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Inleiding

S e ksueel misbruik is een veel voorkomend, ernstig probleem dat aandacht ve rdient. Kinderen, jongeren én volwassenen met een ve rstandelijke of fysieke beperking lopen veel risico slachtoffer te worden van seksueel misbruik door medecliënten, gezinsleden, ve r z o rg e rs, leerkrachten
of buitenstaanders.
In de gehandicaptenzorg groeit de aandacht voor pre ventie van seks u e e l
m isbruik. In de begeleiding en scholing van cliënten en leerlingen met
een beperking wordt steeds meer plaats ingeruimd voor vo o r l i c h t i n g
over intimiteit, seksualiteit en grenzen. Ook worden er weerbaarheidsen assertiviteitstrainingen aangeboden.
Inmiddels is er veel bruikbare informatie beschikbaar, zoals methodieken,
t ra i n i n gshandboeken en werkmateriaal. Hulpve r l e n e rs en docenten
kunnen van algemeen toegankelijke overzichten en websites datgene
overnemen wat bruikbaar is om hun leerlingen en cliënten te wapenen
tegen het slachtoffer of pleger worden van seksueel misbruik. Tra ns Ac t
bracht bijvoorbeeld in 2005 een overzicht uit van pre ventieprogramma's
en -materialen binnen en buiten de gehandicaptensector. En in juni
2005 is een gezamenlijke website, www.begrensdeliefde.nl, van Tra nsAct
en de Rutgers Nisso Groep geopend. Deze site bevat een databank met
materialen over seksualiteit en de pre ventie, signalering en behandeling
van seksueel misbruik bij mannen en vrouwen met een beperking.
Bij deze hoeveelheid aan informatie doemt de vraag op welk materiaal je
het beste kunt gebruiken en hoe je dat ve r vo l g e nshet beste kunt toepassen, om pre ventie effectief te laten zijn. Deze handreiking wijst
daarin de weg.
De handreiking is bedoeld voor tra i n e rs, docenten en hulpve r l e n e rs die
werken met ve rstandelijk, lichamelijk, visueel of auditief beperkte
vrouwen en mannen, jongens en meis j e s. De ervaringen, tips en vo o rbeelden die we gebruiken, gaan over deze doelgroep. Hulpve r l e n e rs die
met andere cliënten of leerlingen werken, kunnen ook baat hebben bij
de handreiking. Immers, de stappen die gezet moeten worden om tot
een effectief pro g ramma te komen, gelden ook voor andere doelgro epen.
We geven zowel voorbeelden van trainingen die door zorg ve r l e n e rs
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w o rden gegeven als van trainingen in schoolverband of op vrijwillige
basis. In het eerste geval vindt er meestal een indicatiestelling plaats. Bij
trainingen op school doet meestal de hele klas mee. Bij een training in
de vrije tijd beslissen de deelnemers zelf of ze eraan deel willen nemen.
In dit boekje ve rstaan we onder pre ventie: ve rg roting van de weerbaarheid – individueel of in groepsverband – van leerlingen/cliënten in
school-, hulpve r l e n i n gs-, of ins t e l l i n gs verband. Het is belangrijk dat
hierbij naast de aard en zwaarte van de beperking, ook rekening word t
gehouden met de sekse, de leeftijd en de seksuele voorkeur van de cliënt
of leerling. Iemand is weerbaar als hij of zij heeft geleerd op te komen
voor de eigen wensen, grenzen en behoeften, en daarbij rekening kan
houden met wensen en grenzen van anderen.
De handreiking is gebaseerd op litera t u u rstudie en interviews met professionals die ervaring hebben in het geven van weerbaarheidstrainingen.
Zeven van hen werken voor instellingen voor kinderen, jongeren of vo lwassenen met een beperking, een van hen is coördinator fysieke en
mentale weerbaarheid in een provinciale org a n isatie voor de sport.1 We
hebben gebruik mogen maken van materiaal dat een aantal van deze
professionals heeft ontwikkeld, zoals vragenlijsten, doelen- of indicatielijsten (zie bijlagen). Ik dank allen hartelijk voor hun bijdragen.
Ik hoop dat deze handreiking tra i n e rs, leerkrachten en hulpve r l e n e rs stimuleert weerbaarheidstrainingen aan te bieden die op maat zijn
gemaakt voor hun specifieke doelgroepen. Succes!

Marijke Lammers
beleidsmedewerker TransAct

1
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Zie voor hun namen en de org a n isaties waar zij werkzaam zijn het colofon en
de geraadpleegde bro n n e n .
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1. Noodzaak van preventie
van seksueel misbruik in
de gehandicaptenzorg
Wat is het nut en de noodzaak van pre ventie van seksueel misbruik? In
de volgende para g rafen een antwoord in kort bestek. De informatie is
afkomstig uit de publicatie ‘Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen
en mannen met een handicap’ (Lammers, Kok en Oude-Ave n h u is, april
2005).

1.1

Seksuele intimidatie en seksueel misbruik

K i n d e ren, jongeren en volwassenen met een beperking lopen een ve rhoogd risico om grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik mee te
maken. Afhankelijkheid, machtsverschillen en isolement maken je kwetsbaar voor seksueel misbruik. En dat zijn nu juist omstandigheden waarin
k i n d e ren en volwassenen met een beperking vaak ve r k e ren. Oms t a n d i gheden die onder meer worden ve roorzaakt door hun beperking zelf, de
opvoeding en hun vaak weinig floris sante sociaal-economische positie.
Tel daarbij het gegeven dat een verblijf in een zorg i nstelling voor
mensen met een handicap ris i c o ’s met zich meebrengt op dit gebied en
het is glashelder hoe kwetsbaar deze mensen zijn. (Belie 2000; Van Berlo
1995; Douma 1998; Heestermans 2000; Lammers 1993 en1997; Zijda &
Wijnen 1989; Zijdel 1999 & 2001).

1.2

Risicofactoren om slachtoffer te worden
van seksueel misbruik

Uit onderzoek en praktijk komen een aantal factoren naar vo ren die het
risico op seksueel misbruik vergroten:
• blijvende afhankelijkheid van derden
• benaderd worden op onmogelijkheden (de beperking voorop stellen)
• overbescherming, verwenning en aangeleerde hulpeloosheid
• groter sociaal isolement/uitsluiting (minder mogelijkheden om ervaringen op te doen en te experimenteren)
• ontkennen of negeren van sekse en seksualiteit (seks e - n e u t rale en
seksloze benadering)
• gebrek aan informatie (ondermaatse kennis over het eigen lichaam,
over seksualiteit en seksueel misbruik)
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•
•
•

veelvuldige lichamelijke contacten (door zorg a f h a n k e l i j k h e i d ) ,
minder privacy en zeggenschap over het eigen lichaam
niet begrepen (en soms niet geloofd) worden door de omgeving;
onder- of overschat worden door de omgeving
minder goed grenzen leren stellen in de opvoeding (minder goed
g e l e e rd hebben te luis t e ren en coöperatief te zijn, minder goed
geleerd hebben 'nee' te zeggen tegen grensoverschrijding).

Daarnaast zijn er factoren die met een beperking samenhangen, zoals:
• een negatief zelf- en lichaamsbeeld, een lage dunk van zichzelf
hebben
• verminderde, vertraagde of ve rstoorde sociale en emotionele ontwikkeling
• moeilijker kunnen leren door ervaring
• moeite hebben met het inschatten van situaties en personen (ve i l i g
of onveilig, goed of niet goed)
• gemakkelijk beïnvloedbaar zijn, consequenties van eigen gedrag en
dat van anderen moeilijker kunnen overzien
• moeilijker tot een eigen identiteit (inclusief sekse- en seksuele identiteit) kunnen komen.

1.3

Risicofactoren om pleger te worden
van seksueel misbruik

Een aantal van de onder 1.2 genoemde risicofactoren kan personen met
een beperking ook kwetsb a a rder maken om plegerg e d rag te ontwikkelen. Naast factoren die met de beperking samenhangen, kan er sp ra k e
zijn van specifieke situatie- en omgevingsgebonden factoren (Bruinsma
1996; Heestermans 1999).
Factoren die met de omgeving samenhangen:
• Het ontbreken van openheid en adequate (eenduidige en bij de
cliënt aansluitende) seksuele voorlichting en vorming, waard o o r
normen en waarden over wat wel en niet kan onvoldoende word e n
geleerd en geïnternaliseerd.
• Niet adequaat handelen door de omgeving bij seksueel gre ns ove rschrijdend gedrag, als gevolg van mythes over seksualiteit bij met
name mannelijke cliënten (een man heeft zijn behoeften; hij weet
niet beter; hij groeit hier wel overheen) of als gevolg van handelings verlegenheid, waardoor het seksueel grensoverschrijdend gedrag
eerder wordt bekrachtigd dan afgeleerd.
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•

Achterwege laten van specifieke diagnostiek bij seksueel gre nsove rschrijdend gedrag, waardoor er onvoldoende zicht is op de oorzaken
van dit gedrag, het type pleger waarvan sp rake is en welke begeleiding of behandeling nodig is.

Factoren die met een beperking en/of de persoon samenhangen:
• Een beperkte cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling
(minder gediffere n t i e e rd gevo e lsleven, gebrekkige vaardigheid in het
leggen van contacten, minder in staat zijn waarden en normen te
internaliseren).
• Zich minder kunnen inleven in een ander (gebrekkig sociaal inzicht,
ontbreken van het besef dat anderen iets anders kunnen willen en
voelen dan zijzelf).
• Een minder ontwikkelde gewetensfunctie (men weet misschien wel
dat 'iets niet mag' maar heeft geen idee van de reden).
• Een beperkte(re) impulscontrole (als gevolg van de beperking, het ontwikkelingsniveau, psychische stoornissen of organische problemen).
• Een negatief zelfbeeld, waardoor men situaties zoekt waarin men
zich veiliger voelt, bijvoorbeeld bij kinderen of 'zwakkere' vers t a n d elijk gehandicapten en er kan sprake zijn van machtsuitoefening.
• Slachtoffer (geweest) van seksueel misbruik of seksueel gre ns ove rschrijdend gedrag en dit gedrag als 'normaal' gaan leren zien.

1.4

Handicap en seksualiteit

Intimiteit, seksualiteit, gre ns ove rschrijdend gedrag en seksueel misb r u i k
zijn moeilijke thema’s om aan de orde te stellen, zeker waar het gaat om
kinderen en volwassenen met een handicap. Helaas is de mis vatting dat
m e nsen met een beperking, en dan met name kinderen en jongeren,
s e ksloze wezens zijn, nog altijd niet helemaal uitgebannen. En voor
z over wel rekening gehouden wordt met behoeften aan intimiteit en
s e ksualiteit bij jongeren en volwassenen met een beperking, wordt er
nog te vaak van uitgegaan dat zij per definitie niet in staat zijn een
zelfde variatie aan intieme behoeften en seksuele oriëntaties te hebben
als jongeren en volwassenen zonder beperking.
Het uitgangspunt bij pre ventie van seksuele intimidatie en andere vormen
van grensove rschrijdend gedrag is dat kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen met een beperking recht hebben op veelzijdige informatie en
voorlichting over alle uitings vormen van intimiteit en seksualiteit die
mogelijk zijn. En dat ze daarmee mogen experimenteren, uiteraard onder
voorwaarde dat grenzen van anderen niet overschreden worden.
Een extra aandachtspunt vormt de sociale en emotionele ontwikkeling.
Bij kinderen en jongeren met een beperking is de kans groter dat deze

Weerbaar ondanks beperking 9

vertraagd verloopt of verstoord raakt. Dit maakt hen extra kwetsbaar om
slachtoffer of pleger van seksueel misbruik te worden.

1.5

Effectiviteit van
weerbaarheidsprogramma’s

Onderzoek wijst uit dat met pre ventie, zeker op jonge leeftijd, belangrijke effecten kunnen worden bereikt. Daarom is het belangrijk al va n a f
de prille jeugd aandacht te schenken aan sociale va a rdigheden, weerbaarheid, zelfbeeld, lichaamsbeleving, grenzen stellen en respecteren,
s e ksuele voorlichting, relationele en seksuele vorming. (Lammers 2005;
Empelen 2004; Van Oosten en Höing 2004; Ve rsl u is en Laan 2003;
Spanjaard 2000; Lammers 1997 & 1995).
Voorwaarden voor een effectief programma:
• De ideale lengte van een pro g ramma lijkt tussen de acht en twaalf
sessies te liggen opdat vaardigheden en kennis beter beklijven.
• M e e rd e re korte bijeenkomsten kunnen meer effect sorteren dan
enkele lange sessies.
• Met name bij personen met een minder goed inprentingsvermogen is
het belangrijk dat (onderdelen van) het programma worden herhaald.
• Gebruik van dive rse verbale, mentale en fysieke methodieken/technieken als ro l l e nspel, fysieke oefeningen, video en theater, oefenen
met gedrag.
• B e t rokkenheid van, of een para l l e l p ro g ramma voor belangrijke
anderen (opvoeders, begeleiders, leerkrachten).
• Inzet van een (inhoudelijk en didactisch) deskundige trainer.
• Elke keer ‘op maat maken’ van weerbaarg e i d sp rogra m m a ’s voor de
specifieke doelgroep of individuele cliënt/leerling.
• Vo o rdat aandacht wordt geschonken aan het negatieve, eerst het
p o s i t i e ve aspecten (wederzijds gewenste contacten, intimiteit en
seksualiteit) belichten. Ook is het noodzakelijk dat cliënten seks u e e l
zijn voorgelicht of dat seksuele voorlichting een onderdeel is van het
programma.
• W e e r b a a r h e i d s t rainingen moeten een aanvulling zijn op en ingebed
zijn in de dagelijkse omgang en begeleiding.
• De programma’s moeten zijn ingebed in het instellingsbeleid.
Als pre ve n t i e p ro g ramma's voor het voorkómen van gre ns ove rschrijdend
gedrag en seksueel misbruik geïsoleerd plaatsvinden en/of niet aansl u iten bij de behoeften en kenmerken van de doelgroep, dan hebben ze
weinig of geen effect. Ook eenmalige gegeven trainingen hebben geen
of nauwelijks effect op de lange duur.
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2.

Inbedding van een
weerbaarheidsprogramma

Een belangrijke voorwaarde voor succes is een goede inbedding van het
weerbaarheidsp ro g ramma in het alledaagse leven van de cliënten en in
het beleid van de instelling.2

“We besteden systematisch aandacht aan het vergroten van de
weerbaarheid van cliënten. Dit gebeurt in principe individueel, maar
groepsactiviteiten kunnen ook een onderdeel uitmaken van het versterken van de weerbaarheid. Omdat het zinvol kan zijn, of leuk.
Maar de groepsactiviteiten moeten altijd ingebed zijn in de individuele begeleiding. Ze zijn nooit meer dan een aanvulling. De belangrijkste empowerment moet in de dagelijkse begeleiding plaatsvinden,
vergezeld van positief voorbeeldgedrag.” (Stichting Pris m a )

2.1

Inbedding in de alledaagse omgang

De alledaagse omgang met cliënten biedt de grootste mogelijkheid vo o r
p re ventie. Reacties van een cliënt/leerling op een vo o r val of een film
kunnen een belangrijke bron van informatie zijn om zicht te krijgen op
w e nsen en (begeleidings)behoeften. Het is daarbij belangrijk om niet
alleen aandacht te besteden aan negatieve aspecten, maar vo o ral ook
aan positieve, wederzijds gewenste vormen van intimiteit, seksueel en
ander contact, en aan het aanleren van gedra gsalternatieven. Zo
voorkom je dat intimiteit/seksualiteit een negatieve lading krijgt.
Tegelijkertijd is het nodig om grenzen te stellen aan ongewenst gedra g .
Specifieke preventiepro g ramma's vormen een aanvulling op deze ‘bre d e
preventie in de dagelijkse omgang’.
”Als je in het dagelijks leven niet mondig mag zijn, dan zal de
transfer van een mondigheidscursus naar het gedrag in het dagelijks leven niet kunnen plaatsvinden. Hoeveel ruimte krijgt iemand?
Hoeveel keuzemogelijkheden heeft de cliënt? Mag hij aangeven
2

Ook de informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit de publicatie ‘ P reventie van
seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap’ ( L a m m e rs, Kok en
O u d e - A ve n h u is, april 2005).
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wat hij wel of niet wil? Enzovoort. Hier zou wel eens een curs u s
voor mogen komen: als je de individuele aanpak echt goed vorm
kunt geven en samen kunt laten lopen met een groepsaanbod vul
je het hele plaatje in.” (Stichting Prisma)

Pre ventie moet ook zijn ingebed in de omgang tussen cliënten/leerlingen en hun ouders en begeleiders. In de praktijk blijkt dit vaak moeilijk
te zijn. Veel ouders kennen gêne als het gaat om seksuele vo o r l i c h t i n g
en relationele vorming. Zij voelen zich vaak ook niet competent genoeg.
Ze zijn bang om ‘slapende honden wakker te maken’, zijn onbekend met
materiaal dat zij kunnen gebruiken en het ontbreekt hen vaak aan
ondersteuning. Bovendien willen veel pubers en adolescenten vooral niet
met hun ouders over seksualiteit praten. Zij halen hun informatie bij
leeftijdgenoten of van internet, waar het accent ligt op seks en weinig of
niet op relatievorming, intimiteit en rekening houden met anderen.
Ook begeleiders/docenten kunnen verlegen zijn met de thematiek of
zich onbekwaam voelen. Ze zijn ook vaker bezorgd over de eve n t u e l e
g e volgen van seksuele voorlichting, zoals het oproepen van seks u e l e
lus t g e vo e l e nsen riskant experimenteerg e d rag. De (ve ro n d e rstelde) weig e rachtigheid van ouders wordt door pro f e s s i o n a ls soms als alibi
gebruikt om seksuele voorlichting en relationele en seksuele vo r m i n g
achterwege te laten. (Anthoni, A., et.al., 2002).
Het is belangrijk dat een school of instelling begrip heeft voor de belemmeringen die ouders en professionals erva ren als het gaat om seksualiteit
en gre ns ove rschrijdend gedrag. Toch is het zaak deze belemmeringen te
overwinnen en ve ra n t w o o rdelijkheid te nemen voor de begeleiding va n
het kind wat betreft intimiteit, seksualiteit en re l a t i e s, en het in acht
nemen van grenzen. In onderling overleg kunnen ouders en de
s c h o o l / i nstelling de taken verdelen en het eens worden over het
waarden- en normens ysteem ten aanzien van intimiteit, seksualiteit en
grenzen.

