 
omvang van seksueel misbruik bij cliënten en medewerkers. 
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1.5 Deskundigheid en ondersteuningsbehoeften 

 
Een meerderheid van de instellingen zegt deskundigheid te hebben rond de diagnostiek bij 
(vermoedens van) seksueel misbruik, rond het geven van seksuele voorlichting en meent 
inzicht te hebben in de seksuele ontwikkeling van cliënten. Deze cijfers lijken een te 
rooskleurig beeld te geven, gezien het feit dat gebrek aan deskundigheid en een relatief 
grote mate van handelingsverlegenheid ook als belangrijke knelpunten uit de enquête naar 
voren komen. In zorgplannen wordt regelmatig ‘NVT’ ingevuld als het om seksualiteit en 
aanverwante zaken gaat.  
Deskundigheidsbevordering vindt bij sommige instellingen regelmatig plaats, maar vaak 
gebeurt dit naar aanleiding van een incident. Het gevaar hiervan is dat deze dan met name 
gericht is op het negatieve en minder beklijft.  
Sommige instellingen richten deskundigheidsbevordering op één of enkele personen, 
waardoor de verantwoordelijkheid voor de thematiek niet goed verdeeld is. Het op peil 
houden van deskundigheid is sowieso al een probleem, vanwege het grote 
personeelsverloop in de sector.  
 
De enquête informeerde ook naar eventuele ondersteuningsbehoeften van instellingen. Er 
blijkt belangstelling voor advies over beleidsontwikkeling en – als het gaat om preventie van 
seksueel misbruik – over concrete casuïstiek en risico-inventarisatie ten aanzien van 
ongewenst gedrag / seksueel misbruik. Ook is er belangstelling voor scholing: 
basiscursussen voor aandachtsfunctionarissen en vertrouwenspersonen, trainingen primaire 
en secundaire preventie voor teams, trainingen gespreksvoering bij (vermoedens van) 
seksueel misbruik en basisscholing op het terrein van diagnostiek en behandeling van 
slachtoffers en plegers. Op de werkconferentie werd daarnaast nog gewezen op de grote 
behoefte aan verdiepingscursussen wat betreft diagnostiek, begeleiding en behandeling.  
Tot slot blijkt er grote behoefte te zijn aan materialen die zijn toegesneden op de specifieke 
doelgroepen, aan literatuurlijsten rond de diverse thema's, aan voorbeelddraaiboeken en -
protocollen seksueel misbruik en aan informatie over seksualiteit en seksueel misbruik bij 
cliënten met een andere culturele achtergrond.  
 
 

1.6 Oog voor diversiteit 

Om beleid rond seksualiteit en seksueel misbruik te doen slagen, is aandacht nodig voor de 
diversiteit van de verschillende doelgroepen en voor een gedifferentieerde, op de doelgroep 
toegesneden aanpak. Er zijn niet alleen substantiële verschillen tussen mensen met een 
lichte, matige of ernstige verstandelijke handicap, maar ook tussen verstandelijk en 
lichamelijk, visueel of auditief gehandicapten. Verschillen in sekse en etnische afkomst 
kunnen eveneens verschillende benaderingen noodzakelijk maken. De enquête laat zien dat 
er op dit gebied nog veel te wensen overblijft. 
 
De aard van de handicap 
In de enquête spreken respondenten niet of nauwelijks over cliënten met een lichamelijke, 
visuele of auditieve handicap. Het kan zijn dat organisaties die (specifiek) voor deze 
doelgroep werken niet aan de enquête hebben meegedaan of dat personen met deze 
handicaps minder gebruik maken van de diensten van de organisaties waar de 
respondenten werkzaam zijn.  
De indruk is echter ook dat deze relatief kleine 'groep' door fusies onzichtbaar is geworden, 
met als risico dat zij daardoor minder aandacht krijgen in het beleid rond seksualiteit en 
seksueel misbruik. Dit laatste zou overeenkomen met de bevindingen op een expertmeeting 
die door de CG-raad en TransAct in 2002 werd georganiseerd. Ondanks de vele initiatieven 
en activiteiten op het terrein van seksualiteit en seksueel misbruik blijkt aandacht voor de 
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thematiek nog weinig geïmplementeerd in organisaties van en voor mensen met een 
lichamelijke handicap. Ook blijkt dat vrouwen of mannen met een lichamelijke handicap 
nauwelijks naar buiten treden met seksueel misbruikervaringen, ook niet nadat hiervoor een 
speciaal steunpunt bij de CG-raad werd geopend. Ditzelfde beeld komt uit de diverse 
jaarverslagen van de Inspectie naar voren: meldingen rond seksueel misbruik betreffen voor 
het merendeel verstandelijk gehandicapten. Maar ook lichamelijk gehandicapten zijn hier 
volgens (buitenlands) onderzoek extra kwetsbaar voor (Lammers & Zijda 2002). 
 
Sekse  
Aandacht voor sekse is er op beleidsniveau nauwelijks, zo blijkt uit de enquête. 
Deskundigheid met betrekking tot een seksespecifieke benadering is vaak niet in huis, en 
respondenten verwarren vragen naar seksespecifieke aandacht nogal eens met vragen naar 
de aandacht voor seksualiteit.  
Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap worden vaak benaderd als 
sekseloze personen. Van gehandicapten wordt minder verwacht dat zij hun identiteit 
ontlenen aan hun man- of vrouwzijn en dat zij net als anderen socialisatieprocessen als man 
of vrouw doormaken; hun handicap wordt door veel hulpverleners opgevat als een 
overheersend kenmerk van hun persoon. Een gevolg hiervan is dat er weinig aandacht voor 
sekse is in onderzoek, beleid, hulpverlening en dagelijkse omgang. En dat terwijl het belang 
van aandacht voor sekse bij mensen met een handicap in binnen- en buitenlandse literatuur 
al ruim 20 jaar wordt benadrukt. Door de focus op handicap in plaats van het feit dat zij 
mannen en vrouwen zijn met verschillende voorkeuren en behoeften, is het moeilijker een 
sekse-identiteit en seksuele identiteit te ontwikkelen. Door de weinige aandacht voor sekse 
en seksuele identiteit wordt vaak vergeten dat zij, net als ieder ander, relationele en/of 
seksuele behoeften hebben en dat zij ook op dit terrein geïnformeerd en daar waar nodig 
ondersteund moeten worden.  
 
Etniciteit 
Ook voor etniciteit is niet veel oog in beleid en praktijk rond seksualiteit en seksueel misbruik. 
Op vragen naar etniciteit en interculturele aspecten antwoordden veel respondenten dat 
'deze cliënten’ nauwelijks vertegenwoordigd zijn in de organisatie. Onze indruk is dat er 
wellicht wel allochtone cliënten zijn, maar dat deze niet als zodanig worden 'gezien,' 
bijvoorbeeld cliënten van Surinaamse, Antilliaanse, Molukse, of Indonesische afkomst. 
Daarnaast zou het kunnen zijn dat verstandelijk gehandicapten van allochtone afkomst – in 
Amsterdam vormen ze het merendeel van de verstandelijk-gehandicaptenpopulatie – minder 
dan autochtonen worden bereikt en bediend door de zorgsector. Dit kan samenhangen met 
het ontbreken van een cultuur- of etnischspecifieke benadering van deze cliënten en hun 
vertegenwoordigers.  
Organisaties die wel met allochtone cliënten te maken hebben, geven aan dat de sector hier 
in de toekomst zeker een specifieke aanpak voor moet ontwikkelen. Vraagstukken rond 
seksualiteit vragen bij allochtonen om een andere benadering.   
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2. Aanbevelingen 
 
Op basis van de enquête en de werkconferentie met mensen uit het veld, heeft TransAct een 
serie aanbevelingen geformuleerd voor verbetering van de omgang met seksualiteit en 
seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg. De aanbevelingen zijn met name gericht op 
management, beleidsmakers, overheid en politiek.  
 
 

2.1 Beleid 

 
Koppeling tussen seksualiteits-, preventie-, en misbruikbeleid 

Het is belangrijk dat er een directe koppeling is tussen de diverse beleidsterreinen, zodat het 
negatieve niet gaat overheersen, seksualiteit die positieve plek krijgt die het verdient en 
mogelijkheden voor preventie worden benut. Lichaamsbeleving en seksualiteit zijn bij alle 
cliënten op de één of andere manier aan de orde. Alle organisaties zouden minimaal moeten 
beschikken over op schrift gestelde professionele uitgangspunten en richtlijnen voor de 
omgang met seksualiteit en intimiteit. Bij het ontbreken hiervan zijn cliënten nog te veel 
afhankelijk van aandacht van individuele medewerkers voor hun behoeften en eventuele 
vragen of problemen op het gebied van seksualiteit. 
Idealiter vormt het seksualiteitsbeleid als specifiek bejegeningsvraagstuk de basis en stelt de 
positieve 'norm.' Het preventiebeleid vermindert de risicofactoren van overschrijding van die 
norm en het reactiebeleid dient voor situaties waarin de norm wordt overschreden. 
Het omgaan met seksualiteit en de kwetsbaarheid van cliënten (en begeleiders) in deze, zou 
een onderdeel moeten zijn van de alledaagse methodiek en heeft te maken met een 
algemene beroepshouding, met een visie op omgang en begeleiding. Onderdeel hiervan is 
het besef van afhankelijkheidsrelaties, ongelijke machtsverhoudingen en de kwetsbaarheid 
voor grensoverschrijdingen en seksueel misbruik. Positieve aandacht voor seksualiteit en 
seksuele voorlichting is een belangrijk onderdeel van de preventie van seksueel misbruik en 
zorgt voor een tijdige signalering van misbruik dat desondanks plaatsheeft.  
 
Prioriteit aan preventiebeleid 

Open en gerichte aandacht voor lichaamsbeleving, intimiteit en seksualiteit biedt de meeste 
mogelijkheden voor preventie. Een duidelijke normering om grensvervaging en 
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, dient er te zijn. Het is belangrijk dat cliënten (op 
hun niveau) en medewerkers weten wat seksualiteit kan inhouden, wat 'normaal' is en welke 
grenzen er zijn rond privacy, lichaamsbeleving en seksualiteit. Hierdoor kunnen 
grensoverschrijdingen in een vroeger stadium worden gesignaleerd en gecorrigeerd.  
Daarnaast zijn gerichte preventie-activiteiten voor zowel cliënten als medewerkers van 
belang.  
 
Verankering beleid en vertaling naar werkvloer 

Meer aandacht besteden aan de praktische vormgeving en verankering van het beleid rond 
seksualiteit en de preventie van seksueel misbruik en voor structurele aandacht zorgen voor 
het levend houden van het beleid, zijn noodzakelijk. Beleid is een continu proces en moet op 
alle fronten aanwezig en zichtbaar zijn: bij de intake, in zorgplannen, in 
sollicitatiegesprekken, tijdens werkbegeleiding en teamvergaderingen, in jaar- en 
werkplannen etc. Het moet geïntegreerd zijn in het dagelijkse werken en op maat worden 
gemaakt voor de individuele cliënt. De persoonlijk begeleider is hierbij een belangrijke spil. 
Het management moet niet vergeten dat beleid slechts een goede voedingsbodem creëert. 
Vervolgens moet er gezaaid worden en onderhoud gepleegd worden. Met andere woorden: 
opstellen van invoeringsplannen, vinger aan de pols houden en zorg dragen voor facilitering 
en randvoorwaarden. 
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Aandacht voor handelingsverlegenheid 
Concrete handreikingen, scholing en het regelmatig bespreken van manieren om de 
thematiek aan de orde te stellen, kunnen handelingsverlegenheid verminderen. 
Gedragskundigen en aandachtsfunctionarissen kunnen hierbij een actieve rol vervullen door 
medewerkers te ondersteunen bij het bespreekbaar maken en bijvoorbeeld geen genoegen 
nemen met het 'niet van toepassing' dat in zorgplannen wordt aangekruist.  
Leidinggevenden hebben een belangrijke taak om een klimaat te creëren waarin 
medewerkers hun twijfels en handelingsverlegenheid naar voren kunnen brengen en te 
zorgen voor een besprekingssystematiek waarin seksualiteit, omgangsvormen en seksueel 
misbruik regelmatig aan de orde worden gesteld.  
 
Uniform registratiemodel 

Meten is weten: ervoor zorgen dat alle meldingen die bij de vertrouwenspersonen, 
meldpunten of het management terechtkomen, worden geregistreerd. Een goede 
(gestandaardiseerde) registratie is om meerdere redenen belangrijk. Enerzijds krijgt de 
organisatie hierdoor een goed beeld over de aard en omvang van de problematiek en kan zij 
haar beleid hier verder op toespitsen. Anderzijds biedt het een verantwoording van de 
aandacht en tijdsinvestering die deze problematiek vraagt. Tevens kunnen organisaties deze 
gegevens gebruiken in hun overleg met zorgkantoren/financiers. En tot slot: binnenkort 
treedt de nieuwe kwaliteitswet in werking, die zorgorganisaties verplicht om alle calamiteiten 
en seksueel misbruik tussen cliënten onderling en misbruik van cliënten door hulpverleners 
te melden. Ook hiervoor is een goede registratie van belang. 
Een eenduidige registratie biedt ook mogelijkheden om landelijk feiten te verzamelen, om 
ook op dit niveau de situatie in beeld te brengen en beleid op uit te zetten.  
Zorg dat de wijze van registratie zoveel mogelijk aansluit bij bestaande handelingen of 
systemen en meet alleen wat voor de hele organisatie belangrijk is, zoals: de aard van het 
misbruik; of het om een slachtoffer of dader gaat; wanneer het misbruik heeft 
plaatsgevonden (kindertijd, volwassen leeftijd), duur van het misbruik; relatie tussen 
slachtoffer en dader en of er hulpverlening op gang is gebracht. 
 
