
Meer weten over ons aanbod?

Bent u door deze flyer geïnteresseerd geraakt in wat MOVISIE voor u kan doen? 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor een oriëntatiegesprek of kennis-

making.

Marijke Lammers

m.lammers@movisie.nl

030 789 20 88

MOVISIE Training & Advies

training-advies@movisie.nl

030 789 22 22

Ontwerp: Avant la lettre, Utrecht • Druk: Drukkerij Damen, Werkendam

MOVISIE verzorgt trainingen op het gebied van:

Bespreekbaar maken van seksualiteit•	

Preventie van seksueel misbruik•	

Taxatiegesprekken bij vermoedens seksueel misbruik•	

Verdiepingscursus diagnostiek bij vermoedens en bij vastgesteld seksueel •	

misbruik voor gedragsdeskundigen

Plegers met een verstandelijke beperking•	

Training voor meld- of onderzoekscommissies en vertrouwenspersonen•	

‘Brandoefening’ seksuele intimidatie: Werkt het protocol?•	

Train de trainer tot aandachtsfunctionaris•	

Basistraining voor gedragsdeskundigen en training preventie en aanpak •	

seksueel misbruik voor leidinggevenden

Teambegeleiding na een incident•	

Risicovol seksueel gedrag en loverboys•	

Training en advies op maat•	

MOVISIE adviseert over:

Beleid rond seksualiteit, preventie en aanpak seksueel misbruik•	

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik•	

Zaakcoördinatie / casemanagement bij incidenten•	

Trajectbegeleiding na beschuldiging van seksuele intimidatie of seksueel •	

misbruik

Quickscan in de organisatie naar de belemmerende en bevorderende  •	

factoren rond de preventie en aanpak van seksueel misbruik

Coaching en supervisie.•	

Wat heeft MOVISIE u nog meer te bieden?

Heeft u in uw instelling te maken met seksueel misbruik, dan kan MOVISIE als zaak-

coördinator optreden. Dat houdt in dat wij het overleg tussen alle betrokken partijen 

(dader, slachtoffer, ouders, medewerkers, raad van bestuur, pers) coördineren. Wij bren-

gen alle stappen in kaart en geven aan wie wat op welk moment moet doen en zorgen 

zo voor een zorgvuldige afhandeling naar álle partijen.

Instellingen kunnen bij MOVISIE terecht voor een workshop, lezing, studiedag of adviesge-

sprek over een door u gekozen onderwerp. 

Wij bieden daarnaast een aantal standaard trainingen aan.

Hoe bevordert u dat veiligheidsbeleid ook daadwerkelijk 

wordt toegepast in alle lagen van de organisatie? 

MOVISIE helpt u verder

MOVISIE • Catharijnesingel 47 • 3511 CG Utrecht

Postbus 19129 • 3501 DC Utrecht • T 030 789 20 00 • F 030 789 21 11 

www.movisie.nl • www.huiselijkgeweld.nl • info@movisie.nl

Hoe veilig is 
uw instelling?
Preventie van 

seksuele intimidatie, 

misbruik en ander 

ongewenst gedrag



Is uw instelling de veilige plek die u uw bewoners toewenst? Wilt u aan de slag met de-

gelijk beleid rondom bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik? Maak gebruik van de 

kennis en instrumenten van MOVISIE!

U kunt bij MOVISIE terecht voor:

Beleidsadvies•	

Advies, zaakcoördinatie / casemanagement bij incidenten•	

Trainingen workshops, lezingen, studiedagen •	

MOVISIE biedt ondersteuning aan professionals in de gehandicaptensector en de GGz. 

Maar ook andere instellingen waar cliënten verblijven, zoals jeugdzorg of ouderenzorg, 

hebben baat bij onze handreikingen. 

Hoe weet u welke risicofactoren er in uw organisatie 

aanwezig zijn?

Alles in één boek! Van incident tot fundament

Bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik 

Het driedelig beleidsinstrument Van incident tot fundament van MOVISIE biedt direct toe-

pasbare antwoorden en handvatten speciaal voor zorginstellingen die aan de slag willen 

met goed beleid. Het is geschreven vanuit jarenlange ervaring en in samenwerking met zes 

instellingen uit de gehandicaptensector en GGz. 

Hoe gaat u om met 
seksuele intimidatie of misbruik 
in uw organisatie?

Professionals maken herhaaldelijk duidelijk hoe lastig het is een 

adequaat antwoord te vinden op deze vraag. Volgens de Inspec-

tie voor de Gezondheidszorg maken instellingen daarnaast te 

weinig melding van incidenten met seksueel misbruik. Minis-

ter Klink van Volksgezondheid heeft al een strengere aanpak 

beloofd als seksueel misbruik van verstandelijk gehandicapten 

niet wordt gemeld. 