2.2

Inbedding in het persoonlijke
begeleidingsplan

Op cliëntniveau is de ve rankering van pre ventie in het persoonlijke plan
van wezenlijk belang. Hiervoor is het nodig concrete begeleidingsdoelen,
-afsp raken en evaluatiemomenten te formuleren rond zaken als zelfbeeld, seksuele voorlichting, relationele en seksuele vorming, weerbaarheid en dergelijke.
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Om tot kwalitatief goede begeleidingsdoelen te komen, kan het nodig
zijn specifieke aandachtspunten en vragen te formuleren. Uit deze begeleidingsdoelen kan naar voren komen of en welke specifieke pre ve n t i e a ctiviteiten nodig zijn:
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Hoe is het zelf- en lichaamsbeeld van de cliënt?
Hoe is de sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling?
Is de cliënt in staat ve ra n t w o o rdelijkheid te nemen voor zijn/haar
gedrag en daden?
Is de cliënt in staat de eigen priva c y, (lichamelijke) integriteit en
grenzen te bewaken en die van anderen te respecteren?
Kan de cliënt 'ja' en 'nee' gevo e l e ns onderkennen en aangeven? Kan
hij/zij onderscheid maken tussen prettige, vervelende of verwarrende
opmerkingen en aanrakingen?
Is de cliënt in staat om te gaan met gevo e l e ns van macht en
onmacht?
Is de cliënt seksueel vo o rgelicht? Is er aandacht voor de re l a t i o n e l e
en seksuele vorming? Welke thema's moeten aan de orde komen of
moeten worden herhaald?
Toont de cliënt seksuele nieuwsgierigheid? Waaruit blijkt dit? Is er
sp rake van experimenteerg e d rag en heeft de cliënt hiervoor vo ldoende ruimte? Heeft de cliënt behoefte aan begeleiding of sturing
op dit gebied?
Is de cliënt in staat zijn/haar wensen en grenzen op seksueel gebied
aan te geven en die van anderen te respecteren?
Heeft de cliënt ervaringen met grensoverschrijding of (seksueel) misbruik?
Weet de cliënt wat hij/zij kan doen wanneer iemand hem/haar tot
iets dwingt en bij wie hij/zij terecht kan?
“Ons streven is om bij zoveel mogelijk cliënten (binnen de 24-uurs
ondersteuning) onders t e u n i n g s v ragen rond seksualiteit en weerbaarheid helder te krijgen, in de eerste plaats bij cliënten tussen
de 10 en 20 jaar. Wij gaan ervan uit dat ondersteuning op deze
terreinen thuishoort in de dagelijkse begeleiding, net als alle andere zaken en dus ook moeten worden opgenomen in het persoonlijk
plan. Wat betreft seksualiteit en seksuele voorlichting is het niet
de vraag of die moet worden gegeven, maar hoe die moet word e n
gegeven. En dat is per cliënt anders.” (Stichting Prisma)
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2.3

Inbedding/aansluiting bij andere
programma’s/activiteiten

Weerbaarheid hangt voor een groot deel samen met eigenwaarde, zelfve r t rouwen, zelfbewustzijn en met sociale va a rdigheden. Het is daaro m
belangrijk dat pro g ra m m a ’s of activiteiten gericht op de pre ventie van
s e ksueel misbruik, zijn ingebed in en aansluiten bij pro g ramma’s rond
sociale va a rdigheden en de sociale en emotionele ontwikkeling. Ook is
het noodzakelijk dat er aandacht is voor de positieve aspecten van seksualiteit voordat seksueel misbruik aan de orde wordt gesteld.

2.4

Inbedding in het beleid van de instelling
of de school

Dat pre ventie ook ingebed moet zijn in het beleid van school of ins t e lling, houdt in dat de organisatie een heldere visie heeft op (gewens t e )
omgangsvormen en seksualiteit en op pre ventie en aanpak van seksueel
misbruik. En dat deze visie is omgezet in een duidelijk beleid, pro t o c o llen en richtlijnen voor de praktijk. Allereerst omdat aandacht voor preventie onderdeel moet zijn van de dagelijkse begeleiding. Maar ook
omdat tijdens preventieactiviteiten bij de deelnemers misbruikervaringen
naar vo ren kunnen komen. Het is belangrijk dat hiervoor een protocol is
dat de trainer, begeleiders, leerkrachten en andere betrokkenen duidelijk
maakt wat te doen en wat te laten.
Daarnaast is nodig dat er een budget is voor pre ve n t i e p ro g ra m m a ’sdie
buiten het reguliere budget vallen.

2.5

Draagvlak bij alle betrokkenen

D raagvlak van betrokkenen bij cliënten kan een belangrijke bijdra g e
l e ve ren aan de effectiviteit van pre ve n t i e p ro g ramma’s. Willen cliënten
het geleerde in het dagelijkse leven kunnen oefenen en toepassen, dan
moeten zij zich gesteund weten. Probleem kan zijn dat niet iedere e n
overtuigd is van het belang van weerbaarheidsverhogende programma’s.
Bijvoorbeeld omdat men denkt dat bepaalde cliënten het niet nodig
hebben omdat zij ‘toch nooit met seksualiteit worden geconfronteerd’,
of omdat men er tegen opziet dat cliënten mondiger worden en op gaan
komen voor hun eigen behoeften, wensen en grenzen.
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“Absolute voorwaarde voor rendement is de voorbereiding. Met
alleen het pro g ramma draaien, ben je er niet. De voorbere i d i n g s p eriode is het meest intensief en duurt ongeveer twee maanden.
Hierin wordt vooral gewerkt aan het maken van individuele doelstellingen voor de cursisten en het cre ë ren van draagvlak bij de
omgeving van de cliënt (team/ouders). Zij moeten weten wat er
gaat gebeuren. Zij kunnen helpen bij de transfer naar het dagelijkse leven door te helpen bij huiswerk, te oefenen en signalen door
te spelen naar de tra i n e rs. Heel belangrijk is ook de follow-up
waarin de omgeving een grote rol heeft.” (St. Philadelphia Zorg )

Je kunt het draagvlak bij betrokkenen verg roten door hen te informere n
en zelf te laten erva ren wat het pro g ramma inhoudt, bijvoorbeeld in de
vorm van een speciale cursus.

“We organisren bijeenkomsten voor leerkrachten en ouders. Voor
ouders org a n i s e ren we een echte ‘doeavond’, waarbij ze zelf werkvormen uit de training meemaken, in plaats van alleen maar informatie. Ouders vullen ook het evaluatieformulier in. Zij vinden het
over het algemeen heel belangrijk en zouden wel meer willen. In
het najaar starten we daarom met een eerste cursus voor ouders.”
(SportZeeland)
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3.

Wat is een weerbaarheids
programma, voor wie, wanneer
en hoe?

In dit hoofdstuk gaan we nader in op weerbaarheidsprogramma’s.
Wat houden ze in, voor wie zijn ze bedoeld en hoe kun je ze toepassen?

3.1

Wat is een weerbaarheidsprogramma?

In weerbaarheidstrainingen wordt geoefend met de verschillende manieren
van gedrag die kunnen voorkomen dat je slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag, of dat je grensoverschrijdend gedrag gaat plegen. Vaak
wordt de volgende definitie van weerbaarheid gehanteerd: op een passende manier kunnen opkomen voor je eigen wensen, grenzen en behoeften
en rekening kunnen houden met wensen en grenzen van anderen.
De inhoud en aanpak van weerbaarheidstrainingen kunnen sterk ve rschillen. De Bero e p s ve reniging docenten Weerbaarheid en Zelfve rd e d iging (BWZ) heeft samen met het Nederlandse Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) de volgende eisen gesteld aan een pro g ramma wil het
zich een weerbaarheidsprogramma kunnen noemen:
•
•
•
•

•

Het hoofddoel is het weerbaarder maken van de deelnemers (en dus
niet alleen de sociale vaardigheden vergroten).
Er is een interg ratie van fysieke, mentale en verbale technieken en
methodieken, waarbij bewegen als middel wordt ingezet.
De methodieken komen uit zowel hulpverlening, assertiviteitstra iningen als vechtsport, psychomotorische therapie e.d.
De oefeningen en methodieken vormen een geïntegre e rd geheel:
f ysieke oefeningen zijn niet los te zien van mentale en verbale oefeningen, en omgekeerd.
De curs ist is uitgangspunt, er wordt gekozen voor díe technieken en
methodieken die passen bij zijn of haar wensen en mogelijkheden.

Het kenmerkende van weerbaarheidtrainingen is de combinatie van
verbale, mentale én fysieke oefeningen. Ze vormen dan ook een goede
aanvulling op trainingen sociale va a rdigheden. De fysieke oefeningen in
w e e r b a a r h e i d t rainingen zijn onder andere bedoeld om eigen kracht te
ervaren, machteloosheid te bestrijden en ja-, nee- of woedegevo e l e ns te
herkennen en te uiten. Er is veel aandacht voor ademhaling, stemgebruik, houding en lichaamstaal.
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In weerbaarheidstrainingen wordt onder meer gewerkt aan een positief
zelfbeeld, een gevoel van eigenwaarde en het voelen van de eigen
g renzen. De deelnemers oefenen om op te komen voor hun eigen
wensen en om zich te ve rdedigen tegen gre ns ove rschrijdend gedrag. Ze
leren situaties in te schatten en strategieën te kiezen om hiermee om te
gaan.
Belangrijke didactische uitgangspunten bij een weerbaarheidstra i n i n g
zijn onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaringsleren (leren door of vanuit ervaring).
Leren door doen (oefenen van beschermingstechnieken of rollenspelen).
L e ren door herhalen: in principe in elke les op (een deel van) het
voorgaande terugkomen en in de huiswerkopdrachten.
Leren door te zien hoe een ander het doet.
Leren door plezier te hebben, bijvoorbeeld in spel.
Leren door variatie (variatie in werkvormen).
Intuïtief leren.
L e ren door vragen te stellen en te beantwoorden (door bijv. ‘stel
dat’-vragen).
Leren door interactie.

3.2

Weerbaarheidstrainingen voor wie
en op welke manier?

In feite is het belangrijk om bij alle kinderen en jongeren aandacht te
besteden aan het ve rgroten van hun weerbaarheid om te voorkomen dat
zij slachtoffer of pleger worden van grensove rschrijdend gedrag, seksueel
misbruik of huiselijk geweld.

“Het is het niet altijd haalbaar dat we aan alle jongeren een training kunnen aanbieden. We pro b e ren in ieder geval de ‘oudere jongeren’ die We r k e n rode snel gaan verlaten, maar nog geen tra i n i n g
hebben gehad, een training aan te bieden. Ideaal zou zijn een tra ining wanneer de jongeren bij ons komen en een training voordat
ze weggaan.” (We r k e n ro d e )

In de praktijk worden weerbaarheidsprogra m m a ’s op ve rschillende manieren en voor dive rse doelgroepen aangeboden: als onderdeel van het
schoolcurriculum, als vormingsactiviteit in de vrije tijd of op indicatie.
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Als onderdeel van het schoolcurr i c u l u m
P ro g ramma’s die via een schoolcurriculum worden aangeboden zijn
onder meer het ‘Marietje Kessels Project’, ‘Kom op voor jezelf,
‘Weerbaarheid in het Basisonderwijs (WIBO)’ of ‘Rots & Water’ die op
basisscholen of binnen het speciaal onderwijs worden uitgevo e rd. Alle
leerlingen van een klas (meestal groep 7 of 8) nemen aan zo’n training
deel (zie ook ww.weerbaarheid.nu).
Vo o rdeel is dat alle leerlingen aan een dergelijke training deelnemen
en niet alleen de zogenaamde ‘pro b l e e m k i n d e ren’ (heel kwetsbaar of
juist gre nsove rschrijdend).
Een nadeel kan zijn dat kinderen minder gemotive e rd zijn omdat het
niet hun eigen keuze is mee te doen aan de training.
Het boek ‘Weerbaarheid van jongeren’ (Cautaert et.al. 2001) noemt nog
een ander nadeel van werken in een bestaande groep. De onderlinge
relaties, hiërarchie en omgangscodes liggen vaak vast en de gro e p sl e d e n
moeten ook na de training ve rder met elkaar. Er is een belang om de
bestaande situatie te handhaven en dit kan een obstakel zijn om de
beoogde effecten te bereiken. Maar bestaande re g e ls kunnen ook aanleiding zijn het gesp rek aan te gaan en te onderzoeken waarom
bepaalde re g e ls zijn ontstaan en wat de vo o rdelen en mogelijke nadelen
ervan zijn.

“In gesprek met de school bepalen we wat nodig is. We vragen
door waar het accent op moet liggen. De ene keer ligt dat op de
p reventie van agressie, de andere keer op de preventie van huiselijk
en/of seksueel geweld. Soms vraagt een school ook om een training sociale vaardigheden om de leerlingen steviger in de wereld te
laten staan. Wat je gaat doen hangt af van de vraag van de
opdrachtgever (de school) en het budget wat hiervoor beschikbaar
is.” (SportZeeland)

Als vormingsactiviteit in de vrije tijd
Deelnemers schrijven zich zelf in en betalen eventueel voor deze activiteit. Dergelijke trainingen worden vaker aangeboden vanuit het sociale
culturele werk of vanuit sp o r t o rg a n isa t i e s.Een vo o rdeel is dat de deeln e m e rs geheel op basis van vrijwilligheid deelnemen en gemotive e rd
zijn. Zelf een financiële bijdrage leve ren, kan het gevoel ve rsterken dat
men iets voor zichzelf over heeft. De auteurs van ‘Weerbaarheid va n
jongeren’ (Cautaert et.al., 2001) zijn van mening dat vrijwilligheid een
vo o r w a a rde is om te werken aan weerbaarheid en de pre ventie va n
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a g ressie. Immers, niemand kan ertoe gedwongen worden om ve r t ro uwen te geven en zichzelf kwetsbaar op te stellen. Werken aan ve ra n d ering doe je alleen wanneer je er aan toe bent.
“Jongeren nemen op vrijwillige basis deel. Zij melden zich uit zichzelf aan of zij worden hiertoe gestimuleerd door groepsleiding,
ouders of orthopedagogen. We vinden het belangrijk dat jongere n
de training zien als een investering in zichzelf, een soort van
cadeautje voor zichzelf. Ze betalen er ook iets voor, net als voor
andere activiteiten.” (Werkenrode

Op indicatie
D e e l n e m e rs worden geïndiceerd en door derden (ouders, leerkra c h t e n ,
begeleiders, of gedra gskundigen) aangemeld. Dit is vaak in zorgsituaties
het geval. Een voordeel is dat deelname vaker gebeurt op grond van een
u i t g e b reide intake, waardoor behoeften goed en duidelijk kunnen
worden bepaald. Een nadeel kan zijn dat deelname niet vrijwillig is en
men minder is gemotiveerd.

“Op indicatie, zowel de ‘schildpadjes’ als de ‘leeuwen’ (zwakke/
bange kinderen als de stoere overs c h reeuwers) worden voor de
training geïndiceerd. Op school worden vanuit diverse klassen
groepen samengesteld. Binnen de zorg is het vaak de hele leefgroep die aan de training deelneemt, tenzij er een of meerd e re
daders van (seksueel) gre n s o v e rschrijdend gedrag bij zitten. Deze
krijgen een apart individueel of gro e p s t raject.” (Bartiméus)

3.3

Individueel of in een groep?

Aan weerbaarheid kan zowel individueel als in een groep word e n
gewerkt. Jooske Kool zegt in haar boek ‘Ho, tot hier en niet ve rder...!’
(2000) dat het belangrijk is dat kinderen en jongeren ervaringen op
kunnen doen met leeftijd- en seksegenoten, omdat de sociale ontwikkeling voor een groot deel tot stand komt door interactie met anderen. In
een groep kunnen de deelnemers ondersteuning er herkenning bij elkaar
vinden. Het gevoel van gezamenlijkheid kan het zelfve r t rouwen ve rg roten. Bovendien kunnen ze in een groep oefenen en gedra gsalternatieven
ontwikkelen. Een nadeel van werken in een groep kan zijn dat de transfer naar het dagelijkse leven te moeilijk is. Een combinatie van beide
vormen kan de voorkeur verdienen.
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“In principe pakken we het individueel aan. Een onderdeel hiervan
kan zijn dat er groepsactiviteiten plaatsvinden. Soms kan het heel
leuk en zinvol zijn om met andere cliënten een cursus te volgen,
maar dit wordt dan ingebed in de individuele begeleiding.
G roepsactiviteiten zijn hier een aanvulling op. De belangrijkste
empowerment moet plaatsvinden in de dagelijkse begeleiding, vergezeld van positief voorbeeldgedrag. Als je in het dagelijkse leven
niet mondig mag zijn, dan werkt het niet en zal de transfer van
een cursus naar het dagelijkse leven niet kunnen plaatsvinden.
Daarvoor is scholing van teams ook erg belangrijk.” (Stichting
Prisma)

“Bij voorkeur in een groep: men leert van anderen en anderen zijn
ondersteunend. Maar ik doe het individueel wanneer iemand teveel is
beschadigd, of te kwetsb a a r, te afleidbaar, of te beïnvloedbaar. Je volgt
dan de grote lijn van het programma en behandelt thema's. Als je ro l l e nspel wilt doen, moet je daar iemand anders voor inschakelen. Een nadeel
is dat de cliënt niet leert van anderen.” (St. Philadelphia Zorg)

Bij veel weerbaarheidstrainingen voor kinderen, jongeren of volwassenen
geldt een groepsgrootte van tien tot twaalf deelnemers. Bij jonge kinderen of kinderen met een ontwikkelingsa c h t e rstand is het wenselijk met
minder deelnemers te werken: minimaal drie tot maximaal acht deelnemers.
Voor sommige cliënten of leerlingen kan, omdat ze ‘zwakker’ zijn of een
ontwikkelingsachterstand hebben, worden gekozen voor een individueel
traject vo o raf als vo o r b e reiding op de training. In dit individuele tra j e c t
kunnen ze onderdelen en principes van de training alvast leren kennen,
waardoor ze in de training beter mee kunnen komen.
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4.

Een weerbaarheidsprogramma
op maat

Dit hoofdstuk biedt handreikingen voor het opstellen van een weerbaarheidsprogramma op maat.
Een pro g ramma toegesneden op de behoeften en kenmerken van de
doelgroep is een wezenlijke voorwaarde voor succes. Dat geldt zeker als
het gaat om cliënten of leerlingen met een beperking. Soms is het noodzakelijk een compleet nieuw pro g ramma te maken. Maar vaak kun je
volstaan met een minder tijdrovende en kostbare werkwijze, namelijk het
samenstellen van een pro g ramma uit bestaande pro g ramma’s en materialen met enige aanpassingen.
In het samenstellen van een programma zijn acht stappen te onderscheiden:
1. Behoeftebepaling: wat heeft de cliënt/doelgroep nodig?
2. Oriëntatie op een mogelijk aanbod: welke mogelijkheden zijn er om
aan de behoefte tegemoet te komen?
3. Doelen: wat moet het beoogde resultaat, het effect zijn?
4. Een programma maken.
5. Betrekken van belangrijke derden.
6. Zorgen voor benodigde randvoorwaarden en hulpmiddelen.
7. Het programma uitvoeren.
8. Het programma evalueren en eventueel bijstellen.
Zo uitgesplitst lijkt het een ingewikkelde en tijdrovende werkwijze. Laat
je hierdoor niet ontmoedigen! In de praktijk kunnen veel fasen snel
doorlopen worden. Het gaat er vo o ral om tijdens de ontwikkeling va n
het pro g ramma regelmatig te toetsen of alle vo o ro n d e rstellingen nog
kloppen, of de geformuleerde doelen concreet genoeg zijn en of het
p ro g ramma en de gehanteerde werkvormen daadwerkelijk aan die
doelen tegemoet komen. In de para g rafen hierna geven we voor elk van
deze acht stappen adviezen en tips, ontleend aan literatuur en pra k t i j kervaringen van trainers en docenten.