Afstemming tussen signaleren, melden, onderzoek, opvang, begeleiding en 
behandeling  

De gevolgen van seksueel misbruik bij slachtoffers kunnen sterk worden beperkt wanneer na 
signalering en melding, objectief onderzoek naar feiten plaatsvindt. Na diagnostisch 
onderzoek moet een indicatie worden gesteld voor begeleiding of behandeling en vervolgens 
moet adequate begeleiding en hulp worden geboden. Wat betreft daders bieden een tijdige 
signalering en (h)erkenning van dadergedrag en adequate begeleiding en behandeling 
mogelijkheden om recidive te voorkomen. 
Zorg in het kader van mogelijk justitieel onderzoek voor goede contacten met politie en 
justitie en biedt hen informatie en voorlichting over mensen met een handicap en hun 
specifieke problemen rond misbruik. Breng deze contacten tot stand voordat een 
misbruikzaak aan de orde is. Dit levert organisaties belangrijke ingangen bij de politie op en 
geeft de mogelijkheid, voordat een zaak aan de orde is, beleid, protocollen en handelwijzen 
onderling af te stemmen en het specifieke van hun cliëntenpopulatie met hen te bespreken.  
Daarnaast is aandacht nodig voor de specifieke problemen en de positie van slachtoffers en 
plegers met een handicap in het justitiële traject. 
 
 

2.2 Aandachtsfunctionarissen en vertrouwenspersonen 

 
Aandachtsfunctionarissen op de werkvloer  
Stel aandachtsfunctionarissen per zorgeenheid/voorziening aan, zodat ze zo dicht mogelijk 
op de werkvloer zitten. Het is belangrijk dat ze goed worden aangestuurd door de 
leidinggevende en de mogelijkheid krijgen voor intervisie, onderlinge uitwisseling en 



 

61 

deskundigheidsbevordering. Daarnaast kunnen centrale aandachtsfunctionarissen of een 
taakgroep waarin diverse geledingen zijn vertegenwoordigd, een belangrijke bijdrage leveren 
door een vinger aan de pols te houden, het beleid te evalueren en te bezien waar het 
bijstelling behoeft.  
 
Bekende vertrouwenspersonen 

 Zorg voor een goede positie, bekendheid en zichtbaarheid van vertrouwenspersonen in 
alle geledingen. De praktijk wijst uit dat nauwelijks een beroep op hen wordt gedaan, 
wanneer zij niet regelmatig voorlichting geven over hun rol en 'reclame' maken om 
dilemma's en klachten 'binnen te halen.’   
Hiervoor is ook een goede bereikbaarheid en een laagdrempelige uitstraling nodig. 
Daarnaast is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon snel kan reageren op meldingen, 
ter zake kundig is en dat er heldere afspraken zijn over taken en bevoegdheden en de te 
volgen procedure na klachten of meldingen. 

 De bekendheid van vertrouwenspersonen kan worden vergroot door informatie over hun 
bestaan te verspreiden middels folders, affiches of organisatiebladen, en door 
presentaties op bijeenkomsten voor personeel en cliënten. Een jaarlijkse bespreking met 
het management naar aanleiding van een jaarverslag, waarin ook aanbevelingen voor 
beleid aan de orde komen, versterkt de positie van de vertrouwenspersoon eveneens.  

 Biedt cliënten en medewerkers die beschuldigd zijn, expliciet ondersteuning door een 
vertrouwenspersoon aan. Cliënten verdienen hierbij extra aandacht. Zij hebben minder 
alternatieven tot hun beschikking dan medewerkers. 

 Zorg als het even kan voor meerdere vertrouwenspersonen. Bij klachten of meldingen kan 
een vertrouwenspersoon niet zowel voor klager/melder als beschuldigde/pleger werkzaam 
zijn. Een combinatie van in- én externe vertrouwenspersonen biedt wellicht de meeste 
garanties voor een laagdrempelige opvang en consultatie.  
Meerdere vertrouwenspersonen zijn ook belangrijk, zodat bij ziekte of vertrek een 
vertrouwenspersoon aanwezig blijft. Bovendien kan de taakbelasting te groot zijn voor 
één persoon, wil deze de functie naar behoren vormgeven.  

 
 

2.3 Zorgplan en activiteiten  

 
Zorgplan zonder NVT 
Maak onderwerpen rond seksualiteit, preventie en seksueel misbruik tot een vast onderdeel 
van intakegesprekken en gesprekken rond zorg- of begeleidingsplannen. Hoe is het zelf- en 
lichaamsbeeld van de cliënt, in hoeverre is de cliënt voorgelicht, heeft dit herhaling nodig? 
Hoe zit het met behoeften aan vriendschappen en relaties? Is de cliënt in staat wensen en 
grenzen kenbaar te maken op seksueel gebied? Kan de cliënt wensen en grenzen van 
anderen respecteren? Vraag bij intake en zorgplanbespreking ook standaard naar mogelijke 
(seksueel) geweldervaringen. De meeste cliënten zullen niet spontaan zelf over seksueel 
misbruik beginnen.  
 
Voldoende voorlichting aan cliënten 
Op de doelgroep toegesneden en cyclisch herhaalde voorlichting en informatie kunnen een 
positieve lichaams- en seksualiteitsbeleving bevorderen en grensoverschrijdend gedrag 
voorkomen. Besteed meer aandacht aan preventie en weerbaarheidsverhogende activiteiten 
voor cliënten van divers niveau en maak afspraken over omgangsvormen. Gezien de 
kwetsbaarheid van cliënten is het van belang dat zij weten welke grenzen er zijn, dat zij 'ja-' 
en 'nee'-gevoelens leren onderscheiden en dat zij hierover kunnen praten met een 
begeleider of vertrouwenspersoon.  
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Meer aandacht voor ouders 
Zorg voor (meer) aandacht en voorlichting voor ouders van gehandicapte kinderen rond 
lichaamsbeleving, weerbaarheid en seksualiteit en de dilemma's waarvoor zij zich geplaatst 
zien. Afstemmingsproblemen met ouders over de omgang met seksualiteit kunnen zo voor 
een groot deel worden voorkomen. Heb begrip voor ouders die het feit dan hun (ernstig 
gehandicapt) kind ook een seksueel wezen is, moeilijk kunnen bevatten. Heb ook aandacht 
voor verschillen in levensbeschouwelijke en culturele achtergronden waardoor opvattingen 
over (grenzen aan) seksualiteit kunnen verschillen.  
 
 

2.4 Deskundigheid 

 
Overzicht deskundigheden en scholingsbehoeften 

Ga na of (nieuwe) medewerkers voldoende toegerust zijn om het voorgestane beleid 
daadwerkelijk uit te voeren: wat is er al in huis, waar liggen hiaten en behoeften? Bepaal bij 
welke geledingen basisdeskundigheid aanwezig moet zijn en bij wie en in hoeverre 
specialistische deskundigheid nodig is.  
 
Cyclische deskundigheidsbevordering  
Om deskundigheid op peil te houden, is een enkele training is niet voldoende. Door de waan 
van de dag zakt de aandacht vaker weg. Bovendien zijn er personeelswisselingen waardoor 
bijscholing nodig is. Naast trainingen kunnen regelmatige werkbesprekingen en 
themabijeenkomsten de deskundigheid opfrissen.  
 
Basisdeskundigheid bij iedereen 

Iedereen in de organisatie die met cliënten werkt, moet beschikken over basisvaardigheden 
voor de omgang met seksualiteit en seksueel misbruik. Seksualiteit is immers altijd op één of 
andere manier aan de orde.  
Ook moet iedere organisatie in principe begeleiding kunnen bieden aan cliënten die 
slachtoffer of pleger zijn van seksueel misbruik én aan hun systeem (ouders, netwerk, team). 
Elke organisatie kan met seksueel misbruik geconfronteerd worden. Ook al vindt er 
behandeling plaats, dan nog is (specifieke) begeleiding aan de orde en moet er een goede 
transfer zijn tussen behandelaar en begeleiders. Extra aandacht is hierbij nodig voor cliënten 
met een ernstige verstandelijke handicap.  
 
Specifieke deskundigheid bij meerdere personen 
Meer specifieke deskundigheid bij enkele personen in de organisatie is van belang 
(specifieke seksuele hulpvragen, interpreteren van signalen, onderzoek naar vermoedens, 
gevolgen misbruik, begeleiding en behandeling, inschatten risico's, sociale kaart etc.). Zij 
moeten door teams kunnen worden ingeschakeld voor advies en ondersteuning en 
eventuele doorverwijzing naar (externe) specialistische deskundigen.    
 
Goede randvoorwaarden voor de begeleiding van cliënten die pleger zijn 
Voor een goede begeleiding van plegers zijn, naast voldoende deskundigheid, de volgende 
zaken van belang: 

 Meer doorstroom-/uitplaatsingsmogelijkheden van plegers (i.v.m. het risico van herhaling 
en het voorkomen van gedwongen samenwonen van slachtoffer en pleger) naar situaties 
waar voldoende begeleiding en bescherming kan worden geboden. 

 Voldoende mannelijke medewerkers (i.v.m. voorbeeldfunctie voor mogelijke plegers). 

 Duidelijkere visie en normering (ook bij management) rond seksueel misbruik, de 
gevolgen en wat er nodig is. 

 Risicotaxaties in verband met de kans op herhaling. 
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Verspreiding deskundigheid binnen de organisatie 
De intern aanwezige deskundigheid dient beter door de gehele organisatie te worden 
verspreid. Iedereen moet weten waar welke deskundigheid is te vinden. 
 
Samenwerking in de regio om specialistische deskundigheid en capaciteit te verhogen 

De aanwezige specifieke kennis over en ervaring met diagnostiek, begeleiding en 
behandeling beter over de regio dient verspreid te worden en er dient voor gezorgd te 
worden dat deze bekend wordt in sociale kaarten (SPD'en kunnen hierin wellicht een rol 
vervullen).  
Verhoog de capaciteit voor (specialistische) diagnostiek en behandeling bij slachtoffers en 
plegers door regionale samenwerking en het inrichten van een laagdrempelig (virtueel) 
expertisecentrum. Maak onderlinge afspraken met collega-zorgorganisaties en reguliere 
hulpverlening over wie welke deskundigheid heeft of wil ontwikkelen en beschikbaar stelt aan 
derden. 
 
Stimulering opleidingsinstituten 
Zorg voor uitwisseling met beroepsopleidingen; maak duidelijk waar bij medewerkers hiaten 
in vaardigheden en deskundigheid zijn en stimuleer hen om (meer) aandacht te schenken 
aan seksualiteit en aan de preventie en aanpak van seksueel misbruik. Stimuleer ook de 
ontwikkeling van aanvullende verdiepingstrainingen wat betreft specialistische diagnostiek, 
begeleiding en behandeling van slachtoffers en plegers met een handicap.  
 
Algemeen kader voor diagnostiek 
Stimuleer de beroepsgroep voor orthopedagogen om een algemeen kader / protocol rond 
diagnostiek van seksueel misbruik te ontwikkelen, zoals dat voor autisme is opgesteld.  
 
Landelijke uitwisseling 

Door landelijke inventarisatie en uitwisseling van kennis, methodieken en (zelf ontwikkeld) 
materiaal rond de thema's seksualiteit, preventie en seksueel misbruik kan kennis en 
ervaring beter worden verspreid. Ook wordt daardoor duidelijker waar hiaten liggen. Ook 
kunnen professionals worden voorzien van de nodige voeding, stimulans en ondersteuning 
bij hun soms moeilijke en taaie werk.  
 

2.5 Oog voor diversiteit 

Heb oog voor de diverse doelgroepen onder cliënten en medewerkers wat betreft sekse, 
leeftijd en hun culturele en sociale achtergronden, waarvoor in de uitvoering van het beleid 
een gedifferentieerde aanpak nodig kan zijn. Genereer ook aandacht voor seksualiteit, 
preventie en seksueel misbruik als het gaat om cliënten met een lichamelijke, auditieve of 
visuele handicap. 
Organisaties als TransAct hebben een belangrijke taak om te zorgen voor meer op de sector 
toegesneden informatie over het belang van aandacht voor sekse en etniciteit in de zorg- en 
dienstverlening.  
 

