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1. Module op maat - casusgebonden

•  N.a.v. concrete situatie, gebeurtenis of verontrusting rond specifieke jongere

•  Outreachend aanbod

•  Mogelijkheid tot opvolging na zelf aan de slag gaan (max. 2 terugkommomenten)

2. Module op maat - leefgroepniveau

•  Ondersteuningsvragen overstijgen specifieke casus

3. Praktijkgids



Inleiding

Seksualiteit en impact van verblijf

Gespreksvaardigheden en basishouding 

Omgaan met verontrusting

Veiligheidsplanning

Terugkeer naar positieve seksualiteit

Praktijkgids Seksualiteit en grenzen



•Impact van residentiële setting

•Woonplek vs. werkplek

•Voorwaarden ‘gezonde’ seksuele ontwikkeling

•Seksueel klimaat

•Seksuele ontwikkeling en SGG

•Seksuele ontwikkeling vanuit verschillende 
perspectieven

Seksualiteit en impact van verblijf

Specifieke aandacht voor seksualiteit binnen een leefgroep
 Wat is er wél mogelijk?
 Is er (voldoende) ruimte voor positieve seksualiteit in de voorziening?

Krijgen jongeren in de leefgroep, ook wanneer ze alles ‘juist’ doen, dezelfde kansen en 

experimenteerruimte op vlak van relaties en seksualiteit?



• Seksuele en relationele vorming installeren

• Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag

• Ontkenning en minimalisering

• Teamzorg 

Gespreksvaardigheden en basishouding 

Wat is ontkenning?
Motieven voor ontkenning

Zelfbeschermende reflex
Interne en externe factoren (bvb.: schaamte en 
angst voor negatieve reactie van anderen)

Ontkenning en hervalrisico
Omgaan met ontkenning



• Omgaan met het niet-pluis-gevoel

• Stappenplan 

Omgaan met verontrusting

What’s in a name?
Normaal - zorgwekkend - grensoverschrijdend seksueel gedrag

“...zou in principe altijd moeten leiden tot het zetten van vervolgstappen.”

Handelingsverlegenheid als reactie op gevoelens van angst en onzekerheid
 ombuigen naar handelingsbereidheid

Horen, zien en zwijgen handelen!
Taxatiefase

Erkennen, honoreren en onderzoeken van niet-pluisgevoel
Objectiveren van subjectief aanvoelen van verontrusting

Actiedrempel
Op welk moment en in welke mate van verontrusting worden er vervolgstappen gezet?



• Gebruik van een veiligheidsplan

• Doel 

• Kenmerken 

• Opmaken 

• Implementeren en gebruiken

Veiligheidsplanning

Veiligheid wordt vaak in negatieve termen geformuleerd
Geen nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag meer
Afwezigheid van risico

Enge en brede definitie van veiligheid
niet enkel voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook beschermen, 
bijsturen en bevorderen van de ontwikkeling

Een goed veiligheidsplan = niet enkel een restrictieve actie maar ook een 
beschermende. 

Op maat van zowel jongere als context
Dynamisch

Gedeelde verantwoordelijkheid
Toekomstperspectief 
Wie informeren?



• Terugkeer impliceert per definitie opnieuw   
toelaten van potentiële risicosituaties

•Inzet en resultaat

Terugkeer naar positieve seksualiteit

Seksualiteit en grenzen maken inherent deel uit van het leven…

Balans afgrenzen en beschermen <> toelaten van experimenteerkansen
“Wanneer is het (veilig) genoeg?”

Zorg voor directe betrokkenen, én voor omstaande hulpverlening
Jongeren kunnen verbrand raken
“Die jongere is oncorrigeerbaar.”

Aandacht voor parallel verwerkingsproces van begeleiding



Specifieke doelgroepen
• Meisjes

• Jongeren met een verstandelijke beperking

• Jongeren met ASS(-kenmerken) / SEO-achterstand

Voorbeeld: Dubbele standaard
Rolverwachtingen t.a.v. jongens en meisjes spelen rol in seksuele experimenteerruimte

“Boys will be boys.”
Seksuele experimenteerruimte van jongens is groter dan die van meisjes

Voorbeeld: Ontkenning
Link met empathische vaardigheden 
Moeilijkheden met reflecteren over eigen gedrag

Risico op overschatting: kalenderleeftijd <> ontwikkelingsleeftijd

Niet kunnen <> niet willen <> niet aankunnen

Voorbeeld: Flirten of manipuleren?
Contextblindheid
Hoe concreet moet/kan je gaan?

Wanneer kan je (opnieuw) toestemming vragen?
Hoeveel keer kan je toestemming vragen? 



Toekomstplannen

• Uitbreiding doelgroep jongeren

• Lagere schoolleeftijd

• Gedragsproblemen (ADHD,…)

• …

• Verdere uitrol en implementering outreachend aanbod



Contactgegevens

• jongerenwerking@iter-hulp.be (graag met vermelding 'Caro')

•  02 512 62 43
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