4.1

Behoeftebepaling: hoe kom je erachter
wat nodig is?

S o ms geeft een cliënt of leerling zelf aan wat zij of hij nodig heeft.
Iemand meldt zich bijvoorbeeld met de wens om ‘sterker’ te word e n
tegenover medecliënten of -leerlingen. Het kan ook zo zijn dat anderen,

Weerbaar ondanks beperking 21

zoals ouders of leerkrachten, het voor een bepaalde persoon nodig vinden
dat deze weerbaarder wordt of grenzen leert stellen. Tussenvormen zijn er
ook: een cliënt geeft aan, daartoe gestimuleerd door ouders of leerkra c hten, dat zij of hij wil leren hoe je een medeleerling of cliënt kunt laten
weten dat je haar of hem aantrekkelijk vindt.
S o ms verwachten leerkrachten, begeleiders of orthopedagogen dat het
aanmelden van cliënten voor een weerbaarheidstraining genoeg is en dat
de training ve r vo l g e ns zijn werk doet. Maar er is meer nodig om daadwerkelijk aan te kunnen sluiten op de behoeften van de cliënt of leerling.

“Het gaat soms te gemakkelijk, iemand aanmelden voor een weerbaarheidscursus. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat een bepaalde
cliënt geen 'nee' kan zeggen en deze wordt 'dus' aangemeld voor
de cursus, in de verwachting dat hij of zij het nadien wèl kan.
Maar het gaat er niet om iemand simpel 'nee' te leren zeggen. Dat
trucje kun je best aanleren. Het gaat er om waaróm iemand geen
'nee' kan zeggen, in welke situaties niet en tegenover welke mensen of kinderen niet en of iemand wel 'ja' kan zeggen en kan aangeven wat hij of zij wèl wil.” (Stichting Prisma).

Bij behoeftebepaling zijn de volgende zaken van belang:
•
•
•

Wat wil de cliënt/leerling zelf?
Wat denkt de omgeving van de cliënt dat nodig is?
Keuzevrijheid en privacy: wil de cliënt hetzelfde als wat zijn omgeving denkt dat nodig is en wat is nodig om te weten over de cliënt?
• Wat zijn de mogelijkheden van de cliënt/leerling?
• Wat zijn zijn achtergrondkenmerken?
• Is de cliënt gemotiveerd om aan de training deel te nemen?
• Is er sprake van contra-indicaties?
In deze paragraaf worden deze punten nader uitgewerkt.

Wat wil de cliënt/leerling zelf?
Voor alle variaties van behoeftebepaling geldt dat dit proces (deels )
samen met de cliënt wordt uitgevoerd. Het is belangrijk te bespreken wat
de cliënt wil bereiken. Ook wanneer het aanbod -de weerbaarheidscurs us- er eerst is en daarna cliënten worden geselecteerd, dan nog moet
w o rden nagegaan worden of het aanbod wel goed aansluit op de
behoefte.
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Een manier om behoefte bij de potentiële deelnemer te bepalen is het
laten invullen van een vragenlijst, indien nodig onder begeleiding. Een
aansprekend voorbeeld is te vinden in het boek van Jooske Kool (‘Ho, tot
hier en niet verder...!’, 2000).
C h r istine van Andel van St. Philadelphia Zorg hanteert de zelfgemaakte
D V D ’s (‘Deurtje open, deurtje dicht’, 2004) als hulpmiddel bij cliënten
met een lager verstandelijk niveau om achter hun behoeften te komen.

Wat denkt de omgeving van de cliënt dat nodig is?
Vaak wordt ook de omgeving van de cliënt of leerling bevraagd om duidelijk te krijgen waar behoeften liggen en wat de mogelijkheden en
beperkingen zijn van de betreffende persoon.
Floor Jurriëns van Bartiméus heeft een vragenlijst opgesteld voor ouders,
l e e r k rachten en persoonlijk begeleiders (zie bijlage 4). Het eerd e rg enoemde boek van Jooske Kool bevat ook een dergelijke vragenlijst.
Op scholen worden weerbaarheidstrainingen vaker door externen uitgevoerd. De intake vindt dan vaak plaats met de opdrachtgever (de directie/
leerkracht) die aangeeft wat nodig lijkt.

Keuzevrijheid en privacy
In de praktijk is er nogal eens een kloof tussen wat een cliënt vindt dat
zij of hij nodig heeft en wat de begeleider vindt dat nodig is. En een
goede intake, waarbij veel informatie verzameld wordt over de cliënt, kan
op gespannen voet staan met het recht op privacy van diezelfde cliënt.
Het is niet altijd makkelijk om goed om te gaan met dit soort dilemma´s.
W e r k e n rode heeft er daarom bewust voor gekozen om de weerbaarh e i d s t rainingen buiten zorg- en schoolverband aan te bieden. School
staat voor moeten en de zorg zit al zo bovenop de jongere. De jongere
geeft zichzelf op en de trainer weet weinig of niets van de jongere.

“Het is niet nodig dat je alles van een jongere weet. We willen het
liefst zo blanco en onbevooro o rdeeld mogelijk met een jongere de
training ingaan. Op het inschrijfformulier staan twee vra g e n :
waarom kom je en wat wil je leren? De antwoorden vormen de
basis voor de training, bijvoorbeeld: ik wil beter leren opkomen
voor mezelf, ik kan moeilijk nee zeggen, of ik wil minder stoer
doen. De kracht is dat je als trainer zo neutraal mogelijk bent tijdens de training.” (We r k e n ro d e )
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Ouders, gro e p sleiding of leerkrachten krijgen op Werkenrode niet zo
maar te horen hoe hun kind, cliënt of leerling het doet op de training.
De jongeren besl issen zelf of en wat zij willen vertellen. Als een jongere
moeite heeft met vertellen, kan hij daarbij hulp krijgen. De keuze en de
regie ligt bij de jongere. Wel is de ouders tevoren verteld wat de training
inhoudt, wat de trainer gaat doen en - achteraf - wat er is gedaan.
De conclusie kan zijn dat het recht op privacy en de keuzevrijheid van de
cliënt of leerling soms vo o rop zal staan, maar dat afgeweken kan
worden van deze rechten wanneer andere belangrijke uitgangspunten in
het geding zijn, zoals bescherming van de cliënt of leerling, of bescherming van anderen tegen ongewenst gedrag van de cliënt of leerling.

Wat zijn de mogelijkheden van de cliënt of leerling
Een belangrijk aanknopingspunt bij de behoeftebepaling zijn de capaciteiten van de cliënt: wat kan hij of zij wel en wat niet? De instellingen hanteren verschillende methodieken om de mogelijkheden te inventariseren.
Stichting Prisma brengt met behulp van de hermeneutische cirkel,
opnieuw geïntro d u c e e rd door Eric Bosch en Ellen Suykerbuyk (2000),
de gehele persoon in beeld. Als er dan nog leemtes zijn in de kennis van
de persoon, doet men vervolgonderzoek. De vragenlijst is vo o ral gericht
op begeleidings v ragen ten aanzien van seksualiteit en het geven van
seksuele voorlichting. Maar een groot aantal vragen kan ook van belang
zijn als het gaat om weerbaarheid en het kunnen hanteren van gre n z e n
(zie bijlage 2).
Christine van Andel van St. Philadelphia Zorg heeft een indicatielijst ontwikkeld voor begeleiders, met vragen over het niveau, over hoe iemand
leert, of iemand fantasie en werkelijkheid kan scheiden (zie bijlage 3).
B a r t i m é us hanteert een ‘vragenlijst weerbaarheid’ die wordt afgenomen
bij ouders, persoonlijk begeleiders en leerkrachten (zie bijlage 4).
Werkenrode differentieert naar hoog, midden en lager niveau. Waarbij
men aantekent dat het moeilijk is cliënten in te delen naar een van de
drie nive a us als er grote discrepanties zijn tussen bijvoorbeeld cognitief
niveau en performaal niveau.
Voor het kunnen deelnemen aan groepstrainingen worden vaak nog aanvullende criteria gehanteerd. Bijvoorbeeld: deelnemers moeten in staat
zijn resp e c t vol met elkaar om te gaan, ze moeten qua kwetsbaarheid vergelijkbaar zijn en in staat zijn aandacht voor de andere gro e p sleden te
hebben. Daar staat tegenover dat voor het leerproces enige diversiteit aan
pers o o nskenmerken bij de deelnemers ook belangrijk kan zijn, dus een
mix van teruggetrokken en aandachttrekkende personen. Jooske Ko o l
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stelt dat elke deelnemer zich in minstens één of twee andere deelnemers
moet kunnen herkennen.

Wat zijn zijn achterg r o n d ke n m e r ke n ?
Een ander aandachtspunt vormen de diverse achtergrondkenmerken van
de cliënt: sekse, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en dergelijke. Het
is bekend dat deze achterg ronden een grote invloed hebben op de
manier waarop een kind of volwassene, ook als deze een beperking
heeft, denkt, voelt en handelt. Zeker als het gaat om onderwerpen als
zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, gre ns ove rschrijdend gedrag en weerbaarheid.
Om bijvoorbeeld meiden effectief te bedienen met een weerbaarheidsprogramma, moet het pro g ramma anders in elkaar zitten en anders ‘aan
de vrouw gebracht worden’ dan voor jongens. Meisjes hebben vaker
minder ve r t rouwen in de eigen (lichaams ) k racht. Zij erva ren het ve i l i g e r
om zelfverdedigingsoefeningen met elkaar uit te proberen. Jongens zijn
zich meestal meer bewust van hun kracht, maar moeten vaak nog lere n
hoe ze die op een positieve manier kunnen inzetten en hoe ze zichzelf
kunnen beheersen. Maar meiden moeten ook weer niet bij vo o r b a a t
beschouwd worden als potentiële sl a c h t o f f e rsvan seksueel misbruik en
j o n g e ns niet bij voorbaat als potentiële plegers. Beide seksen kunnen
baat hebben bij het opbouwen van eigenwaarde en het leren van andere ,
meer dive rse strategieën om met angst, onmacht, frus t ratie en woede
om te gaan (Cautaert et.al. 2001).
Overigens gelden zaken als onzekerheid of een negatief zelf- of lichaamsbeeld niet alleen voor kwetsb a re personen, maar ook voor personen die
grens overschrijdend gedrag vertonen. Het is dus zaak om wél rekening te
houden met sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, et cetera, maar niet te gaan
stereotyperen. Over het algemeen kan wel worden gezegd dat seks e g e n oten makkelijker met elkaar praten over gevoelige onderwerpen.
Bij de oriëntatie op een passend individueel aanbod moet al rekening
gehouden worden met de sekse en andere pers o o nskenmerken van een
cliënt, maar dit geldt nog sterker als het gaat om een gro e p saanbod. In
groepen met alleen jongens/mannen of alleen meiden/vrouwen is de
dynamiek heel anders dan in gemengde groepen. De keuze voor seksehomogeen of seks e h e t e rogeen hoort bewust gemaakt te worden. Hetzelfde
geldt voor de factoren leeftijd en etnis c h - c u l t u rele achtergrond.
Toch is het in de praktijk niet altijd mogelijk om met alle achterg ro n dkenmerken optimaal rekening te houden. Dan moet differentiatie in het
groepsp ro g ramma worden aangebracht, bijvoorbeeld door te werken in
sekse- of leeftijdhomogene subgroepjes.
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“We hebben altijd een jongens- en een meisjesgroep. Maar naar
leeftijd kunnen we nog niet optimaal differe n t i ë ren omdat we ook
al naar niveau moeten differe n t i ë ren. Dat is soms een probleem.
Seksualiteit met jongeren van 12 jaar bespreken moet heel anders
dan bij jongeren van 16 jaar. De meiden van 19 vragen naar
'standjes' terwijl de meiden van 13 misschien nog nooit hebben
gezoend. Toch zitten er soms grote leeftijdsverschillen in een
g roep.” (We r k e n ro d e )
“Bij voorkeur geven we voor jongens en meisjes een aparte training. Maar dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als de klas zo
klein is dat je hem niet kunt splitsen omdat het financieel niet
haalbaar is.” (SportZeeland)

Is de cliënt gemotiveerd om aan de training deel te nemen?
De motivatie van de cliënt om aan een curs us deel te nemen is een
volgend aandachtspunt. Als de motivatie ontbreekt, moet je ofwel afzien
van de training of eerst aan de motivatie werken. In de praktijk blijken
vaak juist degenen die een weerbaarheidscursus het hardst nodig hebben
hier niet voor te voelen. Denk aan degenen die grensoverschrijdend gedrag
vertonen maar dat zelf niet als een probleem zien, of de te meegaande,
timide leerlingen/cliënten. Lukt het ondanks de inspanningen niet een
cliënt te motive ren, dan zul je naar een alternatief moeten zoeken.

“De echte machojongens, die bereiken we moeilijk. Die krijg je zelfs
moeilijk mee op een weekend zelfverdediging. Een valkuil is ook
dat begeleiders en docenten al snel denken dat zulke jongens het
niet nodig hebben, dat die eerder té weerbaar zijn. Maar weerbaarheid heeft twee kanten: het leren opkomen voor jezelf en sterker
w o rden, en het juist kwetsbaar durven zijn en weten hoe je je
k racht op een positieve manier kunt inzetten.” (We r k e n ro d e )
“In sommige groepen worden kinderen 'gedwongen' mee te doen.
Maar wanneer een jongere niet wil, dan leert hij of zij niet. Het
valt of staat met hoe zo’n training wordt gebracht. Je moet hem
goed ‘verkopen’. Je moet de jongeren laten zien wat de tra i n i n g
inhoudt, wat ze er kunnen halen en dat het ook echt leuk kan zijn.
Hiervoor org a n i s e ren we een proefuurtje of een paar bijeenkomsten vooraf om de kinderen te enthousiasmeren.” (Bartiméus)
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Is er sprake van contra-indicaties?
Ten slotte zijn mogelijke contra-indicaties voor deelname aan een weerb a a r h e i d s t raining van belang. Uit de literatuur en gesp rekken met professionals komen de volgende contra-indicaties naar voren:
• Eventuele (nog niet verwerkte) ervaringen met agressie, pesten, seksueel misbruik, of huiselijk geweld. Het kan dan nodig zijn eers t
aandacht te besteden aan de verwerking van deze ervaringen en ze
een plaats geven voordat met weerbaarheid kan worden begonnen.
• Grote individuele gedra gs- of psyc h i a t r ische problematiek. Ook
hierbij is eerst een andere vorm van hulp (therapie) nodig.
• Cliënten/leerlingen die zichzelf niet kunnen begrenzen.
• Cliënten/leerlingen die nauwelijks een ‘ik’-ontwikkeling hebben,
zeer geringe gewetensfunctie, weinig normbesef en/of geen re k ening kunnen houden met anderen. Voor deze personen is alleen
externe controle effectief om seksueel misbruik (slachtofferschap en
plegerschap) te voorkomen.

4.2

Oriëntatie op het aanbod

Welke mogelijkheden zijn er om aan de behoeften tegemoet te komen?
Het aanbod aan preventiemethodieken op het terrein van seksualiteit en
s e ksueel misbruik is aanzienlijk. Tot voor kort was er nauwelijks een
informatiebron die een breed overzicht bood. In het voorjaar van 2005
ve rscheen, zoals gezegd, bij Trans Act een overzicht van pre ve n t i e p rog ra m m a ’s en materialen binnen en buiten de gehandicaptensector en
medio 2005 is er een gezamenlijke website van Tra ns Act en de Rutgers
Nisso Groep: www.begrensdeliefde.nl (zie ook hoofdstuk 6 met aanbevolen literatuur en websites).
Verder is er een aantal Nederlandse organisaties met een goed documentatiecentrum, zoals GGD Nederland en regionale GGD’en, Rutgers Nisso
G roep, Tra ns Act en NIGZ. De grote gehandicaptenorg a n isaties zijn
meestal ook goed toegerust. Daarnaast blijken ook netwerken (va n
interne en externe collega’s) veel gebruikt te worden om op het spoor te
komen van bruikbare methodieken en materialen.

4.3

Doelen en resultaten bepalen

Na het vaststellen van de behoefte van de cliënt, breekt de fase aan om
de doelen en beoogde effecten vast te stellen. Als het enigs z i ns kan,
gebeurt dit in samensp raak met de cliënt. Daarnaast kan ook de omge-
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ving worden bevraagd (ouders, begeleiders, leerkrachten, gedra gsk u n d igen). De grote uitdaging is om de doelen zo concreet mogelijk te formul e ren. Pas dan kan tijdens en na de training gemeten worden wat het
effect is van de training. Een doel als ‘zelfve r t rouwen opbouwen’ is bijvoorbeeld te vaag en te breed. Concreet geformuleerde doelen vo r m e n
ook een leidraad om tot een opbouw van het pro g ramma te komen en
geschikte werkvormen te bepalen.
Christine van Andel (St. Philadelphia Zorg) heeft een bruikbare doels t e llingenlijst gemaakt, behorend bij de weerbaarheidskoffer ‘Weerbaar:
baas over mijn eigen lijf’. (Zie bijlage 5).
Stichting Prisma beschrijft het maximale en het minimale doel. Dit
gebeurt, als de cliënt daartoe in staat is, samen met haar of hem. Als de
vo o r l i c h t i n gs c u rs us afgelopen is, wordt per individu bekeken hoe deze
zich heeft ontwikkeld en wat er eventueel nog meer nodig is.
Sommige weerbaarheidsp ro g ra m m a ’s, zoals ‘Nee = nee’ van Bartiméus
(zie bijlage 4) of het pro g ramma van Jooske Kool, omvatten vra g e n l i j sten voor- en achteraf, die door de deelnemers, hun ouders en begeleid e rs / l e e r k rachten ingevuld worden. Deze kunnen ook dienen om de
effecten te meten. (Zie voor evaluatievragen bijlage 6).