Tenslotte 

We hopen dat de conclusies en aanbevelingen uit deze enquête hun weg zullen vinden naar 
beleidsmakers en de diverse geledingen binnen organisaties van en voor mensen met een 
handicap en aanknopingspunten bieden om beleid en kwaliteit van de omgang met 
seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel misbruik te verbeteren.  
Beleid, en zeker als het gaat om onderwerpen die als kwetsbaar en 'slecht nieuws' worden 
gezien, is nooit klaar en vraagt, zoals respondenten uitdrukten, om continue opfrissing: 
uitproberen, successen boeken, fouten maken, evalueren en bijstellen, zodat seksualiteit en 
seksueel misbruik met alle bijbehorende dilemma's in alle facetten bespreekbaar zijn.  
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Bijlage 1. Vragenlijst  

 

Vragenlijst beleid, activiteiten, knelpunten en ondersteuningsbehoeften  

rond de omgang met seksualiteit, seksueel misbruik en ongewenst gedrag  

 

 

Deel A. Algemene gegevens 
 

1. Adresgegevens 

a. Organisatie:  ……….……….……………………………………………….………… 

b. Naam 1
e 
en 2

e
 contactpersoon:  ……..…………………………………………….………………… 

c. Functie: …………………………………………………………………………… 

d. Postadres: …………..…………………………………………………….………… 

e. Postcode en Plaats:  …………..…….………………………………………………………… 

f. Telefoon:   …………………………………………………………………………… 

g. E-mail:  …………………………………………………………………………… 

h. Evt. website organisatie: ……..…………………………….……………………………………… 

 

2. Welk type(n) zorgaanbod/diensten biedt uw instelling voornamelijk 

(categorieën uit Vraaggestuurde bekostiging, zorgmodulen en zorgproducten in de 

gehandicaptenzorg, 22 maart 2002) 

a.  (Algemene) informatie en advies m.b.t. gehandicapten 

b.  Begeleiding gericht op zelfstandig functioneren 

c.  Gezinsondersteuning bij thuiswonend gehandicapt kind of gehandicapte partner 

d.   Begeleiding en verzorging in relatie tot 'ondersteund leren' 

e.   Begeleiding en verzorging in relatie tot 'ondersteund wonen' 

f.   Begeleiding en verzorging in relatie tot 'ondersteund werk/dagbesteding'  

g.   Categoriale diagnostiek en behandeling 

h.  Verblijf op grond van de AWBZ 

i.   Anders, nl. ………………………………………………………………….. 

 

3. Signatuur van de instelling 

a.  Rooms-katholiek    b.  Protestant-christelijk 

c.  Nederlands-hervormd   d.   Gereformeerd 

e.   Islamitisch     f.   Interlevensbeschouwelijk 

g.   Geen signatuur    h.   Anders, nl……………… 

 

4. Aantal cliënten: …………………….. 

 

5. Welke leeftijdscategorie is het meest vertegenwoordigd in uw instelling? 

a.   0 – 5 jaar   b.  5 – 12 jaar 

c.   12 – 18 jaar    d.   18 – 30 jaar 

e.   30 – 50 jaar   f.   50 – 65 jaar 

g.   > 65 jaar 
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6. Welke handicap(s) is/zijn het meest vertegenwoordigd in uw instelling? 

a.  Motorische handicap   b.   Visuele handicap 

c.   Auditieve handicap   d.   Zwakbegaafd 

e.  Lichte verstandelijke handicap  f.   Matig verstandelijke handicap 

g.   Ernstig verstandelijke handicap h.   Diepe verstandelijke handicap 

i.   Meervoudige handicap (MCG)   

j.   Bijkomende stoornissen………………….. 

 

 

Deel B. Beleid  
 

Bij een groot aantal vragen, zijn ook subvragen gesteld. Om de lengte van deze bijlage te bekorten, 

worden deze subvragen telkens bij het 1
e
 onderdeel genoemd en bij de overige vragen weggelaten.  

 

7 Is er in uw organisatie beleid t.a.v.  

a. De omgang met seksualiteit   ja   nee   in ontwikkeling 

Zo ja, is dit beleid goed geïmplementeerd? 

 ja  nee   nog mee bezig  weet niet 

 b Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten 

 c Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door medewerkers 

 d Seksespecifieke en interculturele aspecten t.a.v. bovengenoemde onderwerpen 

 e Signaleren en melden van (vermoedens van) seksueel misbruik 

 f Registratie van vermoedens en meldingen 

 g (Justitieel) onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 

 h Opvang, begeleiding/behandeling en nazorg na seksueel misbruik 

 i Aanvullende opmerkingen  

 

8 Is er in uw organisatie een vertrouwenspersoon voor 

a. Cliënten die slachtoffer zijn    ja   nee   in ontwikkeling 

 Zo ja: wordt deze vertrouwenspersoon benaderd? 

  nooit   soms  vaak   weet niet 

b. Cliënten die beschuldigd/pleger zijn  

c. Medewerkers die slachtoffer zijn 

d. Medewerkers die beschuldigd/pleger zijn  

e. Indien aanwezig, wat is de sekse van de vertrouwensperso(o)n(en)? 

  vrouw   man   er is een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenspersoon 

f. Aanvullende opmerkingen: ………………. 

 

9 Zijn er in uw organisatie aandachtsfunctionarissen?  

a. Voor het ondersteunen van teams/medewerkers bij de omgang met seksualiteit en 

(preventie van) seksueel misbruik/ongewenst gedrag. 

 Zo ja: worden deze aandachtsfunctionarissen ingeschakeld?  

  nooit   soms   vaak   weet niet 

b. Aanvullende opmerkingen: ………………….. 
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10 Vindt er deskundigheidsbevordering plaats? 

a. t.a.v. omgaan met seksualiteit  ja   nee   in ontwikkeling 

Zo ja, voor wie: 

  begeleiders   staf (gedragskundigen)   management 

b. t.a.v. preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik 

c. t.a.v. signaleren en melden van (vermoedens van) seksueel misbruik 

d. t.a.v. (justitieel) onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 

e. t.a.v. opvang, begeleiding/behandeling en nazorg na seksueel misbruik 

f. Is er bij de deskundigheidsbevordering aandacht voor seksespecifieke aspecten en/of 

etnische/interculturele aspecten? 

 ja, seksespecifieke aspecten    ja, etnische aspecten 

g. Hoe wordt de deskundigheidsbevordering uitgevoerd? 

  intern door interne deskundigen   in company door extern deskundigen 

  externe cursussen                         weet niet 

h. Aanvullende opmerkingen: …………………………… 

 

11 Is er in zorgplannen structureel* aandacht voor: 

(* Met structureel wordt bedoeld: bij elke cliënt wordt bedoeld item aan de orde gesteld en wordt 

regelmatig (jaarlijks) geëvalueerd en desgewenst bijgesteld.) 

a. lichaamsbeleving/zelfbeeld   ja        nee      in ontwikkeling 

b. seksuele ontwikkeling 

c. kennis m.b.t. seksualiteit 

d relationele en seksuele behoeften 

e weerbaarheid/kunnen hanteren van grenzen 

f (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

g mogelijke misbruikervaringen in het verleden 

h mogelijke actuele misbruikervaringen 

i seksespecifieke aspecten m.b.t. bovenstaande items 

j etnische/interculturele aspecten m.b.t. bovenstaande items 

k Aanvullende opmerkingen: ……………………………………  

 

 

C. Activiteiten 

 

12 Zijn er in uw organisatie activiteiten op het gebied van: 

a lichaamsbeleving/zelfbeeld (bijv. hoe ziet mijn lichaam eruit, hoe verzorg ik mezelf goed, 

maar ook zaken als yoga e.d.)  

   ja       nee  in ontwikkeling 

zo ja, welke: ………………………………………………………………………………… 

b relationele en seksuele vorming/voorlichting 

c preventie van ongewenst gedrag/seksueel misbruik door medewerkers 

d preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten? 

e  begeleiden/behandelen van cliënten die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksueel 

misbruik 

f begeleiden/behandelen van cliënten die (vermoedelijke) pleger zijn van seksueel misbruik 

e begeleiden van medewerkers die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van seksueel misbruik 

f de omgang met medewerkers die (vermoedelijk) pleger zijn van seksueel misbruik 

g.  andere activiteiten, nl. ……………………………………………………………………… 
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D. Aanwezig(e) materiaal & deskundigheid23  
 

13 Over welk (actueel) materiaal beschikt uw organisatie? 

a  Schriftelijk beleidsplan bejegening, jaartal: ………………. 

b  Schriftelijk beleidsplan lichaamsbeleving en seksualiteit, jaartal:……………. 

c  Schriftelijk beleidsplan (preventie) seksueel misbruik/ongewenst gedrag, jaartal: ………… 

d  Gedragscode medewerkers seksuele voorlichting, jaartal: …………  

e  Gedragscode bejegening/grenzen in contact met cliënten), jaartal: ………… 

f  Protocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag, jaartal: ………… 

g  Inventarisatie kennisbehoefte medewerkers rond seksualiteit 

h  Voorlichtingsfolder over omgangsvormen voor cliënten, jaartal: ………… 

i  Voorlichtingsfolder over omgangsvormen voor medewerkers, jaartal: ………… 

j  Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor cliënten, jaartal: ………… 

k  Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor medewerkers, jaartal: ………… 

l  Verslagen van thema/studiedagen rond seksualiteit en/of de preventie en aanpak van 

seksueel misbruik/ongewenst gedrag, jaartal: ………… 

m  Zelf ontwikkeld trainingsmateriaal /methodieken seksuele voorlichting, jaartal: ………… 

n  Zelf ontwikkeld trainingsmateriaal /methodieken rond preventie/weerbaarheid, jaartal: 

……… 

o  Zelf ontwikkeld trainingsmateriaal /methodieken begeleiding slachtoffers, jaartal:…….  

p  Zelf ontwikkeld trainingsmateriaal /methodieken begeleiding plegers, jaartal: ……… 

q  Zelf ontwikkeld trainingsmateriaal /methodieken behandeling slachtoffers, jaartal: ………… 

r  Zelf ontwikkeld trainingsmateriaal/methodieken behandeling plegers, jaartal: ………… 

s  Overig zelf ontwikkeld (voorlichtings-, trainings- of begeleidings)materiaal, nl. 

……………………………………………………………………………, jaartal…………. 

 

13.1 Is er in het materiaal aandacht voor seksespecifieke en/of etnische & 

interculturele aspecten? 

a ja er is aandacht voor seksespecifieke aspecten b nee hier is geen aandacht voor 

c ja er is aandacht voor etnische/culturele aspecten c nee hier is geen aandacht voor 

 

14. Welke deskundigheid is in uw organisatie aanwezig? 

1. Inzicht in/bepalen van seksuele ontwikkeling van cliënten   ja   nee    in 

ontwikkeling 

 Zo ja, bij wie is deze deskundigheid aanwezig? 

 a begeleiders,  b gedragsk. c therapeuten  d leidinggev. e anders, nl………… 

2. Geven van seksuele voorlichting 

3. Geven van weerbaarheidstrainingen 

4. Diagnostiek bij (vermoedens van) seksueel misbruik 

5. Begeleiding van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel zijn misbruik 

6. Behandeling van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel zijn misbruik 

7. Begeleiding van cliënten die pleger zijn van seksueel zijn misbruik 

8. Behandeling van cliënten die pleger zijn van seksueel zijn misbruik 

9. Begeleiding van medewerkers die slachtoffer zijn van seksueel misbruik 

                                                
23

 De vragen met betrekking tot ‘zelf ontwikkeld trainingsmateriaal en methodieken’ riepen verwarring 
op bij de respondenten. Uit toelichtende opmerkingen blijkt dat velen dit interpreteerden als 
materiaal dat men zelf in huis heeft maar dat door derden is ontwikkeld, bijv. door de Rutgers 
Stichting. De antwoorden op deze items zijn hierdoor niet valide en niet in de resultaten 
meegenomen. 
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10. Begeleiding van medewerkers die grensoverschrijdend gedrag vertonen 

11. Kennis over seksespecifieke aspecten m.b.t. bovenstaande onderwerpen 

12. Kennis over etnische/interculturele aspecten rond bovenstaande items 

 
 
E. Wat gaat goed?  

 

15. Over welke zaken in uw organisatie rond de omgang met seksualiteit en de 

preventie en aanpak van seksueel misbruik/ongewenst gedrag bent u tevreden? 

