Bĳlage 2: vragenlĳst cliënten
Ga met cliënten de volgende vragen na. De vragen zĳn voorbeelden: pas deze zo nodig aan, en gebruik ondersteunende
pictogrammen of foto’s. Wanneer de cliënt de vragen zelf invult kan het nodig zĳn de vragen en de lay out aan te passen.
Indien een cliënt reageert met doorvragen waarom hĳ dat vindt of vragen naar een voorbeeld.

Bent u een man of vrouw, jongen of meisje
O man/ jongen
O vrouw/ meisje

Hoe oud bent u?
............................................
A. Contacten
☺

1.

Wat vindt u ervan?

a.

Ik heb goed contact met vrienden,familie en kennissen

b.

Als ik problemen heb dan heb ik iemand met wie ik goed kan praten

B. Gevoel van veiligheid
☺

2.

Wat vindt u ervan?

a.

Ik kan het goed vinden met mĳn persoonlĳk begeleider

b.

Medewerkers gaan goed met mĳ om

c.

Andere cliënten gaan goed met mĳ om

d.

Je wordt ook goed geholpen als je iets “verkeerds” hebt gedaan of gezegd

e.

Anders, n.l.

3.

Als u zich ergens niet veilig voelt:

a.

Ik voel mĳ veilig

b.

Ik voel me onveilig door:

Ja

Nee

0 medecliënten
0 persoonlĳk begeleider
0 andere begeleiders
0 andere mensen die hier werken ..........................
0 bezoekers
0 taxichauffeurs
0 collega’s van mĳn werk
0 begeleiders van mĳn werk
0 slechte verlichting, afgelegen plekken, donkere hoeken, enz.
0 iets anders ........................................................................................................
.............................................................................................................................

C. Beleid, afspraken en regels
4.

Wilt u de vragen met ja of nee beantwoorden?

ja

a.

Weet u wat de instelling vindt over seksualiteit?

b.

Kent u de gedragsregels voor cliënten?

c.

Kent u de gedragsregels voor medewerkers?

d.

Wordt er opgetreden bĳ seksueel grensoverschrĳdend gedrag door medewerkers, cliënten of
derden?

e.

Weet u wie de vertrouwenspersoon voor cliënten is?

nee

D. Ervaringen
5.

Heeft u dit wel eens meegemaakt?

nooit

ja, …
maal

Hoelang geleden?
week

a.

Seksueel getinte opmerkingen zoals “wat heb jĳ lekkere billen
of mooie borsten”, “wil je met me neuken”, terwĳl u dat niet
wilde.

b.

Iemands maakte seksuele opnames met camera of webcam
van u en/of liet die opnames aan anderen zien, terwĳl u dat niet
wilde.

c.

Gedwongen worden om naar seksuele beelden te kĳken
(plaatjes, foto’s, ﬁlm,video, dvd).

d.

Seksueel grensoverschrĳdend gedrag van medewerkers,
waardoor u zich niet meer veilig voelde.

e.

Seksueel grensoverschrĳdend gedrag van andere cliënten,
waardoor u zich niet meer veilig voelde.

f.

Cliënt die andere cliënten wil aanraken of seks met hen wil,
terwĳl zĳ dat niet willen.

maand

jaar

E. Wat doet en wilt u zelf om u veilig te voelen?
6.

Wilt u de vragen met ja of nee beantwoorden?

a.

Kent u uw wensen en grenzen bĳ lichamelĳk contact en seksualiteit (weet u wat u prettig
en niet prettig vindt)?

b.

Vind u dat u voldoende seksuele voorlichting heeft gehad?

c.

Heeft u hulp nodig om vervelende situaties te voorkomen?

ja

nee

7.

Open vragen

Heeft hulp nodig bĳ het omgaan met seksualiteit?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Op welke gebieden van seksualiteit zou u meer informatie willen ontvangen?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

F. Overige opmerkingen / tips
Heeft u nog verdere opmerkingen of tips?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Dank voor uw medewerking! Als u nog met iemand wil praten over deze vragen, dan kunt u contact opnemen met: .
...............................................................................................................................................................................................
U kunt hem / haar als volgt bereiken:
...............................................................................................................................................................................................