4.4

Een programma maken

Een aantal geïnterviewden maakt pro g ramma’s altijd zelf, anderen ontwerpen alleen het materiaal zelf, en sommigen maken gebruik van
bestaande werkvormen en materialen.
“We zijn pro g ramma's aan het inventariseren, waarvan we een
korte beschrijving maken rond vaste thema's als: doel, doelgroep,
indicaties en contra-indicaties, inhoud, werkvormen, eisen aan de
trainer, etc. Op grond van deze beschrijvingen gaan we kijken
welke zaken mogelijk bruikbaar zijn en dan maken we zelf een
nieuw pro g ramma.” (Bartiméus)
“We zijn altijd weer op zoek naar nieuwe dingen, desgewenst aanpassen of zelf verzinnen. Het is belangrijk dat je weet waarom je
een bepaalde werkvorm inzet: met wel doel, op welk moment je die
inzet en wat het mogelijke (neven)effect is. En dat is vaak moeilijk
omdat dit bij veel werkvormen niet bekend is. Daar moet je dan in
de praktijk achterkomen.” (We r k e n ro d e )

28

Tra nsAct

Voor alle aanpakken geldt dat vo o raf een ‘pro g ramma van eisen’ geform u l e e rd moet zijn, afgestemd op de doelgroep. Als een nieuw programma gemaakt wordt, gelden de geformuleerde eisen als voorwaarden
vooraf, als kwaliteitseisen. Als een bestaand weerbaarheidsprogramma als
u i t g a n gspunt dient, kan het lijstje van eisen gebruikt worden als toets
om te zien in hoeve r re het pro g ramma geschikt is en op welke onderdelen aanpassing nodig is.

In deze paragraaf worden onderstaande punten verder uitgewerkt:
• programmaopbouw
• een programma aanpassen
• werkvormen en opdrachten kiezen
• een draaiboek maken

Programmaopbouw
Een goede opbouw van het programma is erg belangrijk. Een kwaliteitscriterium is dat er een hele duidelijke lijn in het programma zit, met een
c o nsequente en overzichtelijke structuur, zodat het voor de deelnemers
voorspelbaar is en daardoor veiliger voelt. Een vaste opbouw per sessie is
hiervoor belangrijk.
Voor jonge kinderen en voor mensen met een beperking op het verstandelijke en/of sociale en emotionele niveau moet het pro g ramma ve e l
herhaling bevatten: steeds dezelfde dingen laten terugkomen met een
ander onderwerp.
Bepaalde onderwerpen moeten eerst zijn behandeld, voordat andere aan
de orde kunnen worden gesteld. Bijvoorbeeld: zelfbeeld en lichaamsb eleving vo o rdat je het over seksualiteit gaat hebben. Eerst positieve seks ualiteit aan de orde laten komen vo o rdat misbruik wordt behandeld.
Nooit met zelfve rdediging beginnen als het 'ja - nee' gevoel niet is
behandeld. Daarbij is het belangrijk op een positieve manier aan te
sluiten bij de belangstelling van jongens en meisjes voor elkaar en re c h t
te doen aan de prettige en leuke kanten van seksualiteit.
“We hebben eens een man voorlichting willen geven. Hij was zelf heel
terughoudend, maar wij vonden het toch belangrijk. We gingen aan de
slag met de video’s van ‘Lief en Lijf’ met blote lichamen. Dat kon die man
niet aan. We hadden veel kleiner en genuanceerder moeten beginnen en
het vervolgens stapje voor stapje moeten opbouwen.” (Stichting Prisma)
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Een programma aanpassen
Alle geïnterviewden benadrukken dat er nooit vanuit één standaard p rogramma gewerkt kan worden en dat het programma iedere keer aanpassing verdient.

“Per bijeenkomst stellen we het definitieve pro g ramma voor die
keer samen, waarbij we meenemen wat er de vorige keer is
gebeurd of naar voren kwam. Het is onmogelijk om vanuit één
s t a n d a a rdmap te werken. Elke keer dat je de training geeft is
a n d e rs. Het kan zijn dat je de ene keer langer bij een thema moet
stilstaan dan bij een andere groep. Dan kun je soms een ander
thema wat minder behandelen. Bij jongeren met een lager niveau
moet je veel meer herhalen en terughalen, dus kunnen per keer
minder activiteiten worden behandeld. Dan stel je de training
daarop bij. Die keuzes maak je per keer.” (We r k e n ro d e )

W e r k e n rode werkt vanuit een min of meer vaste opbouw van een programma. Daarvoor gebruikt men het boek ‘ Weerbaarheid van vro u w e n
en meiden met een handicap’ (Wertheim, Zijdel & Ruijgers, 1999). Dit
programma heeft volgens Werkenrode een goede opbouw.
In de loop der jaren is de weerbaarheidtraining voor meisjes aangepast
aan, en aangevuld met nieuwe thema's (bijvoorbeeld pesten) en andere
werkvormen. Ook is de training aangepast voor meiden met een lager
(cognitief, sociaal, emotioneel) niveau. Hierbij wordt onder meer gebruik
gemaakt van ‘ Voel je oké!’ (PJ Pa r t n e rs, Rotterdam), ‘Als een meisje nee
zegt’ (Spanjaard, ten Hove, 1993), ‘ Weerbaarheid: baas over mijn eigen
lijf’ (van Andel, 1997/2000) en elementen uit de methode ‘Leefs t i j l .’
I n m i d d e ls is er ook een pro g ramma voor jongens ontwikkeld. Hierbij
maakt men, naast bovengenoemde methoden, ook gebruik van elementen uit ‘Rots & Water’ (Ykema, 2002 en 2004).
SportZeeland gebruikt bestaande programma’s en maakt een mengvorm
van bijvoorbeeld ‘Marietje Kessels Project’ (MKP) en ‘Rots & Water’.
Bij Bartiméus is de training 'Nee = nee' ontwikkeld voor 12-15-jarigen, op
basis van de bestaande pro g ra m m a ’s ‘Rots & Water’, ‘Als een meisje nee
zegt’ en ‘Spelend leren - leren spelen’ (Reenders, 1996). Momenteel is men
bezig een programma voor de jongere kinderen te ontwikkelen, waarin het
tempo nog wat lager ligt en de onderwerpen beter aansluiten bij de belevingswereld van die leeftijdsgroep. Dat programma wordt uitgetest, geëvalueerd en bijgesteld. Vervolgens wordt een handleiding geschreven.
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Bij St. Philadelphia Zorg zijn door Christine van Andel twee pakketten voor
weerbaarheid ontwikkeld: ‘De gele koffer ‘Weerbaarheid: baas over mijn
eigen lijf’, gericht op preventie van seksueel misbruik en een serie DVD's
‘Deurtje open, deurtje dicht’ die in bredere zin gericht is op sociale weerbaarheid en relatievorming. Dit materiaal wordt als het nodig is aangepast.
Ve rder maakt men gebruik van de Klosbanden ‘Lief en lijf’ (Gesthuizen,
1994) en het pakket ‘Geen kind meer’ (Rutgers Stichting 1992).

We r k v o rmen en opdrachten kiezen 3
Het is zaak om die werkvormen uit te kiezen die de groep of het individu op dat moment nodig heeft. Zoals gezegd kan het nodig zijn om
tijdens de uitvoering van het pro g ramma andere keuzes te maken dan
was voorzien.

“Je moet denken vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de
deelnemers en daar werkvormen of materiaal bij zoeken. Bijvoorbeeld met matig tot ernstig verstandelijk gehandicapten kun je best
werken, maar dan moet je wel alles nóg visueler maken: bijvoorbeeld
tekeningen vergroten en duidelijkere zwarte lijnen aanbrengen.
Bij mensen die ook autistisch zijn moet je nóg beter weten hoe ze
communiceren. Zwart-wit foto's kunnen goed werken, maar er
mag geen ruis bij zitten. Je weet op voorhand niet wat iemand in
het plaatje ziet. Je mag er niet vanuit gaan dat ze hetzelfde zien
als jij. Dus je moet steeds weer checken welke associaties die persoon heeft, steeds nagaan wat hij ziet. Vaak blijkt dan dat het nog
concreter moet.“ (St. Philadelphia Zorg )

Aandachtspunten bij de keuze van werkvormen
•
•
•
•
•

3

Aan welk inhoudelijk doel moet worden voldaan?
Past de oefening bij het doel van de training, bijvoorbeeld va a rd i gheden ontwikkelen of ervaringsleren?
Is de werkvorm geschikt voor de soort bijeenkomst?
Wat is de meerwaarde van de werkvorm?
Wat zijn mogelijke positieve of negatieve consequenties van een
oefening voor individuen en het proces binnen de groep?
Naar: Mulder., L., (et. al.) Oefeningenboek voor gro e p en -150 korte oefeningen
voor therapie, opleiding, training, Bohn Stafleu Van Loghum, 2e herziene druk,
Houten, 2004.
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•

•

•

•

•

Welk aangrijpingpunt past op dit moment het beste bij de groep?
(Bedenk dat dezelfde werkvorm in de ene groep heel anders kan
werken dan in een andere groep. Een werkvorm moet aansluiten bij
wat er leeft en waar men aan toe is. Hiervoor kan het nodig zijn om
tijdens de training het groepsproces te analyseren).
Welke soort activiteit moet de oefening stimuleren: naar binnen of
naar buiten gerichte activiteit, fysieke of mentale activiteit, va a rdigheden, ervaringsleren, individueel of groepsgericht?
Hou rekening met hoe mensen leren en onthouden: het minst door
te horen en lezen, het meest door te erva ren (oefenen) en met
anderen te bespreken.
Z o rg voor afwisseling in werkvormen: combinaties van actief en
passief, denken of voelen, verbaal en non-verbaal (ro l l e nspel, situat i e spelen, video), mentaal, creatief (tekeningen, collage, toneel) en
fysiek (houding, stem, zelfverdediging).
Past de werkvorm bij de stijl van jou als trainer?
“Een belangrijk criterium voor het programma en voor de werkvormen is dat het gericht is op ervaren. Hierbij is ook het fysieke
aspect erg belangrijk. Kinderen leren door ervaren: wat voelt wel/
niet prettig. Als je flexibel blijft is zo’n pro g ramma voor bijna elk
niveau geschikt of geschikt te maken.” (Bartiméus)
“Op grond van wat uit de hermeneutische cirkel blijkt, beoord e l e n
we of werkvormen en materialen aansluiten bij het cognitieve,
sociale en emotionele ontwikkelingsniveau. Kan iemand uit de voeten met wat tekst? Moeten er vooral tekeningen worden gebruikt?
Zijn deze concreet genoeg, of zijn foto's beter? Het is ook belangrijk dat materialen aansluiten bij de biologische leeftijd van de
cliënt. Zijn of haar ontwikkelingsniveau kan wel 4 jaar zijn en de
tekst uit boekjes voor jonge kinderen kan heel bruikbaar zijn om
iets op concreet niveau uit te leggen, maar een puber moet geen
plaatjes van kinderen krijgen voorgeschoteld als je bijvoorbeeld
gaat praten over je eigen lijf.” (Stichting Prisma)

Wa rming-up & cooling-down
Zorg voor een veilige en laagdrempelige ‘warming-up.’ Fysieke of mentale
warming-ups zijn belangrijk om potenties op te warmen en inlevingsvermogen, spontaniteit, fantasie, en dergelijke te vergroten. Het gaat er om
dat de deelnemers zich klaarmaken voor de komende activiteit.
Zorg ook voor een 'cooling-down'. Sluit af met een werkvorm die weinig
energie kost of juist energie geeft.
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F y s i e ke oefeningen
Fysieke oefeningen (houding, lichaamstaal, stemgebruik, zelfverdediging)
zijn in een weerbaarheidstraining onmisb a a r. Het is belangrijk goed te
kijken welke fysieke oefeningen wel of niet geschikt zijn voor de doelgroep en op welk moment en op welke manier zij ingezet kunnen worden.

“Veel jongeren met een lichamelijke handicap weten niet hoe ze
hun frustraties of energie fysiek kunnen uiten. Ze houden veel emoties binnen en compenseren dit door verbaal geweld of destructief
gedrag. Voor jongeren die in een rolstoel zitten, is het belangrijk
dat ze uit het harnas van die rolstoel komen. Bij zelfverdediging bijvoorbeeld op de mat gaan oefenen. Voor veel jongeren is dat héél
spannend. Het harnas is ook een bescherming geworden, een soort
van jas. Daar moet je wel rekening mee houden.“ (Werkenrode)
“Bij zelfverdediging moet je goed nagaan hoe je dit doet bij verstandelijk gehandicapten. Zij kunnen vaker minder goed in een
kader plaatsen wanneer je het fysieke wel of niet moet inzetten.”
(SportZeeland)

Rollenspel
Een rollenspel kan zeer geschikt zijn om alternatief gedrag te oefenen of
om een cliënt te leren zich in een andere persoon in te leven. Maar er
zijn ook cliënten die het ve rschil tussen rol en werkelijkheid niet goed
kunnen onderscheiden. Wat dan kan helpen, is letterlijk een toneel te
cre ë ren. Als de cliënten het toneel betreden, is voor hen duidelijk dat ze
een rol spelen, stappen ze er weer uit dan bevinden ze zich weer in het
normale leven.

H u i s w e r ko p d r a c h t e n
Een werkboek en huiswerkopdrachten kunnen het effect van de training
(transfer naar het dagelijkse leven) verhogen. Het huiswerk/de opdra c hten mogen niet te omvangrijk en niet te moeilijk zijn. Variatie in
opdrachten om het geleerde te oefenen is belangrijk.
Voorbeelden van werkboeken worden gegeven in het ‘Handboek Marietje
Kessels Pro j e c t ’, in het boek van Jooske Kool ‘Ho, tot hier en niet verder...!’
en in het werkboek behorend bij de DVD-serie ‘Deurtje open deurtje dicht’
(van Andel 2004) waarin een ‘doe-boek’ voor cliënten is opgenomen.
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Een draaiboek make n
Een hulpmiddel is om van het hele pro g ramma en per bijeenkomst een
draaiboek te maken met tijdschema:
• Het thema dat in de betreffende bijeenkomst aan de orde moet komen.
• Leerdoelen van de gewenste bijeenkomst.
• Werkvormen, gekoppeld aan de leerdoelen, die worden ingezet.
• Alle vaste onderdelen tijdens de bijeenkomst.
• De tijd die voor de werkvormen nodig is (maak een reële inschatting)!
Zoals gezegd is bij sommige deelnemers een zeer vaste structuur nodig
die elke bijeenkomst terugkomt. Om alles beter te laten beklijven kan het
ook nodig zijn zaken meerd e re malen te herhalen. Plan de bijeenkomsten niet te vol en hou er rekening mee dat werkvormen en oefeningen
kunnen uitlopen. Schuif net zolang totdat een evenwichtige opbouw is
ontstaan die in de gegeven tijd uitgevoerd kan worden.

Voorbeeld opbouw van een programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kennismaking en informatie over wat de cursus inhoudt
Een ja-, nee- of twijfelgevoel
Zelfbeeld, trots zijn op jezelf
Assertiviteit in dagelijkse situaties/grenzen trekken
Intimiteit en seksualiteit
Zelfverdediging I.
Seksueel geweld/misbruik
Adequaat reageren op lastige situaties
Zelfverdediging II.
Zelfvertrouwen
Elkaar helpen/hulp vragen
Discriminatie
Examen en evaluatie

Voorbeeld opbouw van een bijeenko m s t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
34

Kennismaking
Warming-up
Terugblik/huiswerk behandelen
Herhaling of voorbereiding op nieuw thema
Nieuw thema (nieuwe vaardigheid of kennis)
Werkboek (herhalen nieuwe stof)
Huiswerkopdracht/transfer naar de praktijk
Cooling-down & afsluiting
Tra nsAct

C h e c ken van het opgestelde programma
Check vervolgens het programma en de bijeenkomsten op kwaliteitseisen als:
• Voldoet de totale opzet aan het algemene leerdoel?
• Voldoet de totale opzet aan de leerdoelen vanuit de intake?
• Krijgen alle leerdoelen voldoende aandacht?
• Zit er voldoende variatie in de werkvormen?
• Zijn er alternatieve werkvormen die kunnen worden ingezet?
• Zit het programma niet te vol? Is er genoeg tijd om het huiswerk te
behandelen? Zijn er voldoende pauzes ingelast?
Bij het toesnijden van het pro g ramma en werkvormen op de doelgroep,
is uitera a rd ook een rol weggelegd voor de deelnemers. De trainer of
begeleider schat zelf vo o raf in wat goede werkvormen en oefeningen
zijn, maar laat ook (tijdens de training) de deelnemers aangeven of deze
goed bij hen aansluiten of dat iets anders wenselijk is. Zorg daarom in
de programmaopzet voor alternatieve werkvormen.

“Je laat tijdens de training de jongeren aangeven of ze een werkvorm of oefening prettig vonden. Het kan zijn dat jongeren niet uit
de voeten kunnen met een rollenspel. Dan moet je iets anders zoeken. Of dat ze bij zelfverdediging niet uit de rolstoel durven. Dat
moet je respecteren en er misschien van leren dat hier meer
opbouw in had moeten zitten.” (Werkenrode)

Het aanpassen van een pro g ramma, vo o raf of tijdens de uitvoering va n
het pro g ramma, vraagt nogal wat van de begeleider/trainer. Om dat goed
te kunnen, is deskundigheid nodig, net als ervaring en veel flexibiliteit.

“De trainer moet gekwalificeerd zijn. Hij of zij moet na een of twee
lessen kunnen aanvoelen wat het niveau is van de groep is en wat
je wel en beter niet kunt doen, hoe diep je kunt gaan en welke
thema’s voor deze groep belangrijk zijn.” (SportZeeland)

4.5

Belangrijke derden betrekken

Een wezenlijke vo o r w a a rde voor een positief effect van een weerbaarheidsprogramma is betrokkenheid van mensen die belangrijk zijn voor de
cliënt of leerling. Bijvoorbeeld ouders, zussen en bro e rs, begeleiders,
leerkrachten. Zij kunnen een rol vervullen bij de tra nsfer naar het dage-
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l i j kse leven. Bovendien is het van belang dat de cliënt of leerling zich
gesteund weet door zijn omgeving. De ervaring leert dat ouders het over
het algemeen op prijs stellen betrokken te worden en te weten wat hun
k i n d e ren gaan doen. Hoe kun je die belangrijke derden betrekken bij
weerbaarheidsprogramma’s?