 

……….………………………………………………………………………………………………………  

 

 

F. Knelpunten 
 
16 Doen er zich knelpunten voor rond:  

 

a. De omgang met (hetero-, homo- of bi--)seksualiteit 

   ja   nee  weet niet 

 Zo ja, welke:  ………………………………………………………………………………………………… 

 

b. De omgang met anticonceptie (denk ook aan aids- en HIV-preventie) 

c. De omgang met samenwonen/huwelijk 

d. De omgang met ouderschap/kinderwens 

e. Preventie van seksueel misbruik/ongewenst gedrag door medewerkers 

f. Preventie van seksueel misbruik/ongewenst gedrag door cliënten 

g. Signaleren van seksueel misbruik? 

h. Melden van seksueel misbruik? 

i. Registreren van vermoedens/meldingen van seksueel misbruik? 

j. Diagnostisch onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 

k. (Justitieel) onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 

l. (Verwijzen voor) opvang, begeleiding/behandeling cliënten die slachtoffer zijn?  

m. (Verwijzen voor) opvang, begeleiding medewerkers die slachtoffer zijn?  

n. (Verwijzen voor) begeleiding/behandeling cliënten die (vermoedelijk) pleger zijn ?  

o. (Verwijzen voor) begeleiding/behandeling medewerkers die (vermoedelijk) pleger zijn 

p. De omgang met seksespecifieke aspecten t.a.v. bovenstaande onderwerpen 

q. De omgang met etnische/interculturele aspecten t.a.v. bovenstaande onderwerpen 

r. Aanvullende opmerkingen……..………………………………………………………………………… 

 

 

G. Ondersteuningsbehoeften 
Het ontwikkelen, maar vooral ook het effectief uitvoeren van beleid rond seksualiteit en de preventie 

en aanpak van seksueel misbruik kan ingewikkeld zijn en vraagt om deskundigheid. TransAct kan u 

hierbij wellicht ondersteuning bieden. Om onze activiteiten, aanbod en diensten af te stemmen, willen 

we graag weten waar uw ondersteuningsbehoeften liggen op het gebied van (beleids)advisering, 

scholing en materialen.  
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17 In welk adviesaanbod bent u geïnteresseerd?  

a  Advies/begeleiding bij beleidsontwikkeling 

  Zo ja op welk terrein: 

   omgangsvormen      seksualiteit     preventie  

   ongewenst gedrag   seksueel misbruik 

b  Advies/begeleiding rond (knelpunten bij) de implementatie van uw beleid 

c.  Toetsing/evaluatie van het door u gevoerde beleid 

d  Advies/begeleiding bij het opstellen van protocollen en draaiboeken omgang met seksueel 

misbruik 

e.  Advies/begeleiding bij de omgang met seksualiteit/seksueel misbruik bij cliënten met een 

andere etnische/culturele achtergrond 

f  Advies bij onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 

g  Advies bij concrete casuïstiek 

h  Risico-inventarisatie t.a.v. ongewenst gedrag/seksueel misbruik 

i  Bemiddeling bij klachten/conflicten rond ongewenst gedrag/seksueel misbruik 

j  Anders, nl. ……………………………………………………………………………… 

 

 

18 In welk scholingsaanbod bent u geïnteresseerd? 

 a Training voor aandachtsfunctionarissen 

   Basiscursus voor aandachtsfunctionarissen 

   Bijscholing, nl. ………………………………………………………………. 

 b Teamtraining (maatwerk) 

    Primaire en secundaire preventie van ongewenst gedrag en seksueel misbruik (w.o. 

 eigen waarden en normen t.a.v. lichaamsbeleving en seksualiteit, ongeplande en 

 geplande seksuele voorlichting, signaleren van seksueel misbruik) 

    De omgang van lichaamsbeleving en seksualiteit bij cliënten met een andere 

etnische/culturele achtergrond 

    Seksespecifiek werken met cliënten 

   Teamopvang na seksueel misbruik 

   Anders, nl. ………………………………………………………………. 

 c (Bij) scholing leidinggevenden. Zo ja, welke items: 

   Basiskennis en de rol van leidinggevenden t.a.v. seksualiteit en seks. misbruik 

   Coaching medewerkers t.a.v. de thematiek  

    Risico-inventarisatie t.a.v. ongewenst gedrag en seksueel misbruik 

    Implementeren beleid op locatieniveau 

    Anders, nl. ………………………………………………………………. 

 d. (Bij) scholing gedragskundigen. Zo ja, welke items: 

   Basiskennis seksualiteit en seksueel misbruik en de rol van de gedragskundigen 

   Gespreksvoering bij (vermoedens van) seksueel misbruik 

    Gespreksvoering bij (vermoedens van) seksueel misbruik bij cliënten met een andere 

etnische/culturele achtergrond 

   Basiskennis diagnostiek en behandeling bij slachtoffers van seksueel misbruik 

   Basiskennis diagnostiek en behandeling bij plegers van seksueel misbruik  

    Anders, nl. ………………………………………………………………. 

 e Scholing vertrouwenspersonen. Zo ja, welke items: 

   Basiscursus voor vertrouwenspersonen 

   Intervisie voor vertrouwenspersonen 

   Anders, nl. ………………………………………………………………. 

 f Scholing klachtencommissie seksueel misbruik. Zo ja, welke items: 
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   Basiscursus voor klachtencommissie 

   Anders, nl. ………………………………………………………………. 

 g Scholing meld- en/of onderzoekscommissie seksueel misbruik. Zo ja, welke items: 

   Basiscursus voor meld- en/of onderzoekscommissie 

   Anders, nl.: ………………………………………………………………. 

 h Iets anders, nl. ………………………….………………………………………………………. 

 

19 In welke materialen bent u geïnteresseerd?  

  Literatuurlijsten rond preventie/weerbaarheid, seksualiteit, lichaamsbeleving, seksueel 

  misbruik 

  Factsheets over seksueel misbruik (feiten, cijfers) 

  Voorbeeld draaiboeken/protocollen seksueel misbruik  

  Seksualiteit en cliënten met een andere etnische/culturele achtergrond 

  Seksueel misbruik en cliënten met een andere etnische/culturele achtergrond 

  Iets anders, nl. …………………………………………………………………………………… 

 

20 Heeft u dit jaar van TransAct ontvangen: 

1. De scholingskrant?     a ja  b nee c weet niet 

2. De Nieuws in het Land krant?  a ja  b nee c weet niet 

 

3. Naar welk adres kunnen deze kranten het best worden toegezonden zodat de informatie 

bij de juiste perso(o)n(en) terechtkomt? 

  a. De scholingskrant:  ……….………………………………………………. 

  b. De Nieuws in het Land krant:………………………………………………. 

 

 

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw medewerking.  

 



 

74 



 

75 

Bijlage 2. De uitkomsten van de enquête in tabellen24 
 

1 Organisatiegegevens  
 
Tabel 1.1  Functie respondent (N= 99) 

 Aantal = % 25 

1. Gedragskundige/(GGz-)psycholoog 21% 
2. Beleids-/stafmedewerker 11% 
3. Hoofd/manager (wonen/zorg/dagbesteding)   8% 
4. (Adj.) directeur (wonen/zorg)   8% 
5. Cluster/regiomanager   8% 
6. Locatiehoofd/manager   5% 
7. Manager/coördinator behandeling/diagnostiek/expertisecentrum    6% 
8. Maatschappelijk werker   6% 
9. (Coördinerend) begeleider   5% 
10. Aandachtsfunctionaris   4% 
11. Arts   2% 
12. Medewerker meldpunt seksueel misbruik   2% 
13. Vertrouwenspersoon   2% 
14. Teamleider   2% 
15. Seksuoloog   1% 
16. Medewerker P&O   1% 
17. Leerkracht   1% 
18. Gezinshulpverlener   1% 
19. Arbocoördinator   1% 
20. Niet ingevuld/niet duidelijk   4% 

 
 
Tabel 1.2  Zorgaanbod/diensten (N = 99) 

  

1. Verblijf op grond van AWBZ 86% 
2. Begeleiding en verzorging in relatie tot ondersteunend wonen 71% 
3. Begeleiding en verzorging in relatie tot ondersteund werk/dagbesteding 56% 
4. Begeleiding gericht op zelfstandig functioneren 54% 
5. Gezinsondersteuning bij thuiswonend gehandicapt kind of gehandicapte 

ouder  
44% 

6. Begeleiding en verzorging in relatie tot ondersteunend leren 31% 
7. Categoriale diagnostiek en behandeling 26% 
8. Algemene informatie en advies m.b.t gehandicapten 19% 
9. Anders:  (Ambulante) behandeling     4% 

 PGB – PVB (Persoonsgebonden of –volgend budget   3% 
 PPT (praktische pedagogische thuisondersteuning)              1% 
 (Ambulant) begeleidend wonen     1% 
 GVT lichamelijk gehandicapte kinderen/jongeren  1% 
 Wonen verstandelijk gehandicapten    1% 
 Onderwijs       1% 
 Training       1% 

13% 

Tabel 1.3  Meest vertegenwoordigde handicap (N=99) 

  

                                                
24

 In de tabellen waar N = 99, is het percentage (%) gelijk aan het aantal organisaties dat deze 
categorie heeft aangekruist.  

25
 In de tabellen waar N = 99, zijn de genoemde aantallen gelijk aan het percentage (%). 



 

76 

1. Matig verstandelijke handicap 67% 
2. Licht verstandelijke handicap 62% 
3. Ernstig verstandelijke handicap 43% 
4. Meervoudige handicap 33% 
5. Zwakbegaafd 26% 
6. Diepe verstandelijke handicap 17% 
7. Motorische handicap 25% 
8. Visuele handicap 12% 
9. Auditieve handicap  8% 
10. Bijkomende stoornissen 
 Autisme        25% 
 Psychiatrisch       24% 
 Gedragsproblematiek*      19% 
 Ontwikkelingsstoornissen (ADHD; PDD-NOS; e.d.)   11% 
 Epilepsie        7% 

 Bij psychiatrische problematiek en gedragsproblematiek werd vaker opgemerkt    
   dat dit mede het gevolg was van misbruik/verwaarlozing in de jeugd.  

59% 
 

 

Tabel 1.4  Signatuur organisatie (N = 99) 

  

1. Geen signatuur 46% 
2. Interlevensbeschouwelijk 19% 
3. Protestant-christelijk 13% 
4. Rooms-katholiek   7% 
5. Niet ingevuld   1% 
6. Anders 

Algemeen christelijk  6% 
Antroposofisch   5% 
Algemene organisatie  2% 
Reformatorisch   1% 

13% 

 
Tabel 1.5 Aantal cliënten (N = 99) 

  

1. < 50   19% 
2. 50 – 100    6% 
3. 100 – 25026  11% 
4. 250 – 500  22% 
5. 500 – 1000  20% 
6. 1000 – 1500    6% 
7. 1500 – 2000    7% 
8. > 2000     3% 
9. Niet ingevuld    5% 

 
Tabel 1.6 Leeftijd cliënten (N = 99) 

  

  5 – 12    1% 
12 – 18 10% 
18 – 30   3% 
30 – 65 44% 
50 – 60    1% 

                                                
26

  Het is zeer waarschijnlijk dat het merendeel van de kleinere organisaties (tot 250 cliënten) 
onderdeel is van een groter fusieverband. Door de recente fusies en daarmee verouderde 
adresgegevens is het mogelijk dat de enquête op meer plaatsen binnen dezelfde organisaties is 
binnengekomen en dit onderling niet is gecommuniceerd. 
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Meerdere antwoorden ingevuld 38% 
Niet ingevuld   2% 

 

2 Beleid en implementatie 
 
Tabel 2.1 Aanwezig beleid t.a.v. de volgende onderwerpen ( N=99) 

 Ja Nee In ontwik- 
keling

27
 

Niet of 
onduidelijk  

Omgaan met seksualiteit 73% 2% 19% 5% 
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door 
cliënten 

 
68% 

 
7% 

 
20% 

 
4% 

Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door 
medewerkers 

 
76% 

 
5% 

 
14% 

 
4% 

Signaleren en melden vermoedens seksueel misbruik  
81% 

 
2% 

 
10% 

 
6% 

Registratie van vermoedens en meldingen 74% 7% 11% 7% 
(Justitieel) onderzoek naar vermoedens van seksueel 
misbruik 

 
69% 

 
13% 

 
10% 

 
7% 

Opvang, begeleiding/behandeling en nazorg van 
seksueel misbruik 

 
67% 

 
8% 

 
18% 

 
6% 

 
 
 
Tabel 2.2 Samenhang beleid en aanwezige beleidsplannen, gedragscodes en 

voorlichtingsmateriaal 

Beleid omgaan met seksualiteit      N = 73 N % 

1. Schriftelijk beleidsplan lichaamsbeleving en seksualiteit 44 60% 
2. Gedragscode medewerkers seksuele voorlichting 25 34% 
   

Beleid preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik  N = 68 
door cliënten  

N % 

1. Schriftelijk beleidsplan preventie seks. misbruik/ongewenst gedrag  42 62% 
2. Voorlichtingsfolder over omgangsvormen voor cliënten 6 9% 
3. Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor cliënten 22 32% 
   

Beleid preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik  N = 76 
door medewerkers 

N % 

1. Schriftelijk beleidsplan preventie seks. misbruik/ongewenst gedrag 46 61% 
2. Gedragscode bejegening/grenzen in contact met cliënten 32 42 % 
3. Gedragscode medewerkers seksuele voorlichting 22 29 % 
4. Voorlichtingsfolder over omgangsvormen voor medewerkers 9 12 % 
5. Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor medewerkers 20 26 % 
   

Beleid signaleren en melden van (vermoedens) van   N = 81 
seksueel misbruik  

N % 

1. Protocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag 73 90% 
2. Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor cliënten 24 30% 
3. Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor medewerkers 21 26% 
   

Beleid opvang, begeleiding, behandeling, nazorg  N = 67 
bij seksueel misbruik 

N % 

1. Protocol seksueel misbruik/ongewenst gedrag 59 88% 

 

                                                
27

 Een aantal respondenten heeft zowel ‘ja’ als ‘in ontwikkeling’, of ‘nee’ en ‘in ontwikkeling’ 
aangekruist. In die gevallen is ervoor gekozen het antwoord als ‘ja’ respectievelijk ‘nee’ te tellen. 
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Tabel 2.3 In hoeverre is het beleid geïmplementeerd? 
 