Het beleidsinstrument Van incident tot fundament bevat drie delen: 

Instrument 1. Samenhangend beleid •	

 Met behulp van dit instrument kunt u beleid op het gebied van bejegening, 

seksualiteit en seksueel misbruik ontwikkelen en integreren in het algemene 

beleid van uw organisatie. 

Instrument 2. Risicofactoren •	

 Dit instrument is gericht op de preventie van seksueel misbruik en andere 

ongewenste omgangsvormen. Door mogelijke risicofactoren in kaart te 

brengen, kunt u prioriteiten bepalen en een plan van aanpak opstellen om 

deze risicofactoren te verminderen. 

Instrument 3. Aanpak van vermoedens en meldingen •	

 In dit deel vindt u een voorbeeld meldprotocol, voorbeelddraaiboeken, de 

taken en functies van de verschillende geledingen en aanwijzingen hoe om 

te gaan met alle betrokkenen bij een zaak.

Reacties van gebruikers

Uit een evaluatie van MOVISIE kwam op vrijwel alle onderdelen een zeer hoge waardering-

score voor Van incident tot fundament. De aanpak lijkt bovendien ook goed te vertalen 

naar andere sectoren: de Inspectie Gezondheidszorg gebruikt delen van het instrument bij 

haar toezicht op veiligheid van kinderen in leefgroepen. 

Reacties van gebruikers:

‘Heel praktisch en handig, ik zoek er regelmatig dingen in op.’

‘Dit instrument helpt ons om de komende tijd het beleid methodisch vorm 

te geven.’

‘Zeer goed toepasbaar op de praktijk!’

Kosten en bestelwijze

De drie instrumenten zitten in een map van A4-formaat. De prijs van de map met alle drie 

de instrumenten bedraagt € 49,50 inclusief verzendkosten. U kunt de map Van incident tot 

fundament bestellen via www.movisie.nl of via bestelling@movisie.nl.

Hoe voorkomt u seksueel misbruik of intimidatie in uw  

organisatie? 

Hoe zorgt u dat preventie geïntegreerd is in de dagelijkse 

werkpraktijk? 

‘Van incident tot fundament is zeer compleet en biedt een uitstekende basis

voor goed beleid in de zorg rond de aanpak van seksueel misbruik,’ 

Mw. drs. J.A.H. van Veen, hoofdinspecteur Verpleging en Chronische Zorg, 

Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
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Meer weten over ons aanbod?

Bent u door deze flyer geïnteresseerd geraakt in wat MOVISIE voor u kan doen? 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor een oriëntatiegesprek of kennis-

making.

Marijke Lammers

m.lammers@movisie.nl

030 789 20 88

MOVISIE Training & Advies

training-advies@movisie.nl

030 789 22 22

Ontwerp: Avant la lettre, Utrecht • Druk: Drukkerij Damen, Werkendam

MOVISIE verzorgt trainingen op het gebied van:

Bespreekbaar maken van seksualiteit•	

Preventie van seksueel misbruik•	

Taxatiegesprekken bij vermoedens seksueel misbruik•	

Verdiepingscursus diagnostiek bij vermoedens en bij vastgesteld seksueel •	

misbruik voor gedragsdeskundigen

Plegers met een verstandelijke beperking•	

Training voor meld- of onderzoekscommissies en vertrouwenspersonen•	

‘Brandoefening’ seksuele intimidatie: Werkt het protocol?•	

Train de trainer tot aandachtsfunctionaris•	

Basistraining voor gedragsdeskundigen en training preventie en aanpak •	

seksueel misbruik voor leidinggevenden

Teambegeleiding na een incident•	

Risicovol seksueel gedrag en loverboys•	

Training en advies op maat•	

MOVISIE adviseert over:

Beleid rond seksualiteit, preventie en aanpak seksueel misbruik•	

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik•	

Zaakcoördinatie / casemanagement bij incidenten•	

Trajectbegeleiding na beschuldiging van seksuele intimidatie of seksueel •	

misbruik

Quickscan in de organisatie naar de belemmerende en bevorderende  •	

factoren rond de preventie en aanpak van seksueel misbruik

Coaching en supervisie.•	

Wat heeft MOVISIE u nog meer te bieden?

Heeft u in uw instelling te maken met seksueel misbruik, dan kan MOVISIE als zaak-

coördinator optreden. Dat houdt in dat wij het overleg tussen alle betrokken partijen 

(dader, slachtoffer, ouders, medewerkers, raad van bestuur, pers) coördineren. Wij bren-

gen alle stappen in kaart en geven aan wie wat op welk moment moet doen en zorgen 

zo voor een zorgvuldige afhandeling naar álle partijen.

Instellingen kunnen bij MOVISIE terecht voor een workshop, lezing, studiedag of adviesge-

sprek over een door u gekozen onderwerp. 

Wij bieden daarnaast een aantal standaard trainingen aan.
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