I n f o rm a t i e b i j e e n komst en vragenform u l i e r
Een informatiebijeenkomst vo o rdat de training begint, kan de betro kkenheid verg roten. In plaats van een informatieavond voor ouders, maar
liever nog in combinatie daarmee, kun je ouders vragen een vra g e n f o rmulier in te vullen, vo o rafgaand aan de training en daarna. Een aandachtspunt bij het organiseren van een informatiebijeenkomst is het tijdstip. Niet voor iedereen is een avond het beste moment. Ook kan het
voor ouders een hoge drempel zijn om naar een informatiebijeenkoms t
te gaan. Bijvoorbeeld omdat ze de taal niet machtig zijn, of omdat een
‘ i n f o r m a t i e b i j e e n k o mst’ niet aansp reekt. Een praatmiddag met tolk of
een huisbezoek kunnen een goed alternatief zijn.
Een informatiebijeenkomst kan de volgende elementen omvatten:
• Het waarom, het doel en de inhoud van de training.
• Informatie over gedrag, gre ns ove rschrijdend gedrag, seksueel misbruik en weerbaarheid.
• Vragen die leven.
• De grenzen aan het pro g ramma. De training biedt een aanzet tot
een bepaalde manier van omgaan met jezelf en met de ander. Maar
t i j d e ns en na de curs us blijft het nodig aandacht te hebben voor het
vergroten van de weerbaarheid.
• Mogelijke effecten van de training en gedra gs ve randeringen die
kunnen optreden.
• H u iswerk/werkboek en manieren waarop ouders, begeleiders of leerkrachten de deelnemer kunnen ondersteunen door bijvo o r b e e l d
ruimte te geven voor het experimenteren met nieuw gedrag.
• Laten erva ren wat de training inhoudt: dezelfde soort opdra c h t e n
uitvoeren als de cliënten of leerlingen in de training krijgen.
• Videobeelden laten zien die gemaakt zijn tijdens andere trainingen
( u i t e ra a rd na toestemming van de deelnemers en eventueel hun
ouders).
• Hoe te handelen wanneer hun kind, cliënt of leerling naar aanleiding van het pro g ramma een spontane onthulling doet over misbruik? Waar kun je dan terecht voor hulp en verdere informatie?
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“Betrokkenheid van ouders en andere belangrijke derden is heel
belangrijk voor het effect van de training, voor de transfer naar
het dagelijkse leven. Er is een themabijeenkomst voor leerkrachten
of begeleiders over doelstellingen, het materiaal en huiswerkopdrachten en over mogelijke effecten. We pro b e ren ook hele praktische dingen aan te reiken hoe zij kunnen bijdragen aan het effect
van de training. Ve rder komt aan de orde hoe zij zaken kunnen signaleren en terug kunnen koppelen naar de tra i n e r. Bij voorkeur is
er ook een themabijeenkomst voor ouders. Ook zij zijn van belang
voor het effect en een goede tra n s f e r. Vaak vinden ouders het heel
leuk en interessant.” (St. Philadelphia Zorg)

Cursusaanbod
Nog beter lijkt het om, zoals aanbevolen wordt in het pro g ramma va n
Jooske Kool, de ouders actief te betrekken door hen zelf een cursus aan
te bieden. Ouders, begeleiders en leerkrachten zien zich immers geplaatst
voor moeilijke opvo e d i n gs v raagstukken waarbij zij uitera a rd ook fouten
kunnen maken. Het is belangrijk dat ook zij hun zelfvertrouwen kunnen
ve rg roten. Jooske Kool geeft in haar boek een goed voorbeeld van een
dergelijke cursus.
“We hebben een informatieavond voor ouders. Zij vullen vooraf het
vragenformulier in. Tijdens die bijeenkomst gaan we in op het doel,
de inhoud van de training, het huiswerk, het mogelijke effect van
de training (dat het kind kan gaan experimenteren met gedrag en
men zich niet aangevallen/afgewezen moet voelen) en hoe ze het
kind kunnen ondersteunen. Het zou goed zijn om, zoals in het programma van Jooske Kool, de ouders nog meer te betrekken. Dat is
helaas lastig te org a n i s e ren omdat de ouders vers p reid over het
hele land wonen.” (Bartiméus)

Bijeenwonen slotbijeenko m s t / e i n d e x a m e n l e s
In sommige trainingen (bijvoorbeeld het Marietje Ke s s e ls Project) word t
een eindexamenles gegeven, waarbij ook belangrijke personen voor de
d e e l n e m e rs aanwezig zijn. Zo’n bijeenkomst kan de deelnemers een
g e voel van trots geven. Het maakt hen ook duidelijk dat hun ouders,
l e e r k rachten of begeleiders het belangrijk vinden en ondersteunen wat
zij hebben geleerd.
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4.6

Zorgen voor randvoorwaarden
en hulpmiddelen

Voordat je begint met het bepalen van behoeften en het op maat maken
van een pro g ramma, kan het belangrijk zijn een aantal randvoorwaarden
te re a l is e ren. Bijvoorbeeld om er zeker van te zijn dat er voldoende
draagvlak is en er tijd en middelen zijn om de training daadwerkelijk uit
te kunnen voeren.
De volgende punten komen als belangrijke ra n d vo o r w a a rden en hulpmiddelen naar voren:
• D raagvlak voor en toestemming om een programma op te zetten en
uit te voeren.
• Uren voor behoeftepeiling, opzet en uitvoering van de training (bij
voorkeur door twee trainers) en consulteren van derden.
• Eventuele mogelijkheid om externe deskundigen in te huren bij prog ra m m a o n d e rdelen (bijvoorbeeld een erkende docent zelfve rd e d iging, of een kundige docent of trainer die zelf een beperking heeft
en kan fungeren als rolmodel).
• Financiën om pro g ra m m a ’s, materialen en hulpmiddelen aan te
schaffen.
• Tijdstip van de training: de training ve rgt nogal wat inzet van de
d e e l n e m e rs. Als ze te moe zijn of te vol, dan ontbreekt het aan vo ldoende inzet.
• Locatie van de training (prettig, doelmatig én veilig voor de deelnemers).
• Duidelijkheid over de door de trainer te nemen route als tijdens de
training misbruik naar vo ren komt en opvangmogelijkheden voor
het slachtoffer (protocol, ve r t ro u w e nsp e rsonen informeren over de
training).
“Besteed veel aandacht aan de voorbereiding. Die is cruciaal!
Draagvlak en actieve participatie van de omgeving tijdens de tra ining en follow-up waar iedereen aan meewerkt zijn absolute voorw a a rden voor het effect van de training.” (St. Philadelphia Zorg)

4.7

Uitvoeren van de training

En nu volgt de daadwerkelijke uitvoering van de training. De genoemde
programma’s bevatten veel aanbevelingen bij de uitvoering van programma en werkvormen. Ook de geïnterviewden geven tips.
• Z o rg dat de training wordt gegeven door personen die NIET bij de
d a g e l i j ksebegeleiding zijn betrokken. Er is meer effect als een leer-
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•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

ling/cliënt naar een speciaal iemand gaat voor een speciale training.
Voer de training met twee tra i n e rs uit (als het nodig is kan iemand
even mee de ruimte uitlopen, je kunt elkaar aanvullen en er is vo o rbeeldgedrag van twee personen).
Heb oog voor ove reenkomsten en verschillen tussen cursisten en
hun individuele achterg ronden en geschiedenis. Bedenk dat
bepaalde incompetenties niet alleen te maken hebben met wat
iemand niet heeft geleerd, maar ook het gevolg kunnen zijn va n
wat men wel heeft geleerd (bijvoorbeeld door negatieve ro l m o d e llen).
Sluit aan bij en heb interesse voor de leef- en belevingswereld va n
de deelnemers (associaties, fantasieën, ideaalbeelden, erva r i n g e n ,
vragen en meningen). Maar confronteer hen ook met de werkelijkheid. Doe dit op een veilige manier en biedt een escapemogelijkheid. Pas echter op om té voorzichtig te zijn: een weerbaarheidstra ining is geen praatgroep of theekransje.
Heb oog voor groepsmechanismen (rangordes, zondebokken, e.d).
Besef dat je een grote voorbeeld- en identificatiefunctie vervult als
trainer.
Zorg voor een positieve benadering: geef complimentjes.
Wees flexibel en sluit aan bij wat er leeft en nodig blijkt. Stel desgewenst de bijeenkomst bij of gooi desnoods het hele programma om.
Stimuleer dat de deelnemers zelf conflictsituaties oplossen (vra a g
eerst hoe ze iets zouden aanpakken vo o rdat je alternatieven laat
zien).
Laat de deelnemers telkens ‘zien’ waar je nu mee bezig bent en wat
er gaat komen.
Check vo o r t d u rend wat de deelnemers erva ren en opmaken uit het
materiaal dat je aanreikt (ga er niet vanuit dat ze hetzelfde erva ren
of zien zoals jij).
Ben behoedzaam in het aanraken bij het uitleggen van oefeningen.
Vraag de deelnemer eerst of hij of zij als voorbeeld wil dienen.
Blijf het doel van de training voor ogen houden en weet je positie
en beperkingen: je bent geen maatje, geen begeleider, geen therapeut. Verwijs tijdig door bij zware problematiek.
Ben na en tussen tra i n i n gsdagen beschikbaar voor contact: stra a l
uit dat jullie samen ergens aan werken.
Zet alles wat je tijdens of na de uitvoering van een pro g ramma bijstelt of ontwikkelt op papier in verband met de overdraagbaarheid.
Z o rg voor een follow-up (terugkomdagen e.d.) en ve rgeet niet ook
daar weer de omgeving van de cliënt of leerling bij te betrekken.
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4.8

Evaluatie van de training

Hoe meet je of de doelstelling van een training is bereikt, wat de effecten van de training zijn? En hoe meet je de tevredenheid van de deelnemers? Het meten van vo rderingen die de curs isten maken is niet altijd
eenvoudig. Bovendien maken niet alle curs isten dezelfde ontwikkeling
door.
Toch kunnen bepaalde effecten, zij het niet wetenschappelijk bewezen,
wel in beeld worden gebracht. Hiervoor is het noodzakelijk dat vo o ra f
concrete doelen en resultaten zijn geformuleerd (zie ook bijlage 4. vragenlijst weerbaarheid en bijlage 5. doelenlijst). Deze lijsten kunnen na de
training opnieuw worden ingevuld door de ouders, begeleider, leerkra c h t
of andere betrokkenen.
“De training is sterk gericht op vaardigheden. Doordat de doelen
heel concreet zijn geformuleerd met een 1 tot 10 schaal, kunnen
b e g e l e i d e rs en ouders vorderingen goed zien. Bijvoorbeeld: hij durft
nu wel iets te zeggen als hij niet wil.” (St. Philadelphia Zorg )
Dergelijke vragen- en doelenlijsten zijn minder geschikt voor de deelnemer zelf. Hiervoor kan de genoemde zelf-invullijst van Jooske Ko o l
worden gebruikt voor en na de training. Voor een voorbeeld van eva l u atievragen, die ook vragen naar de tevredenheid van de deelnemers (zie
bijlage 6).
Ook de trainer kan tijdens en na de training effecten noteren bij de
opgestelde leerdoelen. Wanneer een examen onderdeel is van de training
kunnen ook dan effecten duidelijk worden. Maar om te weten of die
effecten ook in het dagelijkse leven gelden, is het belangrijk na te gaan
hoe de deelnemers zich in hun dagelijkse leven voelen en hoe zij handelen. Dit kan door na een poos de deelnemers een vragenlijst voor te
leggen (zie ook bijlage 6) of door terugkomdagen te organiseren.
De gegeve ns uit de eva l u a t i e s,kunnen worden gebruikt bij het sa m e nstellen van een volgend programma op maat.
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5.

Eisen aan de trainer/docent

Dit hoofdstuk beschrijft de dive rse kwaliteitseisen van een docent/tra i n e r
weerbaarheid: opleidingsniveau en ervaring, kennis, houding en vaard i gheden.
Uit de literatuur en interviews wordt duidelijk dat een weerbaarheidstra ining bij voorkeur wordt gegeven door een hiervoor speciaal opgeleide
t ra i n e r. Ook de Bero e p s ve reniging van docenten Weerbaarheid en
Z e l f ve rdediging (BWZ) pleit hiervoor (zie voor opleidingen hoofdstuk 6,
paragraaf 3).
“Je moet niet te makkelijk denken dat alle begeleiders wel zo'n
training kunnen geven. Niet iedereen heeft het in zich. Dus moet je
zorgen dat een aantal begeleiders zich gaat specialiseren.” (St.
Philadelphia Zorg)
Op grond van de door de BWZ geformuleerde eisen en hetgeen de door
o ns geïnterviewde tra i n e rs naar vo ren brachten, volgt in de vo l g e n d e
p a ra g rafen een beschrijving van de kwaliteitseisen waar een weerbaarheidstrainer aan moet voldoen.

5.1
•

•
•

•

•

Opleidingsniveau en ervaring

HBO werk- en denkniveau en minimaal twee jaar pra k t i j k e r varing;
desnoods MBO, maar dan is begeleiding nodig van bijvoorbeeld een
gedra gskundige die op de achterg rond meedenkt en supervisie kan
geven.
Opleiding tot docent weerbaarheid gevolgd hebben.
Ervaring hebben met of geschoold zijn in het begeleiden va n
groepen (‘meegelopen hebben’ met ervaren tra i n e rs, supervisie en/of
intervisie gevolgd hebben).
L e ve ns e r varing hebben (minimaal 25 jaar oud zijn) en op een
bepaalde manier ontwikkelingsp roblemen hebben opgelost en
omgezet in een beroepshouding.
Eventuele eigen tra u m a t ische ervaringen rond gre ns ove rs c h r i j d e n d
g e d rag, seksueel misbruik of huiselijk geweld zijn verwerkt en
hebben een plaats gekregen (niet geblokkeerd raken, overbetrokken
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•

of op een ander manier gehinderd worden om professioneel met de
deelnemers om te gaan).
Voor het geven van een training waar fysieke oefeningen en zelfverdediging deel van uitmaken, is een aanvullende opleiding tot
docent zelfverdediging nodig (of een externe trainer).

5.2
•

•
•
•
•

•
•

Ke n n is over de ontwikkeling van kinderen en jongeren, de ontwikkeling van intimiteit, affectie, seksualiteit en wat een ‘normale’ ontwikkeling kan verstoren.
Ke n n is en inzicht in ve rschillende uitingsvormen gre nsove rschrijdend
gedrag en seksueel misbruik en de gevolgen ervan.
Ke n n is en inzicht in de dive rse achterg rondkenmerken van de deelnemers (leeftijd, sekse, opvoeding, cultuur, levensbeschouwing).
Kennis en inzicht in de belevings w e reld, interessegebieden en
omgangsvormen van de specifieke doelgroep.
Een duidelijke visie hebben op weerbaarheid en het belang van
beweging, spel, theatervormen en ve c h t sportoefeningen. De mogelijke effecten van voorlichtings- en preventieactiviteiten kennen.
Signalen van seksueel misbruik en ander grensove rschrijdend gedrag
zoals pesten/gepest worden, kunnen herkennen.
Weten hoe te handelen in het geval van gre nsove rschrijdend gedrag.

5.3
•
•
•
•

•
•
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Kennis

Houding

Affiniteit met onderwerpen als omgangs vormen, intimiteit, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag.
Eigen opvattingen, houding en emoties rond de thematiek goed
kennen.
B e w ust van het effect van de eigen sekse en andere persoonlijke
kenmerken.
Rust uitstralen en open houding t.a.v. gevoelens, meningen, wensen
en grenzen van de deelnemers en hun omgeving (“vertel maar, niets
is gek”).
Bewust van de eigen persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen en de
invloed daarvan.
L e rende opstelling en zelfreflectie: je bent nooit ‘af.’ Willen weten
hoe je het hebt gedaan.
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5.4
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vaardigheden

Methodische en didactische va a rdigheden om een goede opbouw
van het pro g ramma te kunnen re a l is e ren en om goed in te kunnen
schatten wat een cliënt aankan.
Weten welke aanvullende deskundigheid nodig is en bij wie je die
kunt krijgen.
Met diverse werkvormen kunnen werken (verbaal, fysiek, cre a t i e f ,
mentaal).
Adequaat kunnen communiceren, weten wanneer vragen te stellen,
goed kunnen luisteren: invoelend, actief zonder te beïnvloeden.
Open kunnen communiceren over ‘moeilijke’ onderwerpen en zich
bewust zijn van eigen grenzen daarin.
Aan kunnen sluiten bij de leefwereld en het cognitieve en emotionele niveau van de deelnemers. De taal van de doelgroep kunnen
spreken.
Jezelf kwetsbaar op kunnen stellen.
Om kunnen gaan met (heftige) emoties.
Een open en veilige sfeer kunnen cre ë ren, waardering en ve r b o ndenheid uitstralen.
Feedback kunnen geven volgens feedbackregels.
Goed kunnen samenwerken (de effectiviteit van een training staat
of valt met een goede samenwerking tussen de trainers).
Helder en duidelijk zijn in wat verwacht wordt van de deelnemers en
veiligheid bieden om te groeien.
Flexibel en creatief kunnen zijn om goede interventies te kunnen
plegen en in te kunnen gaan op (onverwachte) situaties die zich
voordoen.
Verantwoordelijkheid nemen en gezag uitstralen: helder en duidelijk
zijn over wat verwacht wordt van de deelnemers, grenzen en re g e ls
kunnen stellen.
Kunnen observe ren: onderscheid kunnen maken tussen observa t i e
en interpretatie.
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6.

Literatuur, websites
en opleidingen

Er is een grote hoeveelheid aan pro g ra m m a ’s en materialen in omloop
en ieder jaar komt er nieuw materiaal bij. Tra nsAct zette programma’s en
materialen rond de pre ventie van seksueel misbruik binnen en buiten de
g e h a n d i c a p t e nsector op een rij in de publicatie ‘Pre ventie van seks u e e l
misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap’ (2005). Je kunt de
publicatie bestellen of downloaden via www.transact.nl.
In juni 2005 is de website www.begrensdeliefde.nl geopend. De website
is gericht op intermediairen die werken met mensen met een beperking
en hun ouders en biedt een overzicht van allerlei pro g ra m m a ’s, pro d u cten, materialen, litera t u u r, trainingen e.d. rond seksualiteit en de preventie en aanpak van seksueel misbruik. Op deze site kunnen ook nieuwe
producten worden aangemeld die voor derden beschikbaar zijn.