 

 N= Ja Nee Nog bezig Weet niet Niet /onduide-
lijk ingevuld  

  N % N % N % N % N % 

Seksualiteit            
1. Omgaan met seksualiteit 73 32 44% 3 4%       
Preventie            
2. Preventie ongewenst gedrag / seksueel misbruik door 

medewerkers 
76 38 50% 3 4% 29 38% 1 1% 5 7% 

3. Preventie ongewenst gedrag / seksueel misbruik door 
cliënten  

68 32 47% 4 6% 29 43% 1 1,5% 2 3% 

Aanpak ongewenst gedrag / seksueel misbruik            
4. Signaleren en melden van vermoedens van seksueel 

misbruik 
81 52 64% 5 6% 21 26% 1 1% 2 2% 

4.5. Registratie van vermoedens en meldingen 74 48 65% 4 5% 15 20% 2 3% 5 7% 
5.6. (Justitieel) onderzoek naar vermoedens van seksueel 

misbruik  
69 40 58% 2 3% 23 33% 2 3% 2 3% 

6.7. Opvang, begeleiding / behandeling en nazorg van 
seksueel misbruik 

67 34 51% 4 6% 24 36% 2 3% 3 4% 

 
 
Tabel 2.4  Seksespecifieke aspecten en interculturalisatie in beleid t.a.v. omgaan met seksualiteit en preventie van ongewenst 

gedrag/seksueel misbruik (N=99) 

 Ja Nee In 
ontwik-
keling 

Niet of 
onduidelijk 
ingevuld  

Seksespecifieke en interculturele aspecten t.a.v. 
de onderwerpen omgaan met seksualiteit en 
preventie van ongewenst gedrag/seksueel 
misbruik door cliënten en medewerkers 

 

5% 

 

63% 

 

18% 

 

13% 

 
 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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3 Aandachtsfunctionarissen 
 
 

Tabel 3.1  De aanwezigheid van aandachtsfunctionarissen in de organisatie  
  (N=99) 

 Ja Nee In 
ontwik- 
keling 

Niet of 
onduidelijk 
ingevuld  

Voor het ondersteunen van teams/ medewerkers 
bij de omgang met seksualiteit en preventie van 
seksueel misbruik/ongewenst gedrag 

 
64% 

 
23% 

 
9% 

 
4% 

 
 
 
Tabel 3.2 Aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de organisatie (N=99) 

 Ja Nee In 
ontw. 

Niet/onduidelij
k ingevuld 

Cliënten die slachtoffer zijn 76% 10% 7% 6% 
Cliënten die beschuldigd zijn of pleger zijn 58% 23% 8% 10% 
Medewerkers die slachtoffer zijn 78% 8% 5% 8% 
Medewerkers die beschuldigd zijn of pleger zijn 63% 21% 5% 10% 

 
 
 
Tabel 3.3  Sekse van de aanwezige vertrouwensperso(o)n(en) (N=84) 

   

Vrouw 60% 
Vrouw en man 30% 
Man 10% 

 
 
 
Tabel 3.4 Frequentie van inschakelen van vertrouwensperso(o)n(en) 28  

 Vaak Soms Nooit Weet  
niet 

Niet/ 
onduidelijk 
ingevuld  

Vertrouwenspersoon voor cliënten die 
slachtoffer zijn    N=76 

 
11% 

 
45% 

 
16% 

 
18% 

 
11% 

Vertrouwenspersoon voor cliënten die 
beschuldigd zijn of pleger zijn  
 N=58 

 
7% 

 
29% 

 
16% 

 
33% 

 
16% 

Vertrouwenspersoon voor medewerkers die 
slachtoffer zijn    N=78 

 
5% 

 
37% 

 
12% 

 
33% 

 
13% 

Vertrouwenspersoon voor medewerkers die 
beschuldigd of pleger zijn   N=63 

 
3% 

 
27% 

 
13% 

 
44% 

 
13% 

 

                                                
28

 Door afronding zijn de totalen van de percentages soms hoger dan 100%. 
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Tabel 3.5 Samenhang beleid en aanwezigheid vertrouwenspersoon 

Beleid preventie ongewenst gedrag/ 
seksueel misbruik door cliënten    N=68 

Ja Nee In ont-
wikke-

ling 

Niet of 
onduidelijk 
ingevuld  

1. Vertrouwenspersoon voor cliënten die slacht-
offer zijn 

57 
84% 

5 
7% 

3 
4% 

3 
4% 

2. Vertrouwenspersoon voor cliënten die 
beschuldigd/pleger zijn 

43 
63% 

17 
25% 

5 
7% 

3 
4% 

Beleid preventie ongewenst gedrag/ 
seksueel misbruik door medewerkers  N=76 

    

1. Vertrouwenspersoon voor medewerkers die 
slachtoffer zijn 

64 
84% 

5 
7% 

4 
5% 

3 
4% 

2. Vertrouwenspersoon voor medewerkers die 
beschuldigd/pleger zijn 

53 
70% 

14 
18% 

4 
5% 

5 
7% 

Beleid preventie signaleren en melden van 
(vermoedens) seksueel misbruik   N=81 

    

1. Vertrouwenspersoon voor cliënten die slacht-
offer zijn 

66 
81% 

8 
10% 

4 
5% 

3 
4% 

2. Vertrouwenspersoon voor cliënten die pleger 
zijn 

51 
63% 

20 
25% 

7 
7% 

3 
4% 

3. Vertrouwenspersoon voor medewerkers die 
slachtoffer zijn 

69 
85% 

5 
6% 

4 
5% 

3 
4% 

4. Vertrouwenspersoon voor medewerkers die 
pleger zijn 

56 
69% 

15 
19% 

4 
5% 

6 
7% 
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4 Zorgplannen, activiteiten en materiaal 
 
 
Tabel 4.1  Aandacht in zorgplannen voor seksualiteit, preventie en aanpak seksueel 

misbruik (N=99) 

 Ja Nee In 
ontwikkeling 

Niet/ 
onduidelijk 
ingevuld  

Seksualiteit     
1. Lichaamsbeleving/zelfbeeld 72% 7% 11% 9% 
2. Seksuele ontwikkeling 65% 12% 15% 7% 
3. Relationele en seksuele behoeften 64% 11% 19% 5% 
4. Kennis m.b.t. seksualiteit 54% 20% 17% 8% 

Preventie     
5. Weerbaarheid/kunnen hanteren van grenzen 63% 12% 16% 8% 

Aanpak seksueel misbruik     
6. (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag 60% 12% 15% 12% 
7. Mogelijke actuele misbruikervaringen 60% 14% 11% 14% 
8. Mogelijke misbruikervaringen in het verleden 58% 20% 10% 11% 
Sekse en etniciteit     
9. Aandacht voor seksespecifieke aspecten m.b.t. 

bovenstaande items 
35% 38% 13% 13% 

10. Aandacht voor etnische/interculturele aspecten 
m.b.t. bovenstaande items 

23% 54% 10% 12% 

 
 
Tabel 4.2 Aandacht voor seksualiteit in activiteiten 29,30 (N=99) 

  

Lichaamsbeleving/zelfbeeld 63% 
Relationele en seksuele vorming/voorlichting 74% 

 
 
Tabel 4.3 Aandacht voor preventie in activiteiten en materiaal (N=99) 

  

Activiteiten op het gebied van  
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten 58% 
Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door medewerkers 46% 
Aanwezige materialen  
Voorlichtingsfolder over omgangsvormen door cliënten 6% 
Voorlichtingsfolder over omgangsvormen door medewerkers 9% 
Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor cliënten  27% 
Voorlichtingsfolder over vertrouwenspersoon voor medewerkers  24% 

 
 

                                                
29

 In deze tabel zijn de antwoorden op de volgende vragen uit de enquête vermeld: “Is er in 
zorgplannen structureel aandacht voor..”, en “Zijn er in uw organisatie activiteiten op het gebied 
van…" 

30
 Zowel de respondenten die “ja” antwoordden op de vraag of er in de organisatie specifieke 

activiteiten zijn, als de respondenten die hier geen antwoord aankruisten, maar wel voorbeelden 
gaven van activiteiten die worden uitgevoerd, zijn hierin meegenomen.  
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Tabel 4.4 Aandacht voor seksueel misbruik/ongewenst gedrag in activiteiten  
  (N=99) 

  

Begeleiden/behandelen van cliënten die vermoedelijk slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik 

 
57% 

Begeleiden/behandelen van cliënten die vermoedelijk pleger zijn van 
seksueel misbruik 

54% 

Begeleiden van medewerkers die vermoedelijk slachtoffer zijn van seksueel 
misbruik 

 
35% 

De omgang met medewerkers die vermoedelijk pleger zijn van seksueel 
misbruik 

 
28% 

 
 

 
 

5  Deskundigheid 
 
Tabel 5.1 Deskundigheid in de organisatie ( N=99) 

 Ja Nee In 
ontwikkeling 

Niet of 
onduidelijk 
ingevuld  

Seksualiteit     
1. Inzicht in/bepalen van seksuele 

ontwikkelingen van cliënten 
81% 4% 7% 7% 

2. Geven van seksuele voorlichting 73% 5% 13% 8% 
Preventie     
3. Geven van weerbaarheidstrainingen 56% 26% 9% 8% 
Aanpak seksueel misbruik     

4. Diagnostiek bij vermoedens van seksueel 
misbruik 

64% 18% 9% 8% 

5. Begeleiding van cliënten die slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik 

63% 16% 12% 8% 

6. Begeleiding van cliënten die pleger zijn van 
seksueel misbruik 

45% 30% 14% 10% 

7. Behandeling van cliënten die slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik 

46% 35% 6% 12% 

8. Behandeling van plegers die slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik 

32% 44% 8% 15% 

9. Begeleiding van medewerkers die 
slachtoffer zijn van seksueel misbruik 

31% 49% 5% 14% 

10. Begeleiding van medewerkers die 
grensoverschrijdend gedrag vertonen 

32% 48% 7% 12% 

Sekse en etniciteit     
11. Kennis van seksespecifieke aspecten m.b.t. 

bovenstaande onderwerpen 
37% 40% 10% 12% 

12. Kennis van etnische /interculturele aspecten 
rond bovenstaande items  

13% 65% 8% 13% 
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Tabel 5.2 Bij wie in de organisatie is de genoemde deskundigheid aanwezig? 
 

Aanwezige deskundigheid in de diverse geledingen N= Begeleiders Gedrags-
kundigen 

Therapeuten Leidingge-
venden 

Anders Extern 

  N % N % N % N % N % N % 

Seksualiteit               
Inzicht in/bepalen van seksuele ontwikkeling cliënten 81 56 69% 81 100% 26 32% 27 33% 10 (a) 12% 1 1% 
Geven van seksuele voorlichting 73 67 92% 59 81% 20 27% 12 16% 16 (b) 22% 2 3% 
Preventie              
Geven van weerbaarheidstrainingen 56 23 41% 46 82% 15 27% 3 5% 15 (c) 27% 5 9% 
Aanpak seksueel misbruik              
Diagnostiek bij vermoedens van seksueel misbruik 64 9 14% 64 100% 18 28% 3 5% 10 (d) 16% 8 13% 
Begeleiding van cliënten die slachtoffer zijn 63 35 56% 61 97% 28 44% 13 21% 10 (e) 16% 13 21% 
Begeleiding van cliënten die pleger zijn 45 27 60% 45 100% 19 42% 11 24% 10 (f) 24% 5 11% 
Behandeling van cliënten die slachtoffer zijn 46 11 24% 38 83% 25 54% 8 17% 6 (g) 13% 17 37% 
Behandeling van cliënten die pleger zijn 32 9 28% 26 81% 18 56% 5 16% 5 (h) 15% 19 59% 
Begeleiding van medewerkers die slachtoffer zijn 31  0% 14 45% 3 10% 15 48% 21 (i) 68% 14 45% 
Begeleiding van medewerkers met grensoverschrijdend gedrag 32 0 0% 11 34% 2 6% 20 62% 8 (j) 25% 7 21% 
Sekse en etniciteit              
Kennis m.b.t. seksespecifieke aspecten i.v.m. bovenstaande 37 13 35% 35 95% 12 32% 6 16% 9 (k) 27% 0 0% 
Kennis m.b.t. etnische/interculturele aspecten i.v.m. 
bovenstaande 

13 4 31% 13 100% 4 31% 2 15% 6 (l) 61% 0 0% 

Genoemd bij 'anders' 
a Beleidsadviseur, aandachtsfunctionaris (3x), directeur, seksuoloog, maatschappelijk werker, ouders, psychiater, pedagogisch medewerker 
b Leerkrachten (2x), vormingsleiders, seksuoloog, directeur, vertrouwenspersoon (2x), aandachtsfunctionaris (2x), psychiater, ouders, geestelijk verzorger, 

afdeling vorming, leden vertrouwenscommissie, afdeling kwaliteitszorg, pedagogisch medewerkers 
c Afdeling vorming/educatie (3x), afdeling PMT, vertrouwenspersoon, cursus/opleidingscentrum (4x), speciaal opgeleiden, psychiater, steunpunt 

levensvragen, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker (2x) 
d Team/commissie seksueel misbruik (2x), arts (3x), psychiater (2x), seksuoloog (2x) casemanager 
e Vertrouwenspersoon (3x), team/commissie seksueel misbruik (2x), seksuoloog, arts, psychiater, maatschappelijk werk (2x)  
f Team/commissie seksueel misbruik (2x), psychiater (2x), vertrouwenspersoon, (3x), maatschappelijk werker, seksuoloog, teams worden getraind indien 

pleger aanwezig  
g Team/commissie seksueel misbruik (2x), psychiater (3x), seksuoloog 
h Team/commissie seksueel misbruik (2x), psychiater (3x) 
i Vertrouwenspersoon (13x), traumateam (3x), Arbo-arts, pastor, seksuoloog, team/ commissie seksueel misbruik, taakgroep seksueel misbruik 
j Personeelszaken (2x), vertrouwenspersoon (4x), taakgroep seksueel misbruik 
k Maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon (3x), seksuoloog, arts, aandachtsfunctionaris, psychiater (2x) 
l Maatschappelijk werker (2), vertrouwenspersoon (2x), seksuoloog, geestelijk verzorger.  



