Bĳlage 3:
vragenlĳst cliënten
(een bewerkt voorbeeld van Annemiek Dings, Joan Winkelhof, Arkemeyde, 2006)

Merendeel gesloten vragen
Op de volgende bladzĳden staan een aantal vragen.
Elke zin wordt hardop voorgelezen.
Als dat voor jou zo is mag je een kruisje onder ☺ zetten, Als dat een beetje zo voor jou is zet je een kruisje onder
niet zo voor jou is zet je een kruisje onder
Kies het antwoord dat het beste bĳ jou past.
Er zĳn geen goede of foute antwoorden.
Het gaat erom wat JĲ er van vindt.

Ben je een jongen of een meisje?
O jongen
O meisje
Hoe oud ben je? ......................jaar

Bron: pictogrammen van Sclera

Als dat

A. Met wie ga je om?
1.

Wat vind je ervan?

a.

Ik heb genoeg echte vrienden

b.

Ik kan goed opschieten met mĳn familie

c.

Ik denk dat andere mensen tevreden over mĳ zĳn

d.

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

e.

Wat ik nog meer hierover wil zeggen…….

☺

B. Hoe gaan DE GROEPSLEIDING of andere jongeren met mĳ om?
2.

Wat vind je ervan?

a.

Ik kan het goed vinden met mĳn persoonlĳk begeleider

b.

De groepsleiding neemt mĳ serieus

c.

Groepsleiding let er goed op dat er geen vervelende dingen gebeuren met mĳ

d.

Groepsleiding luistert goed naar mĳ als ik ergens mee zit

e.

Groepsleiding grĳpt in als er vervelende dingen gebeuren

f.

Andere jongeren luisteren naar mĳ als ik NEE zeg

g.

Er zĳn duidelĳke regels over hoe je met elkaar omgaat

h.

Je kunt over alles praten als je dat wilt

i.

Als je een klacht hebt wordt die serieus genomen

j.

Er wordt naar je geluisterd als je vindt dat iets anders moet

k.

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

l.

Wat ik nog meer hierover wil zeggen……..

☺

3.

Ben je wel eens bang dat er iets met je gebeurt dat je niet wilt?

a.

Thuis

b.

In het gebouw van de dagbehandeling

c.

In de groep

d.

Bĳ de toiletten

e.

In de buurt (op het terrein)

f.

Op school of stage

g.

Wat ik nog meer hierover wil zeggen…….

nvt

☺

3b. Als jĳ je ergens niet veilig voelt, bĳ wie of waardoor is dat dan?
(zet een kruisje in het rondje)
Ik voel me niet veilig door:

0 andere jongeren
0 persoonlĳk begeleider
0 andere groepsleiders
0 andere mensen die hier werken zoals ……………
0 mensen die wel eens op bezoek komen
0 taxichauffeurs
0 jongeren bĳ mĳ op school of stage
0 leerkrachten
0 slechte verlichting, afgelegen plekken, donkere hoeken, enz.
0 iets anders …………………….

C. Afspraken en regels
4.

Wil je een kruisje onder ja of nee zetten?

f.

Ken je de huisregels van de dagbehandeling?

g.

Weet je of er speciale regels zĳn over seks bĳ Arkemeyde?

h.

Denk je dat er regels zĳn voor de groepsleiding over hoe ze met seks moeten omgaan in hun
werk?

i.

Denk je dat er iets aan gedaan wordt bĳ Arkemeyde als er iets vervelends gebeurd is op het
gebied van seks?

j.

Weet je dat er op Arkemeyde een vertrouwenspersoon voor jongeren is? En weet je waar je
naar toe kunt als je iets naars hebt meegemaakt?

nvt

ja

nee

D. Vervelende ervaringen
5.

Heb je dit wel eens meegemaakt?

g.

Zegt iemand wel eens tegen jou zoiets als: “wat heb jĳ lekkere billen of mooie
borsten”, “wil je met me neuken”, terwĳl je dat niet wil.

h.

Is het wel eens gebeurd dat iemand, zonder dat jĳ het wilt, dingen doet zoals: steeds
zĳn arm om je heen leggen, steeds zonder te vragen je kamer binnen komen, steeds
een afspraakje met je proberen te maken.

i.

Aanranding, zoals knuffelen, zoenen, aanraken, betasten, beetpakken terwĳl je dat
niet wil.

j.

Verkrachting (neuken, vingeren of pĳpen terwĳl je dat niet wilt).

k.

Een groepsleider die seks met jou wil of je wil aanraken op intieme plekken zoals je
borsten of je billen.

l.

Groepsleider die seks met andere jongeren heeft of hen tegen hun zin wil aanraken.

m.

Een andere jongere van de dagbehandeling die seks met je wil of je wil aanraken,
terwĳl je dat niet wilt.

n.

Een jongere die seks met andere jongeren van de dagbehandeling heeft of hen wil
aanraken, terwĳl ze dat niet willen.

o.

Iemand anders die seks met jou wil of je wil aanraken, terwĳl jĳ dat niet wil.

p.

Andere vervelende dingen die ik heb mee gemaakt die met seks te maken hebben,
n.l. ......................................................................

nooit

ja

hoe vaak?

D. Wat doe je en wat wil je zelf om je veilig te voelen?
Kun je zeggen of je iets speciaals doet om jezelf veilig te voelen? (bĳvoorbeeld: niet naar bepaalde plekken gaan; ervoor
zorgen dat je kamer op slot kan; therapie volgen of iets anders).
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Weet je wat je wilt met seks en kan je ook nee zeggen?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Vind je dat je genoeg weet over seks?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Heb je verder nog opmerkingen of vragen over seks en over hoe jĳ niet in lastige situaties komt
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

E. Overige opmerkingen / tips
Noem de 3 belangrĳkste dingen die voor jou anders zouden moeten.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Heb je nog verdere opmerkingen of tips?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Dank je wel voor je medewerking! Als je nog met iemand wil praten over deze vragen, dan kun je contact opnemen met: ...... .
............................................................................... Hĳ/zĳ kan je verder advies geven.