6.1

Literatuur

In deze lijst boeken, pro g ra m m a ’s, pakketten die we in het kader van
deze handreiking specifiek willen vermelden en die ook door de geïnterviewde professionals zijn genoemd.
• Andel, C., van, ‘Weerbaarheid: baas over mijn eigen lijf’ (ook wel
‘Koffertje Weerbaarheid’ genoemd), Nunspeet: Stichting
Philadelphia Zorg, 1997/2000. (Les)pakket met video’s, diverse
materialen en een handleiding met methoden om seksueel misbruik
bespreekbaar te maken en mensen met een verstandelijke beperking te trainen in weerbaarheid.
• Andel, C., van, ‘Deurtje open, deurtje dicht’ - sociale weerbaarheid
en relatievorming, Nunspeet, Stichting Philadelphia Zorg, 2004.
Een aanvulling op ‘Koffertje Weerbaarheid’. De inhoud van het
pakket is breder en omvat ook sociale weerbaarheid. Het pakket
bevat 2 DVD’s, een werkboek met theoretische achtergronden,
uitleg van de methodiek, hoe een training op te zetten en oefeningen. Een doe-boek voor de cursisten completeert het pakket.
• Braeken, D., Marneth, A. (samensteller), ‘Geen kind meer’, Den
Haag: Rutgers Stichting/PSVG, 1992. Seksuele voorlichting aan
jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen met een verstandelijke
beperking. Het materiaal wordt tevens gebruikt bij meervoudig
gehandicapten.
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Cautaert, S., Dupunt, V. en Ideler, I., ‘Weerbaarheid van jongeren’ een denk- en doeboek, Garant, Leuven/Apeldoorn, 2001. Handleiding voor het opzetten van weerbaarheidstrainingen voor jongeren
(zonder beperking). Deel 1 bevat basiskennis rondom agressie,
gender en emoties en geeft bouwstenen voor het omgaan met
agressie en ondersteuning van slachtoffers. Deel 2 is een praktisch
oefenboek met vele werkmethodieken en spelvormen.
Colijn, A., ‘De Sidderkuur’. Een methode om faalangstige leerlingen
te begeleiden op weg naar meer zelfvertrouwen. CPS Academie,
secretariaat adviesgroep Leerlingenzorg, Amersfoort, 1999.
(www.cps.nl, e-mail: a.colijn@cps.nl). Naast de trainingsmap, die
alleen aan cursisten van de train de trainer wordt verstrekt, is er
ook een video. Deze geeft een beeld van de aanpak en organisatie
van de Sidderkuur.
‘Eigenwijs, programma over weerbaarheid’. Gemaakt in opdracht
van Groot Klimmendaal Arnhem. Arnhem, STUG videoproducties
2002; 026 – 351 02 81. Videoprogramma met korte handleiding
over weerbaarheid voor jongeren met een lichamelijke handicap.
Het programma probeert jongeren te leren (seksuele) intimidatie
voor te zijn door hen meer adequate reacties op vervelende of juist
prettige situaties te laten zien.
De handleiding bevat tips voor de voorbereiding, uitvoering en
nabespreking en opdrachten naar aanleiding van de verschillende
scènes uit de video.
Gesthuizen, S. (redactie); ‘Lief en Lijf: vriendschap en seks’,
Leuven/Apeldoorn: Garant uitgevers en KLOS TV, 1994. Voorlichtingspakket over relaties en seksualiteit voor volwassen mensen met
een verstandelijke beperking. Het doel van het lespakket is de educatie van volwassen verstandelijk gehandicapten op het gebied van
seksualiteit en relaties. Praten over seks is in het pakket ingebed in
praten over relaties, met name over de meest elementaire vorm van
relaties: vriendschap. Het pakket bestaat uit vier video’s, drie
boekjes en een handleiding voor begeleiders. ‘Lief en Lijf’ wordt
tevens gebruikt in het voortgezet dovenonderwijs.
Helvoort, K., van; Clarijs, Y., ‘Marietje Kessels Project, weerbaarheidvergroting bij kinderen van 10 tot 13 jaar’, NIZW, Utrecht, 1999.
Handleiding voor het opzetten van weerbaarheidsprojecten in het
basisonderwijs (groep 7 of 8). Het doel van MKP (en aanverwante
projecten als ‘Kom op voor jezelf’) is het vergroten van de weerbaarheid bij jongens en meisjes in situaties van machtsmisbruik.
Niet alleen om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van
machtsmisbruik door leeftijdsgenoten of volwassenen, maar ook
om te voorkomen dat zij zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag.
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De methodiek wordt in aangepaste vorm ook toegepast in het speciaal onderwijs. Meer informatie op de website www.weerbaarheid.nu.
Hoey-Eikelhof, E.; Eikelhof, M.; ‘Voel je Oké!’, Rotterdam: PJ
Partners, 2000. Een handleiding weerbaarheidcursus voor tieners
met een lichamelijke beperking, grotendeels gebaseerd op het boek
‘Weerbaarheid van meiden en vrouwen met een handicap’
(Wertheim et.al., 1993). Het doel van de cursus is tieners (12 – 18
jaar) met een lichamelijk handicap in groepsverband vaardigheden
aan te leren die hun weerbaarheid vergroten. Het gaat hierbij om
de weerbaarheid in het sociale verkeer en om adequaat leren
omgaan met de beperkingen die de handicap oplegt.
Fonke, M., Beer, C., de, ‘Als NEE niet genoeg is’. Uitgever
Bekadidact 1990/HB-Uitgevers 1999. ISBN 90 262 2030 8.
Handboek en leerlingenboek zelfverdediging voor meisjes in het
voortgezet onderwijs, te gebruiken voor een cursus zelfverdediging,
bijvoorbeeld op school. De volgende onderwerpen komen aan bod:
jezelf verweren tegen geweld, vrijen en seksueel misbruik, onveilige
situaties op school, juridische informatie.
Jopla, ‘Wat je pest ben je zelf!’ (www.jopla.nl)
Een lespakket gericht op leerlingen met en zonder handicap tussen
de 10 en 15 jaar op de basisschool en het voortgezet onderwijs.
Het lespakket bestaat uit een videofilm, een docentenhandleiding
en twee ‘pestschriften’ – een voor het basisonderwijs en een voor
het voortgezet onderwijs. In de videofilm van het lespakket komen
leerlingen met een handicap aan het woord die hun ervaringen vertellen.
Kool, J., ‘Ho, tot hier en niet verder…!’ Training sociale weerbaarheid
voor kinderen van 7 tot 12 jaar en hun ouders, ACCO,
Leuven/Leusden, 2000. Specifiek aan de methode is het vergroten
van de psychosociale weerbaarheid door de bevordering van de ikontwikkeling en ik-versterking door het versterken van het zelfvertrouwen, het omgaan met de eigen grenzen en die van de ander en
het leren opkomen voor zichzelf. Invalshoek is het ‘bewegen’ in de
brede zin van het woord. De training wordt ook succesvol toegepast bij kleuters, verstandelijk gehandicapten van alle leeftijden en
jong volwassenen.
Lammers, M., Kok, E., en Oude-Avenhuis, A., ‘Preventie van seksueel misbruik bij vrouwen en mannen met een handicap’, TransAct,
2005. Gaat in op noodzaak, doel en effectiviteit van preventieactiviteiten en biedt een overzicht van programma’s en materialen
binnen en buiten de gehandicaptensector.
Meer, B., van der, ‘Pesten op school’. van Gorcum & Comp, Assen.
Het boek beschrijft een systematische aanpak van het pestpro-
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bleem. Daarnaast bevat het een overzicht van bestaande lessuggesties voor leerkrachten, uitgesplitst naar onderbouw, middenbouw
en bovenbouw basisonderwijs, brugklas, klassen 2 en 3 en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Mulder, L., (et.al.) ‘Oefeningenboek voor groepen’, inclusief cd-rom,
Bohn Stafleu van Loghum, 2e herziene druk, Houten, 2004.
Dit boek is niet specifiek gericht op preventie, maar bevat vele
oefeningen/werkvormen en suggesties die (al dan niet aangepast)
in preventieprogramma’s gebruikt kunnen worden.
Reenders C.M., Spijker, W.S.M., ‘Spelend leren, leren spelen’, Van
Gorcum, Assen, 1996. Een trainingsmethode in sociale cognities en
vaardigheden voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die problemen hebben in het contact met leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of zelf pesten, kinderen zonder vrienden,
kinderen die zichzelf overschreeuwen of juist teveel aan volwassenen hangen. De methode is geschikt voor toepassing bij ambulante
en (semi-) residentiële jeugdhulp-verleningsinstellingen, centra
voor kinderpsychiatrie en in het speciaal onderwijs.
Spanjaard, H., Hove, O., ten, ‘Als een meisje nee zegt’ - programma's ter voorkoming van seksueel geweld voor moeilijk lerende
jongens en meisjes, RIAGG Zuid Nieuw West, Amsterdam, 1993.
Handleiding voor een preventieprogramma voor moeilijk lerende
meisjes en jongens. Het programma is gericht op het leren verkennen van eigen en andermans grenzen en op positief contact
maken. Voor jongens en meisjes zijn er specifieke subdoelstellingen. Het programma bevat een uitgebreide handleiding voor begeleiders, een video voor jongens ‘Omgaan met elkaar’, een video
voor meisjes ‘Als je lastig gevallen wordt’, een gebruiksaanwijzing
bij de videobanden, een werkschrift voor jongens en een werkschrift voor meisjes.
Verhoof, I., van Gool, Vermeer, G., ‘Nee = Nee’, Weerbaarheidtraining, Bartiméus, Doorn, 2003.
Een weerbaarheidtraining voor kinderen en jongeren met een
visuele beperking. Bij de training wordt vooral gewerkt met werkvormen waarin lijfelijk contact een grote rol speelt. Daarnaast
wordt gebruik gemaakt van videocomposities die geschikt zijn voor
zeer slechtziende en blinde kinderen en jongeren, ook als zij daarnaast een auditieve beperking hebben. Het pakket bestaat uit een
trainingshandleiding, videoband met de benodigde fragmenten,
diskette met huiswerkopdrachten, smilies, kaarten en platen.
Wertheim, A.; Zijdel, L.; Ruijgers, L., ‘Weerbaarheid van vrouwen en
meiden met een handicap’, handboek voor begeleidsters van trainingen, VUGA, Den Haag, 1993. Handboek, met theoretisch kader
vooraf, voor het opzetten en uitvoeren van weerbaarheidstrainin-

Weerbaar ondanks beperking 47

•

gen aan meisjes en vrouwen met een (lichamelijke) beperking. In
het mentale deel van de weerbaarheidcursus wordt aandacht
besteed aan maatschappelijke achtergronden (discriminatie, vrouwelijkheidbeelden, beeldvorming) en aan bewustwording en versterking van het zelfvertrouwen. In het fysieke deel worden oefeningen gedaan om cursisten te leren hun zelfvertrouwen en fysieke
weerbaarheid te vergroten.
Ykema, Freerk, ‘Het Rots & Water perspectief’, SWP, Amsterdam,
2002. En Ykema, F., Praktijkboek Rots & Water de lessenreeks,
SWP, Amsterdam 2004 (2e druk). Het 'Rots & Water'-perspectief'
beschrijft de methodiek van de psychofysieke training en geeft de
theoretische onderbouwing van het programma. Naast dit
Basisboek is het Praktijkboek ontwikkeld, met een reeks gedetailleerd beschreven lessen, talrijke instructieve foto's en lesbrieven.
‘Rots & Water’ leert jongens (en meisjes) hun energie op een positieve manier in te zetten en brengt hen zelfrespect en respect voor
anderen bij. Zie ook de website www.rotsenwater.nl.
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Websites

www.begrensdeliefde.nl
Een gezamenlijke site van TransAct en Rutgers Nisso Groep die een
databank bevat met materialen over seksualiteit en de preventie,
signalering en behandeling van seksueel misbruik.
www.bwz.nu
Website van de beroepsvereniging voor docenten weerbaarheid en
zelfverdediging. De BWZ zet zich in voor weerbaarheid voor vele
doelgroepen, en streeft naar kwaliteit in inhoud en methodiek.
www.gezondopschool.nl
Biedt een overzicht van les- en achtergrondmateriaal over gezondheid en sociale veiligheid op school. De site bevat tevens de
‘School-Slag-checklist’ waarmee de kwaliteit van 28 preventieprogramma’s voor scholen is beoordeeld.
www.ggd.nl
Op deze website kan worden bekeken welke GGD in de regio is
gevestigd. GGD’en delen kennis op GGD-Kennisnet, waaronder
kennis en materialen rond seksualiteit en de preventie van kindermishandeling, seksueel misbruik e.d.
www.huiselijkgeweld.nl
Bevat achtergrondinformatie over huiselijk geweld, beleid en organisaties en projecten die zich hiermee bezighouden.
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www.jeugdprostitutie.nl
Bevat informatie over de preventie en aanpak van jeugdprostitutie,
waaronder loverboy-problematiek, minderjarige slachtoffers van
vrouwenhandel en jongens-prostitutie.
www.jeugdenseksualiteit.be
Belgische website met veel informatie over seksualiteit en seksueel
misbruik.
www.jongensinbalans.nl
Platform voor professionals die met jongens werken. Lauk
Woltring, de oprichter, wisselt ervaringen uit en organiseert studiedagen.
www.komopvoorjezelf.nl
Website van het programma ‘Kom op voor jezelf’ (een variant op het
Marietje Kessels Project) dat in Utrecht wordt uitgevoerd.
www.leefstijl.nl
Informatie over ‘Leefstijl’, een methode om de sociaal-emotionele
en gezondheidsvaardigheden in basis- en voortgezet onderwijs te
oefenen, waardoor een gezonde ontwikkeling wordt gestimuleerd
en ongewenst gedrag voorkomen.
www.loverboys.nl; www.bewareofloverboys.nl en www.scharlakenkoord.nl.
Deze websites bevatten informatie over de preventie en aanpak van
de loverboy-problematiek.
www.mee.nl
MEE’s bieden informatie, advies of ondersteuning, ook als het gaat
om handicap en seksualiteit, seksueel misbruik en weerbaarheid.
www.nigz.nl
De site van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering
bevat onder meer informatie over seksualiteit, preventie van SOA,
weerbaarheid e.d.
www.rotsenwater.nl
Informatie over het ‘Rots & Waterprogramma’, de handboeken,
trainingen enz.
www.rutgersnissogroep.nl
Informatie over seksualiteit, seksuele ontwikkeling, seksuele voorlichting en aanverwante onderwerpen.
www.schoolenveiligheid.nl
Site van APS centrum school en veiligheid met diverse handreikingen, materialen en good practises rond sociale veiligheid en weerbaarheid.
www.sensoa.be
Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid,
de site bevat informatie over seksualiteit en seksuele weerbaarheid.
www.sociaalemotioneel.nl
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De databank van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) voor
docenten in het basisonderwijs biedt informatie over het stimuleren
van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.
www.transact.nl
Site van het landelijk expertisecentrum voor de aanpak van huiselijk
en seksueel geweld en vraagstukken rond sekse en etniciteit. Op de
website is informatie te vinden over de werkgebieden van TransAct,
een literatuurdatabank, advies- en trainingsaanbod en de te bestellen en/of te downloaden publicaties.
www.weetal.nl
Over liefde, relaties, intimiteit en seks voor dove en slechthorende
jongeren en voor iedereen die hier meer over wil weten.
www.weerbaarheidinbasisonderwijs.nl
WIBO is een variant op het Marietje Kessels Project. WIBO is tevens
toegepast bij kinderen met een licht verstandelijke beperking (al
dan niet met gedrag- en leerstoornissen) tussen de twaalf en
zestien jaar.
www.weerbaarheid.nu
Nieuwe website weerbaarheid van TransAct die de website weerbaarheid van het NISB vervangt. NISB heeft per december 2005
zijn werkzaamheden rond weerbaarheid beëindigd.
www.zoenenenzo.nl en www.zoenenenzovoort.nl
Sites over relaties en seksualiteit voor jongeren met een (lichamelijke) beperking en hun ouders.
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Opleidingen voor trainer weerbaarheid

Tot 2005 werden opleidingen tot docent weerbaarheid ve r z o rg d
door het NISB. NISB heeft zijn activiteiten op het werkveld weerbaarheid beëindigd. Tra ns Act neemt een aantal taken van het NISB
over en biedt vanaf 2006 een opleiding tot docent weerbaarheid
aan. De examinering gebeurt door de bero e p s ve reniging BWZ,
waarna een certificaat wordt verstrekt.
Daarnaast biedt Tra ns Act ook bijscholingen aan voor reeds opgeleide docenten/tra i n e rsweerbaarheid, bijvoorbeeld rond het werken
met specifieke doelgroepen of rond specifieke thema’s.
Om docenten en begeleiders op te leiden als trainer van 'Rots en
Water' programma is een driedaagse tra i n e rsprogramma beschikbaar.
Deze training is inclusief twee boeken, twee video's en een lunch.
Deelnemers ontvangen een certificaat. Na het behalen van het certificaat zijn zij in staat met alle 14 lessen van het pro g ramma te
werken, binnen de pedagogische settingwaarin zij werkzaam zijn.
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Werkenrode heeft, bij gebrek aan een op hun doelgroep toegesneden opleiding, intern een train de tra i n e ropleiding ontwikkeld. Deze
opleiding omvat een vijfdaagse opleiding, een stage waarin twaalf
bijeenkomsten wordt meegelopen met een weerbaarheidstraining,
een terugkomdag, een exa m e n o p d racht en twee coachings g e sp re kken. Aan de opleiding is een certificaat verbonden. Sommige tra iners volgen naast deze opleiding ook nog de driedaagse ‘Rots &
Water’-training.
De opleiding wordt gegeven door docenten zelfve rdediging en/of
weerbaarheid met een erkende opleiding door de beroepsvereniging
BWZ en door tra i n e rs die binnen Werkenrode inmiddels jarenlange
ervaring hebben opgedaan. Deze train de trainer wordt ook aangeboden aan externen.
St. Philadelphia Zorg heeft een interne training voor het kunnen en
mogen werken met de door hen ontwikkelde pakketten ‘Baas over
mijn eigen lijf’ en de DVD-serie ‘Deurtje open, deurtje dicht’. Om met
de koffer weerbaarheid te mogen werken is het volgen van twee
cursusdagen verplicht. Ook voor werken met de DVD's is een tweedaagse workshop.
Als instapeis voor de training geldt scholing op pedagogisch gebied,
weet hebben van leerprocessen, zelf sterk zijn op sociaal en emotioneel gebied en bij voorkeur al ervaring hebben als tra i n e r. Mensen
die nog geen ervaring hebben met trainen, beginnen na de workshop met het uitvoeren van een kleine basistraining aan een relatief
makkelijke doelgroep. Dit gebeurt onder supervisie van een orthopedagoog. Er zijn terugkomdagen om ervaringen te besp reken.
Wanneer iemand meer ervaring heeft, krijgt hij een certificaat. Op
deze manier zijn er per werkgebied van St. Philadelphia Zorg meerdere trainers opgeleid.
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Bronnen
I n t e rv i e w s
Organisatie:
Naam & functie:
Doelgroep:

Bartiméus Doorn, locatie Zeist
Floor Jurriëns, psychomotorisch therapeute
Slechtziende en blinde kinderen en jongeren met
bijkomende problematiek.

Organisatie:
Naam & functie:
Doelgroep:

Stichting Prisma te Waalwijk
Rianne van Beurden, orthopedagoge
Mensen met een beperking van alle leeftijden.

Organisatie:

Pluryn Werkenrode Groep, locatie Werkenrode,
Groesbeek
Namen & functies: Marco Balvers, teamleider, weerbaarheidstrainer
Sabrina Egberts, persoonlijk begeleider,
weerbaarheidstrainer
Twanny Kemps, senior weerbaarheidstrainer
Dorien Meilink, sociaal cultureel werker,
projectleider weerbaarheid
Doelgroep:
Lichamelijk en meervoudig gehandicapte jongeren
(11 - 19 jaar), sommigen met bijkomende problematiek
en divers niveau.