 

84 

 
Tabel 5.3 Deskundigheidsbevordering (N=99) 

  

T.a.v. omgaan met seksualiteit31 74% 
T.a.v. preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik 63% 
T.a.v. signaleren en melden van vermoedens van seksueel misbruik 57% 
T.a.v. (justitieel) onderzoek naar vermoedens van seksueel misbruik 31% 
T.a.v. opvang, begeleiding/behandeling en nazorg na seksueel misbruik 41% 
Aandacht voor seksespecifieke aspecten m.b.t. bovenstaande 
onderwerpen 

37% 

Aandacht voor etnische/interculturele aspecten m.b.t. bovenstaande 
onderwerpen 

14% 

 
 
 
 
Tabel 5.4 Uitvoering deskundigheidsbevordering (N=99) 

  

Intern door interne deskundigen 56% 

Externe cursussen 39% 
In company door externe deskundigen 37% 
Weet niet 3% 

 

                                                
31

 18% van de organisaties beschikt over een inventarisatie van kennisbehoeften rond seksualiteit bij medewerkers. 
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6 Tevredenheid, knelpunten en ondersteuningsbehoeften 
 
 
Tabel 6.1 Tevredenheid (N=93) 

     % 

Algemeen  
De aanwezigheid van beleid en protocollen 36% 
Het proces van beleidsontwikkeling  34% 
Deskundigheidsbevordering aan en ondersteuning van medewerkers 23% 
Draagvlak vanuit het management voor beleid en scholing 11% 
Bekendheid van het beleid 4% 
Duidelijke normering/richtlijnen 4% 
Deskundiger worden/attitude medewerkers 3% 
De ‘bottom up’-ontwikkeling van het beleid 1% 
Betrokkenheid ouders bij het beleid 1% 
Inventarisatie scholingsbehoeften 1% 
T.a.v. intimiteit, seksualiteit en relaties  
Cursussen/voorlichting voor cliënten 8% 
Aanwezig voorlichtingsmateriaal 3% 
Aanstelling consulent/aandachtsfunctionaris seksualiteit 3% 
Vaste aandacht in persoonlijk (zorg)plan 2% 
Aanwezigheid taak- of werkgroep seksualiteit 2% 
T.a.v. preventie seksueel misbruik  

Aanwezigheid vertrouwenspersoon 2% 
Bekendheid van/goede voorlichting over vertrouwenspersonen 2% 
Preventieve aanpak & weerbaarheidstrainingen 2% 
T.a.v. aanpak seksueel misbruik  
Aanwezigheid en functioneren speciale commissie seksueel misbruik  10% 
Samenwerking met extern deskundigen 4% 
Samenwerking met politie 3% 
De omgang met vermoedens/calamiteiten 3% 
Eigen behandelcentrum en voldoende deskundigheid op dit terrein 2% 
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Tabel 6.2 Knelpunten (N=99) 

 Ja 
 

Nee 
 

Weet 
niet 

Niet of 
onduidelijk 
ingevuld 

T.a.v. intimiteit, seksualiteit en relaties     
De omgang met anticonceptie 28% 54% 10% 7% 
De omgang met ouderschap/kinderwens 27% 44% 16% 12% 
De omgang met (hetero-, homo- of bi-)seksualiteit 24% 49% 17% 9% 
De omgang met samenwonen/huwelijk 11% 70% 9% 9% 
T.a.v. preventie van seksueel misbruik     
Preventie van seksueel misbruik/ongewenst gedrag 
door cliënten 

46% 37% 9% 7% 

Preventie van seksueel misbruik/ongewenst gedrag 
door medewerkers 

26% 48% 20% 5% 

T.a.v. aanpak van seksueel misbruik     
Signaleren van seksueel misbruik 42% 41% 10% 6% 
(Verwijzen voor) begeleiding/behandeling cliënten die 
vermoedelijk pleger zijn 

32% 40% 19% 8% 
 

(Verwijzen voor) opvang, begeleiding/behandeling 
cliënten die slachtoffer zijn  

29% 51% 12% 7% 

Diagnostisch onderzoek naar (vermoedens) seksueel 
misbruik 

28% 50% 14% 7% 

(Justitieel) onderzoek naar vermoedens van seksueel 
misbruik 

27% 49% 16% 7% 

Melden van seksueel misbruik  22% 56% 14% 7% 
Registreren van vermoedens/meldingen van seksueel 
misbruik 

21% 66% 7% 5% 

(Verwijzen voor) opvang, begeleiding medewerkers 
die slachtoffer zijn 

9% 50% 32% 8% 

(Verwijzen voor) begeleiding/behandeling 
medewerkers die vermoedelijk pleger zijn 

9% 38% 41% 11% 

De omgang met seksespecifieke aspecten m.b.t. 
bovenstaande onderwerpen 

9% 47% 33% 10% 

De omgang met etnische/interculturele aspecten 
m.b.t. bovenstaande onderwerpen 

19% 31% 36% 13% 

 
 
 
Tabel 6.3 Interesse in advisering/begeleiding (N=99) 

 Ja  

1. Advies/begeleiding bij beleidsontwikkeling  
Preventie         28% 
Seksueel misbruik        23% 
Ongewenst gedrag        19% 
Seksualiteit         19% 
Omgangsvormen        16% 

31% 
 

2. Advies bij concrete casuïstiek 31% 
3. Risico-inventarisatie t.a.v. ongewenst gedrag/seksueel misbruik 31% 
4. Advies/begeleiding bij de omgang met seksualiteit/seksueel misbruik bij cliënten 

met een andere etnische/culturele achtergrond 
29% 

5. Advies/begeleiding rond (knelpunten bij) de implementatie van beleid 28% 
6. Advies bij onderzoek naar (vermoedens van) seksueel misbruik 27% 
7. Toetsing/evaluatie van het door u gevoerde beleid 27% 
8. Advies bij opstellen protocollen/draaiboeken ‘Omgang met seksueel misbruik’ 12% 
9. Bemiddeling bij klachten/conflicten rond ongewenst gedrag/seksueel misbruik 9% 
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Tabel 6.4 Interesses m.b.t. scholing (N=99) 

 Ja 

Training voor aandachtsfunctionarissen   

 Basiscursus voor aandachtsfunctionarissen 32% 

 Bijscholing 9% 

  

Teamtraining  

 Primaire en secundaire preventie van ongewenst gedrag en seksueel misbruik 29% 

 Teamopvang na seksueel misbruik 17% 

 De omgang van lichaamsbeleving en seksualiteit bij cliënten met een andere 
etnische/culturele achtergrond 

13% 

 Seksespecifiek werken met cliënten 12% 

 Anders (moet blijken bij implementatie) 1% 

  

Bijscholing leidinggevenden  

 Basiskennis en de rol van leidinggevenden t.a.v. seksualiteit en seksueel misbruik 14% 

 Coaching medewerkers t.a.v. de thematiek 13% 

 Risico-inventarisatie t.a.v. ongewenst gedrag en seksueel misbruik 13% 

 Implementeren beleid op locatieniveau 13% 

 Anders (wordt nog te weinig gedragen door managers) 1% 

  

Bijscholing gedragskundigen  

 Gespreksvoering bij (vermoedens) van seksueel misbruik 24% 

 Gespreksvoering bij (vermoedens) van seksueel misbruik bij cliënten met een 
andere etnische/culturele achtergrond 

18% 

 Basiskennis diagnostiek en behandeling bij slachtoffers van seksueel misbruik 18% 

 Basiskennis diagnostiek en behandeling bij plegers van seksueel misbruik 18% 

 Basiskennis seksualiteit en seksueel misbruik en de rol van gedragskundigen 16% 

 Anders (meer verregaande kennis rond behandeling) 1% 

  

Scholing vertrouwenspersonen  

 Basiscursus voor vertrouwenspersonen 25% 

 Intervisie voor vertrouwenspersonen 14% 

  
Scholing klachtencommissie seksueel misbruik  

 Basiscursus voor klachtencommissie  6% 

  
Scholing meld- en/of onderzoekscommissie seksueel misbruik  

 Basiscursus voor meld- en/of onderzoekscommissie 13% 
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Tabel 6.5 In welke materialen bent u geïnteresseerd? (N=99) 

  

Literatuurlijsten rond preventie/weerbaarheid, seksualiteit, lichaamsbeleving, 
seksueel misbruik 

47% 

Factsheets over seksueel misbruik  24% 

Voorbeelddraaiboeken en -protocollen seksueel misbruik 33% 

Informatie rond seksualiteit en cliënten met een andere etnische/culturele 
achtergrond 

36% 

Informatie over seksueel misbruik en cliënten met een andere etnische/culturele 
achtergrond 

33% 

Iets anders: 

 voorlichtingsmateriaal voor licht verstandelijk gehandicapten en voor licht 
verstandelijk gehandicapten met psychiatrische problematiek; 

 voorlichtingsmateriaal over omgangsvormen voor cliënten; 

 voorlichtingsmateriaal voor autisten en laag niveau; 

 literatuurlijst voor cliënten met een verstandelijke handicap;  

 voorbeeld draaiboek/protocol over seksualiteit (kindgericht); 

 materialen t.b.v. taxatiegesprekken met vermoedelijk slachtoffer/dader; 

 informatie over therapieën voor matig verstandelijk gehandicapte slachtoffers en 
daders; 

 gezinsmethodisch werken bij grensoverschrijdend seksueel gedrag; 

 voorlichtingsmateriaal en didactische werkwijzen. 
 

 11% 
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Bijlage 3. Activiteiten op het terrein van seksualiteit, preventie en 
seksueel misbruik 

 
 

A. Activiteiten rond lichaamsbeleving/zelfbeeld (N=63) 
 Type activiteit        N 

 Binnen de woongroep, veelal individueel in de dagelijkse    32 
begeleiding en lichamelijke verzorging (soms in groepsverband)  
als onderdeel van de opvoeding/zelfredzaamheid/zelfverzorging/  
schoonheidsverzorging/kledingverzorging 

 Aparte cursus/trainingen       14  
(soms als onderdeel dagbesteding) 

 Binnen diverse therapievormen      14  

 Onderdeel seksuele voorlichting         5  

 Op school (lessen/naschoolse vorming)       4  

 Op grond van individuele hulpvraag        3  

 Door materiaal te ontwikkelen voor begeleiders      1  
 
Genoemde therapievormen waarin aandacht is voor lichaamsbeleving 

 Meest genoemd: Psycho Motorische Therapie 

 Massage, waaronder Shantalla-massage 

 Haptonomie 

 Bewegingsagogiek 

 Speltherapie 

 Creatieve therapie 

 Drama 

 Dans/muziek 

 Yoga 

 Tai Chi 

 Fysiotherapie/sensomotorische ontwikkeling 

 Beeldcommunicatie 
 
Genoemde cursussen/trainingen waarin aandacht is voor lichaamsbeleving 
Deze worden zowel vanuit de woonsituatie als dagbesteding gegeven.  

 Meest genoemd: weerbaarheidstrainingen 

 Lief en Lijf 

 Geen kind meer 

 Goldstein 

 Specifieke cursus: eigen lichaam, hygiëne, seksualiteit 

 Groeiboeken 

 Educatieve cursus 

 De 'Tutclub' 

 ROM-training (je kunnen verplaatsen in gevoelens van anderen) 

 Weight Watchers (extern) 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering
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B. Activiteiten rond relationele en seksuele vorming (N=74) 
 
Type activiteit         N  

 Tijdens de begeleiding (op grond individuele begeleidings-   30  
of opvoedingsvraag) 

 Onderdeel groepsbegeleiding       18  

 In aparte projecten/cursussen/bijeenkomsten    13  

 Scholing medewerkers om voorlichting te geven      8  

 Naschoolse vorming en/of lessen op school      3  

 Ad hoc/incidenteel/zeer beperkt        3    

 Per locatie zeer verschillend        1    

 In de dagbesteding          1    

 Onderdeel residentiële begeleiding        1    
 
Genoemde materialen waarvan gebruik wordt gemaakt 

 Vriendschap en seks 

 Lief en Lijf 

 Geen kind meer 

 Jij en ik  

 Opkomen voor jezelf 

 Groeiboeken 
 
 

C. Activiteiten rond de preventie van ongewenst gedrag/seksueel misbruik 
door medewerkers (N=46) 
Sommige respondenten hebben deze vraag gelezen alsof het over cliënten gaat. Deze 
antwoorden zijn niet opgenomen.  
 
