Bĳlage 6: scorelĳsten quickscan preventie seksueel misbruik
Vragen voor medewerkers
Naam (kan ook anoniem): ....................................................................................................................................................

A.

ATTITUDE. In te vullen door elke medewerker van het
deelnemende pilotteam

Echt niet!.........................Zeker wel!
1

1)

Ik vind het mĳn taak om cliënten te ondersteunen op het gebied van
lichaamsbeleving, weerbaarheid, seksualiteit en preventie van misbruik.

2)

Ik voel mezelf vrĳ om over ondersteuning van seksualiteit en preventie
van misbruik met cliënten en collega’s te praten als dat van toepassing
is.

3)

Ik vind de attitude en sfeer in ons team zo, dat ik me vrĳ en gedekt
voel om het met cliënten te hebben over seksualiteit en preventie van
misbruik als dat van toepassing is.
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Vragen voor leidinggevende/gedragsdeskundige
Naam: .................................................................................................................................................................................

B.

COMPETENTIE In te vullen door de leidinggevende/gedragsdeskundige voor elke medewerker van het deelnemende pilotteam.

................................. (Naam medewerker invullen):
1)

heeft voldoende kennis over seksualiteit en preventie van misbruik in
relatie tot de speciﬁeke ondersteuningsbehoeften van de cliënten die hĳ/ zĳ
begeleidt.

2)

besteedt in de dagelĳkse omgang met cliënten aandacht aan ondersteuning
tav seksualiteit en preventie van misbruik (zoals afgesproken is in de
zorgplannen).

3)

laat in het dagelĳkse werk zien dat hĳ/ zĳ de factoren waardoor mensen
met een handicap kwetsbaar zĳn voor seksueel misbruik (machtsverschil,
isolatie en afhankelĳkheid) probeert te verminderen. (bĳv. uitbreiden en
instandhouden van netwerk).

4)

laat in het dagelĳkse werk zien dat hĳ/ zĳ alert is op mogelĳke signalen die
op misbruik kunnen duiden.

5)

weet wat hĳ/ zĳ moet doen (op basis van het protocol in de eigen
organisatie) bĳ een vermoeden van misbruik.

Nee
(score 0)

Enigszins
(score 1)

Ja
(Score 2)

Vragen voor leidinggevende/projectleider
Naam: .................................................................................................................................................................................

C.

STURING. In te vullen door leidinggevende/ projectleider. De vragen Nee
hebben betrekking op het pilotteam.
(score 0)

1)

Seksualiteit en preventie van misbruik is de afgelopen maand structureel
aan de orde gekomen tĳdens een overlegmoment waarbĳ het hele
pilotteam is betrokken, zoals teamoverleg, werkbespreking, intervisie (incl.
verslaglegging). Daartoe zĳn afspraken gemaakt op welk overleg het thema
elke maand aan de orde zal komen.

2)

Seksualiteit en preventie van misbruik is de afgelopen maand structureel
aan de orde gekomen tĳdens functionerings- en/ of beoordelingsgesprekken
in het pilotteam (incl. weergave in personeelsdossier).

3)

Seksualiteit en preventie van misbruik komt aan de orde in elk zorgplan
van cliënten in het pilotteam (incl. verslaglegging concrete doelstellingen,
activiteiten en aandachtspunten voor de dagelĳkse omgang).

4)

Met het management is afgesproken en aantoonbaar vastgelegd dat in de
locatie één keer per jaar op een vastgesteld moment een sterkte zwakte
analyse wordt uitgevoerd (mede op basis van analyse meldingen seksueel
grensoverschrĳdend gedrag).

5)

Met het management is afgesproken en aantoonbaar vastgelegd dat
seksualiteit en preventie van misbruik een vast onderdeel is van het

Enigszins
(score 1)

Ja
(Score 2)

jaarverslag en het werkplan voor het komende jaar.

D2. Geregistreerde meldingen: in te vullen door leidinggevende/ projectleider
Aantal ofﬁcieel geregistreerde meldingen seksueel grensoverschrĳdend gedrag ............................................................
gedurende de afgelopen maand in het pilotteam

Vragen voor cliënten
D. ERVARINGEN EN MELDINGEN
D1. In te vullen door elke cliënt van het pilotteam of door diens vertegenwoordiger (namens cliënt). Dit kan
eventueel gedaan worden met ondersteuning van een (onafhankelĳke) persoon.
Je kunt deze vragen bĳvoorbeeld stellen in een mentorgesprek of een ander 1 op 1 moment. Hou het
simpel en probeer er geen lang en zwaar gesprek van te maken. Praat na deze vragen ook nog over
iets anders. Wanneer je in dit gesprek een vermoeden krĳgt van seksueel misbruik, vraag dan niet
door. Handel volgens het protocol.
Heb je de afgelopen maand meegemaakt dat iemand dingen over seks tegen
jou zei die je niet wilde?

0 NEE. Dat maakte ik niet mee
0 JA. Dat maakte ik mee. Dit gebeurde
............ (aantal invullen) keer.

Heb je de afgelopen maand meegemaakt dat iemand jou dingen over seks heeft 0 NEE. Dat maakte ik niet mee
laten zien terwĳl jĳ dat niet wilde?
0 JA. Dat maakte ik mee. Dit gebeurde
............ (aantal invullen)
Heb je de afgelopen maand meegemaakt dat iemand seks foto’s of seks
opnames (video, webcam, mobiel) van jou heeft gemaakt terwĳl je dat niet
wilde?

0 NEE. Dat maakte ik niet mee
0 JA. Dat maakte ik mee. Dit gebeurde
............ (aantal invullen) keer.

Heb je de afgelopen maand meegemaakt dat iemand jou aanraakte terwĳl je
dat niet wilde?

0 NEE. Dat maakte ik niet mee
0 JA. Dat maakte ik mee. Dit gebeurde
…… (aantal invullen) keer.

Heb je de afgelopen maand meegemaakt dat iemand dat iemand jou knuffelde
of zoende terwĳl jĳ dat niet wilde?

0 NEE. Dat maakte ik niet mee
0 JA. Dat maakte ik mee. Dit gebeurde
............ (aantal invullen) keer.

Heb je de afgelopen maand meegemaakt dat iemand seks met jou had terwĳl je 0 NEE. Dat maakte ik niet mee
dat niet wilde?
0 JA. Dat maakte ik mee. Dit gebeurde
............ (aantal invullen) keer.