Organisatie:
Naam & functie:
Doelgroep:

Organisatie:
Naam & functie:

Doelgroep:
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Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet
Christine van Andel; ontwikkelingspsycholoog, dramatherapeut, trainer en supervisor.
Mensen met een verstandelijke beperking van diverse
niveaus.

SportZeeland, Middelburg
Marja Reijnders, manager sport en bewegen, coördinator
fysieke en mentale weerbaarheid (waaronder Marietje
Kessels Projecten)
Leerlingen in het Basisonderwijs (groep 8) en Speciaal
Onderwijs (pilotproject ZMLK).
Er loopt ook een pilot weerbaarheid voor kinderen van
7 á 8 jaar.
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handicap, een onderzoek naar omvang, kenmerken en preventiemogelijkheden’, NISSO-studies nr. 16, Delft: Eburion, 1995.
Bosch E., Suykerbuyk E., ‘Seksuele voorlichting aan mensen met
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Lammers, M., Pauli, T., ‘Van calamiteit naar preventiebeleid’,
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Bijlage 1.
Vragenlijst geïnterviewde
professionals
1.

Hoe bepaal je de behoefte bij cliënten aan de inzet van een preventieprogramma/preventieactiviteiten?

2.

Hoe zoek je daar een aanbod bij? Hoe en waar ga je op zoek? Wat
zijn goede informatiebronnen?

3.

Hoe selecteer je een programma?
• Maak je gebruik van iets bestaands en probeer je uit of het
geschikt is?
• Bekijk en beoordeel je een bestaand pro g ramma op bruikbaarheid en pas je dat eventueel aan?
• Ontwikkel je meteen zelf iets nieuws?

4.

Geldt hetzelfde voor het selecteren van werkvormen?

5.

In welke setting worden preventieprogramma's aangeboden?
In zorg- of hulpverleningsverband
- voor alle cliënten
- voor bepaalde cliënten op grond van indicatie (als onderdeel
van begeleiding of behandeling).
•
In schoolverband (educatie)
- voor alle leerlingen
- voor bepaalde leerlingen op grond van indicatie.
•
In de vrije tijd (ontplooiing) op vrijwillige basis/openinschrijving?
- hoe zie je het risico dat dit een hoge drempel voor de zwaks t e
kan zijn; iemand die overal toch al uit de boot valt, zal die
wel meedoen?
•

6.
a
b
c

In welke verband /vorm wordt het aangeboden?
Groepsverband
Individueel
Combinatie van individueel & groepsverband
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7.

Hoe stel je een groep samen. Waar let je op?
• sekse
• leeftijd
• ontwikkelingsniveau (cognitief, sociaal, emotioneel)
• culturele & sociale achtergronden
• persoonlijke behoeften
• iets anders?

8.

W o rden derden (ouders, begeleiders) bij het pro g ramma betro k k e n ?
Op welke manier?

9.

Hoe meet je het effect van een programma/preventieactiviteit?

10. Aan welke kwaliteitseisen moet een trainer voldoen?
• opleidingsniveau
• kennis
• houding
• vaardigheden (methodische en didactische)
• iets anders
11. Wanneer je terugkijkt op pre ve n t i e p ro g ramma's die je hebt uitgevoerd. Wat zijn jouw ervaringen?
• Wat heb je ervan geleerd?
• Wat blijkt de beste aanpak?
• Wat zijn valkuilen? Wat is af te raden?
12. Wat zou jij of een (nieuwe) collega's die pre ve n t i e p ro g ramma's wil
opzetten/op maat moet maken, in de handleiding willen lezen? Wat
heb je nodig?
13. Afronding
• Mag ik citaten uit dit gesprek gebruiken?
• Mag ik je naam vermelden?
• Zou je willen meelezen/de concepthandleiding willen
becommentariëren?
• Heb je nog andere suggesties/opmerkingen?
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Bijlage 2.
Vragenlijst seksuele voorlichting

Deze vragenlijst is ontwikkeld door Rianne van Beurden, werkzaam bij
Stichting Prisma te Waalwijk.
De vragen zijn met name gericht op het duidelijk krijgen van begeleidingsvragen rond de omgang met seksualiteit. Maar ook als het gaat om
weerbaarheid en het hanteren van grenzen kunnen veel van de hier
gestelde vragen van belang zijn.

Inleiding
Dit werkboek is een hulpmiddel om (de voorbereiding op) seksuele vo o rlichting aan een cliënt methodisch aan te pakken. Als je dit werkboek
doorneemt, dan neem je vanzelf alle stappen die nodig zijn.
Enkele belangrijke aandachtspunten bij het invullen van dit werkboek:
• Betrek de cliënt bij het invullen van dit werkboek.
• Geef de cliënt bijvoorbeeld een eigen exemplaar van dit werkboek.
• Niet álle vragen hoeven áltijd beantwoord te worden. Beoordeel met
de cliënt samen of een vraag overgeslagen kan worden.
• Schrijf in het persoonlijk plan van de cliënt dat jullie bezig zijn met
(de voorbereiding op) seksuele voorlichting.
• Ga nooit solis t isch te werk! Overleg met de cliënt, het netwerk va n
de cliënt, begeleiders, senior begeleiders, agogen, enz.
Veel succes,
Rianne van Beurden
Stichting Prisma

A.
1.

2.
3.

Aanleiding en verwachtingen

Wat is de aanleiding voor deze voorlichting?
Is er iets vo o rg e vallen, heeft de cliënt om voorlichting gevraagd, is
er een andere reden?
Wat zijn de verwachtingen van de cliënt m.b.t. deze voorlichting?
Wat zijn de verwachtingen van de begeleiders m.b.t. deze vo o r l i c hting?
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4.

Indien re l e vant, wat zijn de verwachtingen van de ouders, c.q. wettelijke vertegenwoordigers m.b.t. deze voorlichting?

B.
5.

Inschatting insteekniveau:
de hermeneutische cirkel

Wat is het insteekniveau van deze cliënt?
Gebruik hiervoor de hermeneutische cirkel uit het boek van Erik
Bosch en Ellen Suykerbuyk.4

Lichamelijke ontwikkeling
Wat weet je m.b.t. zijn/haar lichamelijke ontwikkeling (menstruatie,
haargroei)?
• Zijn er specifieke lichamelijke kenmerken? (Bep. syndroom, PDD,
ADHD, enz).
• Specifieke problemen (infecties, incontinentie, beschadiging
geslachtsorganen).
• Gebruikt de cliënt medicatie die van invloed kan zijn op de seksuele
beleving?
• Wat weet je met betrekking tot masturbatie (zaadlozing, ere c t i e ,
vochtigheid vagina, hygiëne, de omgeving/ruimte waar hij masturbeert)?
• Wat is de inschatting van zijn/ haar lichamelijk ontwikkelings n iveau?
Vul alles in op de hermeneutische cirkel.
•

Verstandelijke ontwikkeling
Wat weet je van zijn/haar verstandelijke mogelijkheden en beperkingen?
• Wat is de inschatting van zijn/haar ve rstandelijke ontwikkelingsniveau?
• Wat weet je van de kennis van de cliënt op seksueel gebied?
• Wat is zijn/haar ontwikkelings n i veau op het gebied van seks u e l e
kennis?
Vul alles in op de hermeneutische cirkel.
•

•

4
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Sociale ontwikkeling
Wat weet je van zijn/ haar mogelijkheden en beperkingen op sociaal
gebied. (weerbaarheid, contact met anderen, uitstel behoefte, re k ening houden met de ander)?
Bosch E., Suykerbuyk E., Seksuele voorlichting aan mensen met een vers t a n d elijke handicap - de kunst van het verstaan -, H. Nelissen, Baarn, 2000.
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•

Wat laat deze cliënt aan seksueel gedrag zien? (Gebruik hierbij het
schema seksuele ontwikkeling.)
• Wat is de inschatting van zijn/ haar seksuele sociale ontwikkelingsniveau?
Vul in op de hermeneutische cirkel.
Emotionele ontwikkeling
Wat weet je van zijn/haar mogelijkheden en beperkingen op emotioneel gebied (angsten, stemmingen, driften)?
- Hoe ervaart hij of zij de eigen identiteit, lichaam, relaties,
seksualiteit e.d?
- Wat is de inschatting van zijn/haar emotionele ontwikkelingsniveau?
Vul in op de hermeneutische cirkel.
•

Levensgeschiedenis
Wat weet je (en anderen) van zijn of haar persoonlijke leve ns g eschiedenis?
Denk aan:
- vroege ontwikkeling, hechting.
- leefsituatie.
- seksuele voorlichting.
- waarden en normen in het gezin.
- positieve en/of negatieve seksuele ervaringen?
Vul in op de hermeneutische cirkel
•

C.

Ondersteuningsvraag en doel

6.

Formuleer de ondersteuningsvragen.

7.

Formuleer het doel dat je wilt bereiken met deze vo o r l i c h t i n g
(besteed daarbij aandacht aan zowel kennis, houding als vaardigheden).

Minimaal wil ik bereiken dat de cliënt: ___________________________

D.

Werkwijze voorlichting

Hou bij de werkwijze rekening met de mogelijkheden en beperkingen die
je beschrijft in de hermeneutische cirkel. Bedenk steeds of jouw werkwijze aansluit bij het doel dat jij en de cliënt willen bereiken.
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8.
9.

Wie gaat de voorlichting verzorgen?
Individueel of in groepjes?

10. Uit hoeveel bijeenkomsten/sessies denk je dat de voorlichting zal
bestaan?
11. Hoelang zal een bijeenkomst/sessie duren?
12. Waar gaat de voorlichting plaatsvinden?
13. Wanneer gaat de voorlichting plaatsvinden?
14. Welk materiaal wil je gaan gebruiken (bijv. ‘Lief & Lijf’, de weerbaarheidskoffer van Philadelphia, zelf bedacht materiaal)?
15. Welke ander hulpmiddelen heb je nodig (video, tv, papier, knutselmaterialen, en dergelijke)?

E.

Verantwoording

•

Geef aan wie er op de hoogte gebracht is dat er voorlichting gaat
plaats vinden.

•

Geef aan wie er op de hoogte wordt gebracht over het verloop va n
de voorlichting.

•

Geef aan hoe en waar verslaglegging plaats vindt (Zie ook F).

F.

Uitvoering

Bijeenkomst 1, 2, 3, 4, etc.
• Wat wil je vandaag bereiken?
• Hoe ga je dat doen?
• Welk materiaal ga je gebruiken?
• Hoe ga je starten?
• Waar wil je mee afsluiten?
Na de bijeenkomst invullen:
• Hoe is de bijeenkomst verlopen?
• Wat verliep goed?
• Wat verliep minder goed?
• Wat zijn aandachtspunten voor de volgende keer?
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G.

Afsluiting

Zijn de bij de start van de voorlichting geformuleerde doelen behaald?
(Zie C7. voor de geformuleerde doelen).
a. wat wel?
b. wat niet?
c. waar ligt dat aan?
Beschrijf hier:
• Welke acties je uitzet om te zorgen dat de door de cliënt in de
voorlichting vergaarde kennis en vaardigheden niet verloren gaan.
• Welke acties je uitzet om de bereikte positieve ve randeringen in
g e d rag en houding van de cliënt (en zijn omgeving) blijvend te
laten zijn.
© Rianne van Beurden, Stichting Prisma, Waalwijk, versie februari 2005.
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Bijlage 3.
Indicatielijst cursist weerbaarheid

Deze indicatielijst is opgesteld door Christine van Andel voor St.
Philadelphia Zorg. Zij ontwikkelde voor deze organisatie de koffer weerbaarheid ‘ Weerbaarheid: baas over mijn eigen lijf’ (1997/2000), gericht
op de pre ventie van seksueel misbruik. Hierna ontwikkelde zij ‘Deurtje
open, deurtje dicht - sociale weerbaarheid enre l a t i e v o r m i n g ’, een aanvulling op de koffer weerbaarheid en in bre d e re zin gericht op de algehele sociale weerbaarheid.
De indicatielijst is opgesteld voor het werken met de koffer weerbaarheid
om feitelijkheden en indicatiestelling van de curs isten aan de weerbaarheidstraining in kaart te brengen. De lijst wordt ook gebruikt voor het
programma ‘Deurtje open, deurtje dicht’.
Christine van Andel heeft de lijst beschikbaar gesteld als een voorbeeld.
Zij hoort graag wanneer anderen aanvullingen of verbeterpunten hebben.

Feitelijkheden en indicatiestelling
cursist weerbaarheid
Ingevuld door: ______________________________________________
functie: ____________________________________________________
Cursist
1.

Naam cursist: ____________________________________________

2.

S e kse: __________________________________________________

3.

Leeftijd: ________________________________________________

4.

Woont in huis met _______ medebewoners (aantal noemen)

5.

Aantal uren begeleiding: _________

6.

Kunt u een indicatie geven van het gemiddelde begripsniveau va n
deze cursist?
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U kunt hier een inschatting maken op grond van intuïtie, algemene
kennis over de persoon en/of gegeve ns uit het zorgplan. Kies bij het
g e ven van de indicatie uit één van de onderstaande 4 categorieën en
vult dit zo mogelijk aan met hierover vastgestelde testgegevens.
Niveau A: zwakbegaafd (IQ 70 - 84)
Niveau B: licht (IQ 50/55 - 70)
Niveau C: matig (IQ 35/40 - 50/55)
Niveau D: ernstig (IQ onder de 35)
(In geval van twijfel, overleg met de zorgspecialist)
Niveautypering curs ist: ________________________________________
6a. Aanvullende testuitslagen:
WISC-R of andere intelligentietest-uitslag: ____________________
SRZ en/of SRZ-P: ________________________________________
Jaartal waarin SRZ/SRZ-P score is vastgesteld: ________________
7.

In hoeve r re heeft de persoon inzicht in oorzaak-gevolg van situaties
/gebeurtenissen (begrijpt hij/zij het verloop van een gebeurtenis)

8.

In hoeverre heeft de persoon zicht op het eigen aandeel in een situatie? Is de persoon in staat om over zichzelf na te denken (zelfreflectie)?

9.

Heeft de persoon ve r b e e l d i n gs vermogen? Kan hij/zij zich ve r p l a a tsen in ‘alsof-situaties’? (Bijvoorbeeld: zich iets kunnen vo o rstellen
bij een situatie die hij niet direct zelf heeft meegemaakt; zich
kunnen verplaatsen in anderen, etc).

10. In hoeve r re kan de persoon linken leggen van voorbeelden in de
training naar de eigen situatie?
11. In hoeverre is de persoon in staat realiteit en fantasie te scheiden?
In hoeverre kan de persoon terugkomen van fantasie naar realiteit?
12. Hoe communiceert deze persoon?
a. Kan hij/zij zich verbaal goed uitdrukken?
b. In hoeverre is de persoon verstaanbaar?
c. Gebruikt de persoon volledige zinnen, een/twee woorden zinnen
of anders?
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d. Wacht de persoon meestal af, of neemt de persoon meestal zelf
initiatief om te praten met een ander?
e. Hoe reageert de persoon op vragen van een ander?
(Bijvoorbeeld: geeft antwoord/klapt dicht/heeft veel tijd nodig
om te antwoorden/heeft moeite een vraag te begrijpen/etc).
f. Heeft de persoon iets nodig om beter te kunnen communiceren?
(Bijvoorbeeld extra gebruik van ondersteunende
lichaamstaal/meer visualiseren, minder verbaal/etc).
© Christine van Andel, St. Philadelphia Zorg, Nunspeet, 2001.
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Bijlage 4.
Vragenlijst weerbaarheid Bartiméus

O n d e rstaande vragenlijst is ontwikkeld door Ilona van Gool en Floor
J u r r i ë nsvan Bartiméus te Doorn. De vragenlijst hoort bij de weerbaarheidstraining ‘Nee=Nee’ van Bartiméus.
De vragenlijst wordt voor en na de training afgenomen bij ouders, leerkrachten of mentoren.

Algemeen
Naam deelnemer: ____________________________________________
Datum: ____________________________________________________
Ingevuld door: ______________________________________________
• ouder/verzorger
• mentor groep
• mentor school
• weerbaarheidstrainer

1.

NEE ZEGGEN
Stel: iemand wil geld van de jongere lenen en hij/zij wil dat niet:
a. durft hij/zij dan te weigeren?
• ja, rustig
• ja, brutaal
• nee (ga door naar vraag 2)
b. geeft hij/zij dan aan waarom hij/zij nee zegt?
• ja, rustig
• nee, vindt dat niet nodig
• nee, durft niet
c. kan hij/zij bij zijn/haar standpunt blijven?
• ja, rustig
• ja, heftig
• nee
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d. als hij/zij nee zegt, is zijn/haar stem…
• rustig
• heftig
e. Ruimte voor opmerkingen
_______________________________________________________

2. PLAGEN
Stel de jongere wordt geplaagd met zijn/haar vis us/beperking en
vindt dat niet leuk, reageert hij/zij dan:
• heftig
• rustig
• niet
Ruimte voor opmerkingen
_______________________________________________________

3. VISUS/BEPERKING
Stel de jongere kan de thee niet vinden in de winkel:
a. vraagt hij/zij dan hulp aan een bekende?
• ja, rustig
• ja, brutaal
• nee
b. vraagt hij/zij dan hulp aan een onbekende?
• ja, rustig
• ja, brutaal
• nee
c. Beantwoordt hij/zij vragen over zijn/haar visus/beperking?
• ja
• nee, durft niet
• nee, bemoei je met je eigen zaken
d. Vertelt hij/zij over zijn/haar visus/beperking uit zichzelf?
• ja
• nee, durft niet
• nee, bemoei je met je eigen zaken
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e. Ruimte voor opmerkingen
_______________________________________________________

4.

AA N R A K E N
Stel iemand raakt de jongere aan en hij/zij vindt dat niet prettig:
a. als dit een groepsgenoot/vriend(in) is, zegt hij/zij dat dan:
• heftig
• rustig
• niet
b. als dit een groepsleider/ ouder/ leerkracht is, zegt hij/zij dat dan:
• niet
• rustig
• heftig
c. als dit een onbekende is, zegt hij/zij dat dan:
• rustig
• niet
• heftig
d. ruimte voor opmerkingen
_______________________________________________________

5.

KR I T I E K K R I J G E N E N G E V E N
a. Stel de jongere heeft de afwas niet gedaan en een ander zegt
daar wat van, reageert hij/zij dan door:
• zijn/haar mond te houden
• te gaan schelden
• rustig te gaan praten met de ander
b. Stel een klas/groepsgenoot/ familielid/ vriend(in) heeft een
afspraak met de jongere vergeten, reageert hij/zij dan door:
• te gaan schelden
• rustig te gaan praten met de ander
• zijn/haar mond te houden
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c. Ruimte voor opmerkingen
_______________________________________________________

6. LICHAAMSHOUDING
a. Als de jongere met iemand praat, staat/zit hij/zij dan:
• agressief
• met een stevige lichaamshouding
• in elkaar gedoken/gekropen
b. Ruimte voor opmerkingen
_______________________________________________________
© Ilona van Gool en Floor Jurriëns, Bartiméus, Doorn 2005
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Bijlage 5.
Doelstellingenlijst
weerbaarheidstraining
Deze doelenlijst, is in 2001 opgesteld door Christine van Andel en Esther
Primowees van St. Philadelphia Zorg, voor het werken met de door haar
ontwikkelde weerbaarheidskoffer ‘Weerbaarheid: baas over mijn eigen
lijf’ (1997/2000), gericht op de pre ventie van seksueel misbruik. De
doelen zijn dus gekoppeld aan deze specifieke training. Bij een andere
t raining zullen andere doelen gelden. De doelenlijst moet dus word e n
gezien als een voorbeeld, een manier van denken.5
C h r istine van Andel hoort graag wanneer anderen suggesties hebben
voor eventuele aanvullingen of verbeteringen.