Type activiteit         N  

 Deskundigheidsbevordering/studie- en themadagen voor medewerkers  17  

 D.m.v. protocol/meldplicht/richtlijnen/omgangsregels   15  

 Aandacht hiervoor in teamvergaderingen        7  

 Gedragscode voor medewerkers/clausule in arbeidscontract     7  

 Mondiger maken cliënten/weerbaarheidscursus voor cliënten     3  

 Onderdeel sollicitatiegesprek         3    

 Vertrouwenspersoon           3    

 Onderdeel van introductie nieuwe medewerkers       2    

 Beleid in ontwikkeling (conform advies VGN)      2    

 Nastreven open cultuur          1    

 Antecedentenonderzoek nieuwe medewerkers       1    

 Vragen naar bewijs van goed gedrag        1    

 Vragen naar eigen verklaring dat er nooit verdenkingen zijn geweest    1    

 Klachtenregeling          1    

 PAGO-onderzoek visie/activiteiten/risico-inventarisatie      1    

 Individueel            1    

 Coachingstraject in ontwikkeling         1    

 Werken met aandachtsfunctionarissen       1    
 
 
Genoemde materialen waarvan gebruik wordt gemaakt 
Knoop in je zakdoek (TELEAC) 
Het geheim van Mirjam (TELEAC) 
Over Grenzen (NIZW) 
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D. Activiteiten rond de preventie van ongewenst gedrag/seksueel misbruik 
door cliënten (N=58) 
Sommige respondenten spreken in hun antwoord ook over handelwijze na seksueel 
misbruik. Deze antwoorden zijn niet opgenomen.  
 
Type activiteit          N  

 Cursussen/(seksuele) vormingsactiviteiten voor cliënten     9  

 Individuele begeleiding cliënten (afspraken/gesprekken/voorlichting)   9  

 Deskundigheidsbevordering/studie- en themadagen voor medewerkers    8  

 Trainingen assertiviteit, sociale vaardigheden, weerbaarheid    7 

 Voorlichting aan cliënten (individueel en groepsgewijs)     7  

 Huis-, groeps- en individuele gedragsafspraken met cliënten    4    

 Toezicht houden/observaties         4    

 Protocol/melden van vermoedens        4    

 N.a.v. hulpvraag/op indicatie         2    

 N.a.v. cliëntbesprekingen          2    

 Gedragscode voor cliënten         2    

 Aandacht in teambesprekingen         2    

 Treffen van beschermende maatregelen (bel op deur, deur op slot)   2    

 Treffen van opvoedkundige maatregelen (bevorderen gepast     1    
seksueel gedrag) 

 Gezamenlijk opstellen en naleven van normen en waarden/openheid   1    

 Huisvesting, eigen voordeur         1    

 Ontwikkelen signaallijst grensoverschrijdend gedrag     1    

 Jaarlijkse voorlichting door vertrouwenspersoon      1    

 Heeft permanente aandacht vanwege slachtoffers en plegers in huis   1    

 Externe begeleiding of behandeling met terugkoppeling naar begeleider   1    

 Bespreekbaar maken via aandachtsfunctionaris      1    

 Per locatie verschillend, afhankelijk van doelgroep      1    
 
Genoemde materialen waarvan gebruik wordt gemaakt 

 Lief en lijf 

 Geen kind meer 

 Videobanden Jij en ik 

 Cursus Opkomen voor jezelf 

 Over grenzen (NIZW) 

 Cursus Educatie Baas over eigen lijf 
 
 

E. Activiteiten m.b.t. begeleiding/behandeling cliënten die slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik (N=57) 
 
Type activiteit         N  

 Begeleiding (individueel) intern (met ondersteuning van intern   25  
of extern deskundige)  

 Behandeling intern (diverse vormen van therapie)    13  

 Behandeling extern        10  

 Behandeling intern (beperkte mate)        7  

 Behandeling of intern of extern (afhankelijk aard/ernst)     6  

 Als onderdeel zorgplan/hulpvraag        2  

 Niet aan de orde           2  

 Bijscholing gedragskundige          1  
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Externe deskundigen die worden geraadpleegd 

 Instellingen v.g.-sector met behandelafdelingen/behandelaars op dit terrein 

 Consulententeam 

 Slachtofferhulp 

 Jeugdzorg 

 RIAGG 
 
Genoemde therapievormen 

 Psychomotorische therapie 

 Speltherapie 

 Muziektherapie 

 Psychotherapie 

 Gesprekstherapie 

 Groepstherapie 

 Creatieve therapie 

 Dramatherapie 

 GMDR traumabehandeling 

 Gezins-/systeemtherapie 

 Weerbaarheidstraining (gericht op seksueel misbruik) 
 
 

F. Activiteiten m.b.t. begeleiden/behandelen cliënten die pleger zijn van 
seksueel misbruik (N=54) 

 
Type activiteit         N  

 (Individuele) begeleiding (met ondersteuning/coaching van in-   19  
of externe deskundigen)  

 Behandeling extern/door externen        8  

 Behandeling intern (in (zeer) beperkte mate)      7  

 Behandeling intern of extern (afhankelijk aard/ernst)     7  

 Behandeling intern (diverse vormen van therapie)      5  

 (Nog) n.v.t.            3    

 Afhankelijk van de situatie/specifieke hulpvragen      2    

 Samenwerking met politie/justitie        2    

 Teamtraining (cursus daderhulpverlening)       2    

 Niet veel aan de orde (gezien niveau cliënten)      2    

 Eén op één begeleiding         1    

 Gekoppeld aan casus         1    

 Bijscholing gedragskundige         1    

 Gedragsregels voor cliënt         1    

 Scholing cliënten          1    

 Goede invulling dag/week         1    

 Extra toezicht controle         1    

 Afhankelijk van vraag en of slachtoffer op dezelfde locatie verblijft   1    

 In ontwikkeling          1  
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G. Activiteiten rond de begeleiding van medewerkers die slachtoffer zijn van 
seksueel misbruik (N=35) 
Sommige respondenten hebben deze vraag gelezen, alsof die over cliënten zou gaan. 
Deze antwoorden zijn niet opgenomen. 

N  

 Door vertrouwenspersoon (desgewenst verdere verwijzing)  10  

 Externe verwijzing (op advies P&O, Arbodienst)      6  

 Traumateam intern (zo nodig extern)       5  

 (Nog) n.v.t.            4  

 In afstemming met Arbodienst/bedrijfsarts       3  

 Is zaak van personeelszaken en locatiehoofd      1    

 Klachtenregeling          1    

 Door personeelsfunctionaris en gedragskundige      1    

 Bedrijfsmaatschappelijk werk (eventueel buiten stichting)     1    

 Door interne medewerker         1    

 Werkgerelateerd tijdens werkbegeleiding intern      1    

 Volgens protocol          1    

 Interne afstemming met medewerker, zo nodig externe ondersteuning   1    
of verwijzing  

 Is niet onze taak, zijn andere instellingen voor       1    

 Beleid in ontwikkeling          1    

 Niet bekend bij respondent         1    
 
 

H. Activiteiten m.b.t. de omgang van medewerkers die (vermoedelijk) pleger 
zijn van seksueel misbruik (N=28) 

  N  

 Volgens (bindende richtlijnen) protocol       4   

 Niet bekend bij respondent         3  

 Niet van toepassing          3  

 Persoonlijk begeleidingsplan/afstemming (zeer situationeel)    2    

 Externe verwijzing          2    

 Bezig met ontwikkeling of implementatie beleid      2    

 (Nog) niet aan de orde geweest        2    

 Indien mogelijk, kijken naar andere werkplek      1    

 (Nog bijna) niet meegemaakt         1    

 Geen speciaal beleid, kunnen wel opgevangen worden      1    

 Incidentele gevallen worden apart behandeld       1    

 Indien er signalen zijn van moeite met grenzen, is er begeleiding van   1    
de medewerker 

 Klachtenregeling          1    

 Kunnen na schorsing ondersteund worden door bedrijfsmaatschap-   1    
pelijk werk  

 Ontslag (op staande voet/registratie zwartboek)      1    

 Ontslag en gang naar justitie         1    

 Op non-actief tijdens onderzoek; rehabilitatie of ontslag na justitieel    1    
traject 

 Vertrouwenspersoon voor personeel         1    
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Bijlage 4. Knelpunten 
 
 

A. Knelpunten rond intimiteit, relaties en seksualiteit 
 

A. 1 De omgang met anticonceptie (N=28) 
N  

Vanuit cliënten 

 Cliënten vrijen onveilig/gebruiken condooms niet    12  
(ondanks voorlichting; niet gemotiveerd, soms bewust) 

 HIV-/aidspreventie          4  

 Afstemming met ouders van cliënten (ontkenning seksualiteit)    4  

 Onvoldoende kennis/inzicht bij cliënten       3  

 Cliënten overzien hun gedrag niet        1  

 Jonge meiden die zwanger willen worden       1    

 Wisselende seksuele contacten        1    
 
Vanuit medewerkers/de instelling 

 Te weinig of inadequate voorlichting        3  

 Onvoldoende zicht op gedrag cliënten (vrije keus cliënten; geen zicht    3  
op wat er 'buiten' gebeurt) 

 Gebrek aan geschikt voorlichtingsmateriaal       2    

 Onbekendheid beleid          1    

 Moeilijk onderdeel voorlichting        1    

 Dilemma: bescherming versus risico's        1    

 Groepsleiding niet alert genoeg        1    

 Te snel inzetten anticonceptie in volksgezondheidssector     1    

 Normering/grensbepaling         1    
 
 
A.2 De omgang met ouderschap/kinderwens (N=27) 

           N    
Vanuit de cliënt 

 Problemen met opvoeding kinderen      2    

 Ouders cliënten maken zich zorgen      2    

 Consequenties moeilijk uit te leggen aan verstandelijk gehandicapten 2    

 Ongewenste zwangerschap (laag frequent)     1    

 Wel wens, geen mogelijkheid tot realisatie      1    
 
Vanuit de instelling 

 Dilemma: hoe hier goed mee om te gaan; discrepantie tussen   8  
autonomie en bepalen voor anderen wat wel of niet kan; vraagt veel  
afweging en discussie 

 Het beleid is geen kinderen/geen ondersteuning mogelijk bij zwangere 3  
cliënten; woonvorm niet ingericht voor samenwonen en kinderen 

 Ontmoedigingsbeleid t.a.v. kinderen krijgen     2    

 Taboesfeer; er komt iets meer openheid     2    

 Onvoldoende toegerust; handelingsverlegenheid    2    
 

Overig/anders  

 Vraag doet zich (bijna) niet voor (aard handicap, leeftijd cliënten,   7  
aard instelling/geboden diensten) 

 Is onderwerp van discussie binnen de instelling    3  

 De beleidsnota hoe de kinderwens te begeleiden, is bijna klaar  2    

 Leeft sterk bij de doelgroep (20-30 jaar/met name allochtone   2  
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meisjes) 

 Als de wens bestaat, dan een individuele aanpak    2    

 We ondersteunen cliënten met kinderen     1   
 
 

A.3 De omgang met (hetero-, homo- of bi-)seksualiteit (N=24) 
N     

Vanuit medewerkers/de instelling 

 Acceptatie van homoseksualiteit      4  

 Onderkennen en erkennen van seksualiteit     3  

 Onderkennen seksualiteit die afwijkt van 'het gangbare'   2  

 Grensbepaling en normering       2    

 Lacherige sfeer rond seksualiteit      1   

 Taboe op seksualiteit        1    

 Handelingsverlegenheid medewerkers     1    

 Tijdgebrek         1    

 Medewerkers kunnen eigen normen en waarden moeilijk loslaten  1    

 Moeilijk om de ethisch juiste beslissingen te nemen    1    

 Onvoldoende geschikt materiaal voor betreffende doelgroep  1    

 Afstemmen voorlichting op het niveau van cliënten    1    
 
Vanuit cliënten 

 Cliënten hebben onvoldoende kennis (ontbreken goede voorlichting) 4  

 Verhoogde kwetsbaarheid op misbruik     3  

 Grensoverschrijdend gedrag (vanuit onwetendheid, gebrek goede  3  
voorlichting, hersenletsel) 

 De beperkte sociaal emotionele ontwikkeling van cliënten    3  

 Afstemming met ouderlijk milieu cliënten      3  

 Partnerbehoeften van cliënten      2    

 Communicatieproblemen bij cliënten      2    

 Onzekerheid cliënten door onbekendheid, onervarenheid   1    
 
Overig 

 Niet veel anders dan in het 'normale' leven     2    
 
 

A.4 De omgang met samenwonen/huwelijk (N=11) 
Gezien het gering aantal respondenten dat op deze vraag heeft geantwoord, worden 
geen percentages weergegeven.  
           N  
Vanuit de cliënt 

 Afstemming met ouders van cliënten (versus vrije keuze cliënt)  3  

 De vraag doet zich (bijna) niet voor (gezien niveau cliënten)  2  

 Haalbaarheid/relationele beperkingen     2  

 Gelijkwaardigheid in relaties/grenzen respecteren    2  

 Voor cliënten is het soms moeilijk, duidelijk te maken wat zij willen 1  

 Negatieve ervaringen in jeugd spelen hierbij ook een rol   1  
 
Vanuit de instelling 

 Kan horen bij een relatie; onderdeel van begeleiden naar  |  5  
zelfstandigheid; knelpunten worden individueel aangepakt    

 Levensbeschouwelijke opvattingen      1    

 Te weinig voorlichting        1    

 In ontwikkeling        1    
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B. Knelpunten rond de preventie van ongewenst gedrag/seksueel 
misbruik 

 
 

B.1 Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door cliënten (N=46) 
Sommige respondenten gaven hier ook antwoorden die daadwerkelijk seksueel misbruik 
betroffen. Omdat de vraag over preventie gaat, zijn deze antwoorden niet opgenomen.  

 
Vanuit cliënten         N  

 Cliënten beseffen niet dat ze grenzen van anderen overschrijden  5  

 Voorlichting aan cliënten (cognitief lager niveau) over grenzen,   3    
grensoverschrijding, machtsaspecten 

 Cliënten beseffen niet dat hun grenzen worden overschreden  2    
 (cognitief lager niveau) 

 Niveau cliënten         2    

 Spanningsveld tussen niveau cliënten      1    

 Onderlinge groepsdruk       1   

 Omgaan met eigen wensen en behoeften en die van de ander  1    
 
Vanuit medewerkers/de instelling 

 Onvoldoende deskundigheid; handelingsverlegenheid    7  
medewerkers; verwarring over wat misbruik wel en niet is; 
onbekendheid met signalen; naïviteit begeleiders en leidinggevenden 

 Onvoldoende beleid (implementatie stagneert); onvoldoende aandacht 6  

 Vraagt om voortdurende aandacht (al is er een protocol); voorkomen  3    
van ongewenst gedrag blijft moeilijk 

 Onvoldoende voorlichting/aanbod weerbaarheid    2    

 Te beheersmatig/reactief ingrijpen      2    

 Slachtoffers en plegers op één groep/één terrein    2    

 Bescherming/bieden van veiligheid aan cliënten    1    

 Vermijden risicovolle situaties voor daders     1    

 Onbekendheid met protocol       1    

 Onvoldoende ondersteunende middelen     1    

 Tijdsinvestering        1    

 Niet signaleren/vermoedens laten liggen (ondanks protocollen)  1    

 Omgang met ouders/visieverschil m.b.t. onderlinge relaties  1    
 

B.2 Preventie ongewenst gedrag/seksueel misbruik door medewerkers (N=26) 
Sommige respondenten gaven hier antwoorden die om daadwerkelijk seksueel misbruik 
gaan. Omdat de vraag over preventie gaat, zijn deze antwoorden niet opgenomen.  
 
Vanuit de medewerker/instelling      N  

 Geen beleid; er wordt niet veel aan preventie gedaan;     10  
implementatie stagneert; hooguit gedragsregels  

 Te weinig kennis en onbekendheid met signalen; het daadwerkelijk     5  
kunnen zien van signalen 

 Vraagt voortdurend om aandacht om niet vergeten te worden    3  

 Moeilijk bespreekbaar (waardoor er geen zicht op is)     2    

 Handelingsverlegenheid tussen medewerkers onderling     1    

 Het beleid is onvoldoende bekend        1    

 Er zijn nauwelijks meldingen         1    

 Verhoogde kwetsbaarheid cliënten (misbruik kan onopgemerkt blijven)   1    

 Tijd vinden voor, inplannen van themabijeenkomsten     1    

 Onvoldoende voorlichting en training       1    

 De kwetsbaarheid van de begeleider (bijv. tijdens douchen)    1    

 De bewijslast           1    
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Overig (geen knelpunt) 

 Bezig met beleid te ontwikkelen        2    

 Er is een helder beleid         2    

 Een open benadering, themabesprekingen e.d.      1    
 
 

C. Knelpunten rond de aanpak van seksueel misbruik 
 

C.1 Signaleren van seksueel misbruik (N=42) 
 

Vanuit de medewerker/instelling      N  

 Niet of te laat zien of herkennen van signalen; zien we wel genoeg 
 en op tijd?         16  
 

 Gebrek aan kennis (door onvoldoende training); onbekendheid met 14  
signalen; onvoldoende signaalgevoeligheid; gebrek aan kennis  
over seksualiteitsbeleving; de vraag of we wel genoeg en  
op tijd signaleren 

 Verwarring over wat misbruik is en wat niet       4  

 Door personeelswisselingen en invalkrachten moeilijk deskundigheid    4  
op peil te houden 

 Signalen zijn soms ook gevolg van andere problematiek     2  

 Door frequente personeelswisselingen lopen zaken fout     2   

 Jong, argeloos en onervaren personeel       2   

 Minder sociale controle (kleine groepen/individuele begeleiding)    2    

 Ontbreken beleid          1    

 Toeschrijven signalen aan handicap; complexe problematiek cliënten   1    

 Er wordt te veel gekeken naar 'waar'/'niet waar'       1    

 Gebrek aan geschikt testmateriaal op dit terrein      1    

 Te weinig tijd voor controle en begeleiding       1    

 Misbruik kan makkelijk onopgemerkt blijven (door beïnvloedbaarheid   1    
cliënten) 

 

C.2  (Verwijzen voor) begeleiding/behandeling cliënten die (vermoedelijk) 
pleger zijn van seksueel misbruik (N=32) 

 
Vanuit de instelling          N    

 Onvoldoende bekend naar wie verwezen kan worden     3   

 (Tijdelijke) huisvesting pleger        2    

 Ontbreken woonplekken met intensieve begeleiding     1    

 Pleger en slachtoffer op één groep        1    

 Onvoldoende deskundigheid intern        1    

 Onvoldoende in beeld wat er speelt        1    
 

Bij verwijzing 

 Behandelcapaciteit; wachtlijsten; te weinig verwijsmogelijkheden  18  

 Ontbreken geschikte behandelmethode (niveau/          4  
communicatieproblemen) 

 Reguliere opvang niet geschikt/adequaat       1    

 Financiering van de behandeling        1    

 Indicatie aanvragen en toegewezen krijgen, duurt lang     1    
 
 
Overig 

 Weinig ervaring          3  

 Bieden van interne begeleiding/behandeling door eigen behandelaars   2 
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 Begeleiding intern, behandeling extern       1 

 Geringe perspectieven van behandeling       1 

 Per situatie verschillend         1 

 In ontwikkeling in de organisatie        1 

 Interne therapeuten bieden externe begeleiding/behandeling    1 
 

C.3  (Verwijzing voor) begeleiding/behandeling cliënten die slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik (N=29) 

 
Vanuit de instelling        N  

 Gebrek aan interne deskundigheid        2  

 Beleid hiervoor ontbreekt         2    

 Onbekendheid met behandelmogelijkheden       1    
 
Bij verwijzing 

 Wachtlijsten bij externe verwijzing; schaarse behandelmogelijkheden 12  

 Passend krijgen van hulpvraag en aanbieder      2    

 Verwijzing van cliënten met een lager niveau      2    

 Reguliere opvang niet geschikt/adequaat       2    

 Financiering behandeling         1    

 Opzetten netwerk o.l.v. AMK; regiefunctie ontbreekt     1    
 

Overig 

 Behandeling geen probleem, vindt intern plaats       2    

 Per cliënt verschillend         1    

 Via regionaal netwerk goede verwijzing mogelijk      1    

 Behandeling moeilijk wanneer bij cliënt geen ingang wordt gevonden   1    

 Verwijzing door de vertrouwenspersoon       1    
 

C.4 Diagnostisch onderzoek (N=28) 
 
Vanuit de medewerker/instelling      N  

 Intern geen deskundigheid aanwezig     9  

 Aard van de handicap (cliënten die zich moeilijk kunnen uiten/  3  
autisme  

 Moeilijk om helder te krijgen of er sprake is van seksueel misbruik 2  

 Ondersteunend materiaal voor de doelgroep    1    

 Tijdprobleem         1  

 In het geval van justitiële betrokkenheid      1    

 Niet structureel geregeld       1    
 
Bij verwijzing 

 Wachtlijsten extern        3  
 
Overig          N  
14 respondenten noemden niet zozeer knelpunten, maar vermeldden 
door wie de diagnostiek werd verricht.   
 

 Gebeurt extern        8  

 Gebeurt door interne deskundigen (conform protocol; inschakelen van 3  
politie) 

 Gebeurt door zowel interne als externe deskundigen   2  

 Door het interne netwerk binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie  1    
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C.5 Justitieel onderzoek (N=27) 
 
Vanuit justitie         N  

        Het strafrechtelijk proces duurt te lang voor de doelgroep   3
  

 Het komt nauwelijks tot veroordelingen (moeilijke bewijslast)  3  

 Zaken worden niet in behandeling genomen    2  

 Andere doelstellingen justitie en zorginstelling    2    

 Geen eenduidige aanpak in de regio      1    

 Zeer afhankelijk van werkwijze betreffende politiebureau, zeden-  1   
rechercheur of officier van justitie 

 De politie volgt te zeer haar eigen plan; stemt onvoldoende af;   1    
geeft het geen prioriteit 

 De instelling is geen partij, maar de cliënt/ouders    1    
 
Vanuit de instelling 

 Beleid ontbreekt, is niet duidelijk vastgelegd; niet standaard aangifte  3  
gedaan 

 Voorkomen van belemmering justitieel onderzoek (door beïn-  2    
vloeding) 

 Gebrek aan deskundigheid       2    

 Door behandelsetting is overleg met ouders verplicht waardoor   1    
justitieel onderzoek vertraagd/belemmerd kan worden 

 Opvang dader en slachtoffer na het verhoor    1    
 
Vanuit de cliënt 

 Communicatieve problemen/geen consistent verhaal   2    

 Hoge psychische belasting voor het slachtoffer    1   
 
 

C.6 Melden van (vermoedens van) seksueel misbruik (N=22) 
 
Vanuit de medewerker/instelling 

 Belemmeringen om te melden; angst voor missers/loyaliteits-  8  
conflict; angst voor gevolgen; lichte gevallen niet melden;  
verkleinen problemen door signalen aan de handicap toe te schrijven 

 Onvoldoende gezien en gemeld; minder meldingen dan te   4  
verwachten op grond van de cijfers 

 Veel onwetendheid; onbekendheid; te laat zien    3  

 Geen goed protocol; onduidelijk waar te melden    2  

 Verwarring over wat misbruik wel/niet is     1    

 Meldpunt/beleid functioneert niet optimaal     1    

 Is nog een taboe        1    

 Protocol/beleid onvoldoende bekend     1    

 Onvoldoende deskundigheidsbevordering om drempels weg te halen 1    

 Het volgen van een procedure die waarheidsvinding uitsluit  1    

 Nog niet aan de orde geweest      1    
 
Vanuit de cliënt 

 Cliënten weten of beseffen niet wat wel en niet normaal is en weten niet  3  
waar ze terecht kunnen/kunnen zich moeilijker uiten 

 
Overig 

 Bij melding bij politie vormt het opnemen van de verklaring een   1    
probleem: onvoldoende deskundigheid; de wijze van vragen stellen 
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C.7 Registreren van vermoedens en meldingen (N=21) 
 
Vanuit de medewerker/instelling      N  

 Geen beleid t.a.v. registratie/ad hoc/niet gestandaardiseerd  10  

 Wijze van registratie/dossiervorming is in discussie      3  

 Geen registratie uit angst voor missers       1  

 Systeem is in ontwikkeling         1    

 Onvoldoende ervaring         1    

 De vraag is of alles wel wordt gemeld       1    
 
Wijze van registreren 

Enkele respondenten noemden geen knelpunten, maar gaven aan op  
welke wijze zij registreren.  
 

 Door de vertrouwenspersoon; intern meldpunt      2 

 Er wordt geregistreerd in verslagen        1 

 Bij nieuwe cliënten onderwerp in de intake       1 

 Er wordt nauwgezet geregistreerd en in het jaarverslag vermeld    1 
 
 

C.8  Begeleiding medewerkers die slachtoffer zijn van seksueel 
misbruik/seksuele intimidatie (N=9) 

Deze vraag is door de respondenten vaak opgevat als zou het om cliënten gaan. Deze 
antwoorden zijn niet opgenomen. Gezien het gering aantal respondenten worden ook 
geen percentages weergegeven.  
            N  

 Geen beleid         4  

 Kennis hierover ontbreekt       1  

 Niet weten waarnaar te verwijzen      1  

 Verwijzen naar intern trauma-opvangteam     1  

 Personeelswerker verwijst       1  

 Verwijzen naar vertrouwenspersoon voor personeel   1  
 
 

C.9  (Verwijzen voor) begeleiden/behandelen medewerkers die (vermoedelijk) 
pleger zijn van seksueel misbruik (N=9) 

De respondenten noemen weinig concrete knelpunten, wellicht omdat ze deze 
begeleiding niet zien als een taak van de organisatie.  
            N  

 Ontbreken beleid         2  

 Niet duidelijk naar wie te verwijzen      1 
 
Overig 

 Volgens protocol (aangifte, ontslag)      4 

 Niet onze taak         2 

 Loopt via P&O        1 
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D. Knelpunten rond de omgang met etnische of seksespecifieke 
aspecten 

 
D.1  De omgang met etnische/interculturele aspecten rond bovenstaande 

onderwerpen (N=19) 
N  

 Geen know-how op dit terrein      8  

 Niet aan de orde; geen of weinig ervaring; weinig allochtone cliënten 8  

 Niet in beeld als thema; weinig gekeken vanuit etnische of interculturele  6  
aspecten 

 Intercultureel werken moet nog worden ontwikkeld    2  

 Contact met en wensen van ouders en de realiseerbaarheid ervan  2  
(met name voor meisjes uit andere culturen) 

 Geen protocol voor; niet genoemd in protocol    2  
 

D.2 Knelpunten m.b.t. de omgang met seksespecifieke aspecten rond 
bovenstaande onderwerpen (N=9) 

            N 

 Als thema niet in beeld       4 

 Onvoldoende deskundigheid op dit terrein     3 

 Te weinig tijd om dit soort zaken van de grond te laten komen  1 

 Vaak lijkt de begeleiding/behandeling niet aan te slaan, mogelijk   1 
heeft dit hier ook mee te maken 

 
 

Met opmaak: opsommingstekens en
nummering