Toelichting
Deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel om het leerproces van de
cursist concreet in kaart te brengen en te volgen. In de lijst zijn de zeven
doelen van de training ‘Weerbaarheid: baas over mijn eigen lijf’ terug te
vinden.
Bij elk doel worden steeds een aantal stappen vermeld. Deze stappen
geven inzicht in wat de curs ist kan leren aan de hand van het materiaal
uit de trainingskoffer.
De lijst kan op meerdere manieren worden gebruikt:
1.

Als voormeting, om een beeld te vormen wat de curs ist al weet en
kan voordat deze de training gaat volgen.

2.

Om de mate van vooruitgang te meten, dus het volgen van het leerproces:
a. tijdens de training (bijvoorbeeld na de derde bijeenkomst)
b. nadat de gehele training is afgerond
c. tijdens of na de follow-up periode.

3.

Daarbij is de lijst een hulpmiddel om individuele leerstappen van de
cursist in kaart te brengen en te volgen.

5

De doelenlijst is hier en daar taalkundig en wat betreft layout aangepast voor
een betere cons istentie of leesb a a r h e i d .
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De stappen zijn op hiëra rc h ische wijze vermeld, zodat het einddoel
(het potentiële niveau) in kleine deelstappen kan worden nagestreefd.
Bij sommige doelen zijn wellicht meer stappen te verzinnen. De lijst
geeft u inzicht wat de cursist via deze training kan leren.
4.

Als hulpmiddel bij de transfer.
Door aan de hand van de lijst individuele leerstappen te vo l g e n ,
w o rdt vanzelf duidelijk welke stappen voor de curs ist in de followup periode extra aandacht moeten krijgen.

Invulinstructie
Vul de lijst bij voorkeur in met twee begeleiders/trainers. Voer ove r l e g
over de inhoud en geef de gezamenlijke visie weer.

Scoring
De stappen
De stappen leveren een cijfermatige uitkomst op.
• indien u NEE hebt ingevuld, is dat 1 punt waard.
• Indien u ? hebt ingevuld, is dat 2 punten waard.
• indien u JA hebt ingevuld, is dat 3 punten waard.
Deze punten kunt u optellen en delen door het aantal stappen.
Deze kwalitatieve uitkomst, kunt u vo o raf, gedurende en na de tra i n i n g
met elkaar vergelijken.

De 10-puntsschaal
De lijn 1 tot 10 geeft een intuïtieve inschatting van de mate van ve ra ndering/vooruitgang bij de cursist weer.
Deze inschatting maakt u op grond van het beeld dat u van de cursist
heeft, de kennis over wie de curs ist is, en wat deze wel en niet kan.
Doordat u eerst de stappen hebt ingevuld, wordt het meestal makkelijker
om het intuïtieve oordeel te maken.
Het cijfer dat u invult bij de stappen, corre spondeert echter niet met de
cijfers op de lijn van 1 tot 10. Het betreft in dit geval eenk w a l i t a t i e v e ,
subjectieve uitkomst.
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Er is sprake van verandering als:
a. Cursist voor het eerst een bepaalde mate van bewustzijn laat zien,
of voor het eerst een vaardigheid toepast.
b. Curs ist een toename van bewustzijn laat zien, of de va a rd i g h e i d
meer of ‘beter’ toepast.
De punten op de lijn van 10 hebben de volgende betekenis:
1. Bij deze curs ist is helemaal geen sp ra k e van dit bewustzijn; of:
beheerst deze vaardigheid helemaal niet.
2. Curs ist is zich een heel klein beetje hiervan bewust; of: beheerst de
vaardigheid een heel klein beetje.
3. Curs ist is zich een beetje hiervan bewust; of: curs ist beheerst de
vaardigheid een beetje.
4. Curs ist is zich enigszins h i e r van bewust, maar onvoldoende; of:
cursist beheerst de vaardigheid enigszins, maar onvoldoende.
5. Idem, maar dan ‘bijna voldoende’.
6. Idem, maar dan ‘voldoende’.
7. Idem, maar dan ‘ruim voldoende’.
8. Idem, maar dan ‘goed’.
9. Idem, maar dan ‘zeer goed’.
10. Idem, maar dan ‘volledig’.

Doelenlijst ‘Baas over mijn eigen lijf’
Naam cursist:
Zittingsnummer:
Ingevuld door:
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Doel A:
Cursist heeft besef van het eigen lichaam
Uitgangspunten bij doel A:
• lichaamsbesef is een voorwaarde om eigen grenzen te
kennen bij aanraken;
• Lichaamsbesef is vaak onvoldoende ontwikkeld.

Beheerst stap:
Ja
?
Nee

1.

Kan de eigen sekse benoemen of aanwijzen
(Ik ben een man/vrouw).

q

q

q

2.

Kan bij anderen benoemen welke sekse de persoon heeft

q

q

q

3.

Persoon durft naar zichzelf bloot in de spiegel te kijken

q

q

q

4.

Kan de eigen lichaamsdelen en geslachtsdelen actief
benoemen, of geeft via beeldmateriaal passief blijk
van kennis van de eigen lichaams- of geslachtsdelen

q

q

q

5.

Kan één lichamelijk verschil tussen mannen en vrouwen
benoemen of op een andere manier duidelijk maken

q

q

q

6.

Kan meerdere verschillen tussen mannen en vrouwen
benoemen of op een andere manier duidelijk maken

q

q

q

7.

Kan naar aanleiding van beelden/tekeningen zeggen
of aanwijzen waar hij/zij niet zomaar aangeraakt wil
worden en waar wel

q

q

q

8.

Kan naar aanleiding van beelden/tekeningen zeggen
waar hij/zij een ander niet zomaar mag aanraken.

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE:

___ ___ ___

Inschatting leerproces doel A.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten:__________________________________
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Doel B:
Cursist heeft besef van prettigen niet prettig aanrake n
Uitgangspunten bij doel B:
• Er zijn verschillende soorten aanrakingen die tijdens
de cursus worden besproken;
• Wat de een prettig vindt, hoeft de ander niet prettig
te vinden;
• Aanraken kan fijn zijn, maar niet altijd;
• Het maakt uit wie je aanraakt.
Beheerst stap:
Ja
?
Nee
q

q

q

2a. Noemt verbaal één aanraking en/of maakt dit via expressie duidelijk

q

q

q

2b. Noemt verbaal meerdere aanrakingen en/of maakt dit
via expressie duidelijk.

q

q

q

3a. Maakt verbaal of non-verbaal duidelijk welke aanraking
voor zichzelf als prettig wordt ervaren

q

q

q

3.b Maakt verbaal of non-verbaal duidelijk welke
aanrakingen voor zichzelf als prettig worden ervaren.

q

q

q

4a. Maakt verbaal of non-verbaal duidelijk welke aanraking
voor zichzelf als niet prettig wordt ervaren

q

q

q

4.b Maakt verbaal of non-verbaal duidelijk welke
aanrakingen voor zichzelf als niet prettig worden ervaren.

q

q

q

5.

q

q

q

1.

Begrijpt de betekenis van het woord ‘aanraken’.

Beseft dat wat de een prettig vindt, de ander niet altijd
prettig hoeft te vinden.
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Beheerst stap:
Ja
?
Nee
6.

Benoemt wie hem wel en wie hem niet zomaar mogen
aanraken. Maakt onderscheid tussen vriend, verliefd zijn
en vreemden.

q

q

q

7.

Maakt onderscheid in prettig en onprettig aanraken,
gekoppeld aan ‘wie’ dit doet.

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE:

___ ___ ___

Inschatting leerproces doel B.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________

74

Tra nsAct

Doel C:
Cursist heeft besef van normen op het gebied van aanrake n
Uitgangspunten bij doel C:
Om weerbaar te worden, moet men minimaal het besef
hebben van de volgende 4 normen:
• Norm 1: aanraken is leuk als je het allebei wilt;
• Norm 2: Niemand mag zomaar aan je borsten, billen
of je buik komen;
• Norm 3: Niemand mag jou zomaar een sekszoen geven;
• Norm 4: Jij bent de baas over je eigen lijf.

Beheerst stap:
Ja
?
Nee

1a. Kan 1 of 2 normen nazeggen

q

q

q

1b. Kan norm 1 t/m 4

q

q

q

2a. Heeft besef van 1 of 2 normen (besef kan blijken uit het
feit dat cursist spontaan of op navraag een norm opnoemt

q

q

q

2.b Heeft besef van norm 1 t/m 4

q

q

q

3a. Herkent 1 of 2 normen als het andermans situatie betreft

q

q

q

3b. Herkent norm 1 t/m 4 als het andermans situatie betreft

q

q

q

4a. Herkent 1 of 2 normen van situaties waar cursist zelf in
betrokken is

q

q

q

4b. Herkent norm 1 t/m 4 van situaties waar cursist zelf in
betrokken is

q

q

q

5a. Past 1 of 2 normen actief toe (in de training betekent
toepassen: in rollenspel of op een ander moment)

q

q

q

5b. Past norm 1 t/m 4 actief toe

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE:

___ ___ ___

Inschatting leerproces doel C.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________
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Doel D:
Cursist heeft besef van seksuele intimiteiten en misbru i k 6
Uitgangspunten bij doel D:
• Seksuele intimiteiten en misbruik zijn een feit op het moment
dat iemand onprettig aanraakt en geen oog heeft voor wat een
slachtoffer wil;
• Misbruik mag niet; niemand mag jou onprettig aanraken;
• Over misbruik moet je praten.
Beheerst stap:
Ja
?
Nee
1.

Beseft dat er iets ergs aan de hand is als misbruik
plaatsvindt bij een ander.

q

q

q

2.

Beseft dat er iets ergs aan de hand is als hij/zij zelf misbruikt
zou worden.

q

q

q

3.

Beseft dat je misbruik niet fijn hoeft te vinden; ook al
leek het eerst wel fijn.

q

q

q

4.

Beseft dat misbruik niet mag.

q

q

q

5.

Beseft dat het iedereen kan overkomen, inclusief zichzelf

q

q

q

6.

Beseft dat je misbruik niet geheim moet houden,
en dat je erover moet praten.

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE:

___ ___ ___

Inschatting leerproces doel D.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________
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A ls het gaat om ongewenste vormen van seksualiteit, sp reekt Tra ns Act van seksueel geweld, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Omdat in de doelenlijst
van St. Philadelphia Zorg de term seksuele intimiteiten wordt gehanteerd, laten
we dit hier zo staan.
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Doel E:
Cursist herke n t / e r kent gevoelens die worden opgeroepen
n . a . v. seksuele intimiteiten en misbru i k
Uitgangspunten bij doel E:
• Het inschatten van eigen gevoelens is moeilijk, dat geldt
nog meer voor gevoelens die te maken hebben met
misbruik;
• Het communiceren over deze gevoelens is moeilijk;
• Bij misbruik spelen angst, boosheid en verdriet een rol.

Beheerst stap:
Ja
?
Nee

1.

Herkent/erkent dat een ander zich blij kan voelen
als iemand die persoon prettig aanraakt en daarbij
diens grenzen in acht neemt.

q

q

q

2.

Herkent/erkent dat een ander zich boos kan voelen
als iemand die persoon onprettig aanraakt en geen
rekening houdt met diens grenzen daarin.

q

q

q

3.

Herkent/erkent dat een ander zich bang kan voelen
als iemand die persoon onprettig aanraakt en geen
rekening houdt met diens grenzen daarin.

q

q

q

4.

Herkent/erkent dat een ander zich verdrietig kan
voelen als iemand die persoon onprettig aanraakt en
geen rekening houdt met diens grenzen daarin.

q

q

q

5.

Herkent/erkent bij zichzelf het gevoel blij naar aanleiding van prettig aanraken en het besef dat de ander
rekening houdt met jouw grenzen.

q

q

q

6.

Herkent bij zichzelf de gevoelens bang en verdrietig
n.a.v. onprettig aanraken door iemand die geen
rekening houdt met de persoonlijk gevoelde grens.

q

q

q

7.

Herkent bij zichzelf het gevoel boos n.a.v. onprettig
aanraken door iemand die geen rekening houdt met
de persoonlijk gevoelde grens.

q

q

q
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Beheerst stap:
Ja
?
Nee
8.

Uit/praat over het gevoel blij n.a.v. prettig aanraken
(actief/uit zichzelf).

q

q

q

9.

Uit/praat over gevoelens boos, bang en verdrietig n.a.v.
onprettig aanraken door iemand die geen rekening houdt
met de persoonlijk gevoelde grens (actief/uit zichzelf).

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE:

___ ___ ___

Inschatting leerproces doel E.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________

78

Tra nsAct

Doel F:
Cursist heeft besef van misbruiksituaties waarin je betrokke n
kunt rake n
Uitgangspunten bij doel F:
• Misbruik kan iedereen overkomen;
• Misbruik kan overal plaatsvinden;
• De pleger roept vaak zowel positieve, als negatieve
gevoelens bij je op.

Beheerst stap:
Ja
?
Nee

1.

Heeft er weet van dat sommige mensen door blijven
gaan met onprettig aanraken, ook als jij het niet wilt.

q

q

q

2.

Weet dat dit iedereen kan overkomen, inclusief zichzelf.

q

q

q

3.

Heeft er weet van dat je vaak niet kan zien dat je met
iemand te maken hebt, die geen rekening houdt met
jouw grenzen.

q

q

q

4.

Weet dat het zowel om een bekende als een onbekende
persoon kan gaan.

q

q

q

5.

Beseft dat deze (misbruikende) persoon vaak eerst allerlei aardige, prettige dingen met je doet, of een prettig gevoel bij je op kan roepen vo o rdat het onprettig aanra k e nbegint (bijv. cadeautjes, complimenten, vriendschap, e.d).

q

q

q

6a. Noemt één plaats uit video 2 of 3 waar misbruik kan
voorkomen.

q

q

q

6b. Noemt meerdere plaatsen uit de videoserie waar misbruik
voor kan komen.

q

q

q

7.

q

q

q

Komt met eigen voorbeelden over plaatsen waar
misbruik een rol speelde.
Totalen JA - ? - NEE:

___ ___ ___

Inschatting leerproces doel F.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________
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Doel G:
Het aanleren van weerbare gedragingen
Uitgangspunten bij doel G:
• Er zijn 3 assertieve vaardigheden die je kunnen helpen in het geval
van misbruik, n.l:
1. nee zeggen/duw geven
2. naar de leiding gaan
3. vertellen dat je het niet fijn vindt
• Om deze vaardigheden te kunnen toepassen moet je eerst besef
hebben van het bestaan hiervan, en kennis over situaties waarin je
ze nodig hebt;
• Om deze vaardigheden te kunnen toepassen is vervolgens praktijkoefening nodig. Per vaardigheid is de kwaliteit van hoe iemand de
vaardigheid toepast van belang.

G.1. Nee zeggen/duw geven

Beheerst stap:
Ja
?
Nee

1.

Weet wat ‘nee zeggen’/duw geven inhoudt

q

q

q

2.

Weet wanneer het nodig is om ‘nee’ te zeggen; herkentdat bij
situaties van de ander. Weet dat het gaat om een vaardigheid
die binnen de situatie zelf kan helpen.

q

q

q

3.

Herkent voor zichzelf het moment in situaties waarin hij zelf
‘nee’ moet zeggen (bijvoorbeeld: weet voorbeelden).

q

q

q

4.

Kan ‘nee’ zeggen, maar niet in de situatie waarin dit nodig is.

q

q

q

5.

Kan ‘nee’ zeggen op het juiste moment, maar doet dit op een
onduidelijke manier (bijvoorbeeld: te zacht).

q

q

q

6.

Kan ‘nee’ zeggen bij onprettig aanraken, maar doet dit op
een onduidelijke manier.

q

q

q

7.

Kan ‘nee’ zeggen op het juiste moment en bij onprettig aanraken op een overtuigende manier en herhaalt dit als dit
nodig is (laat dit zien in praktijkoefening of rollenspel zien,
of dit bleek uit het verleden.

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE: ___ ___ ___
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Inschatting leerproces doel G.1. Nee zeggen/duw geven
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Beheerst stap:
Ja
?
Nee

G.2. Naar de leiding gaan
1a. Weet dat je naar ‘de leiding’ moet gaan als je iets dwarszit.

q

q

q

1b. Weet dat je naar ‘de leiding’ moet gaan als het gaat om
onprettig aanraken en misbruik.

q

q

q

2.

Herkent voor zichzelf wanneer het nodig is om naar ‘de
leiding’ te gaan.

q

q

q

3.

Herkent de momenten dat een ander naar de leiding
moet gaan.

q

q

q

4.

Weer naar wie hij/zij van de leiding zou willen wanneer
er sprake is van een probleem c.q. misbruik.

q

q

q

5.

Past de vaardigheid op het juiste moment toe in een
praktijkoefening of rollenspel, maar maakt niet duidelijk
waar het om gaat (bijvoorbeeld: zegt vervolgens niets)

q

q

q

6.

Past de vaardigheid op het juiste moment, op de juiste
wijze toe.

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE: ___ ___ ___

Inschatting leerproces doel G.2. Naar de leiding gaan.
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________

Weerbaar ondanks beperking 81

G.3. Vertellen wat je niet fijn vindt

Beheerst stap:
Ja ?
Nee

1.

Kan over een ander verbaal of non-verbaal duidelijk maken
dat iets niet fijn is.

q

q

q

2.

Kan zelf duidelijk verbaal of non-verbaal duidelijk maken dat
iets niet fijn is. De begeleiding moet hierbij wel stimuleren/
doorvragen, anders blijft het vaag waar het om gaat.

q

q

q

3.

Kan zelf duidelijk maken dat het gaat om onprettig aanraken. De begeleiding moet hierbij wel stimuleren/ doorvragen,
anders blijft het vaag waar het om gaat.

q

q

q

4.

Kan zelf goed duidelijk maken aan ‘de leiding’ wat hem/
haar dwarszit/niet fijn is.

q

q

q

5.

Kan zelf goed duidelijk maken aan ‘de leiding’ om welke
onprettige aanrakingen het gaat en hoe de situatie in elkaar
zit.

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE: ___ ___ ___

Inschatting leerproces G.3. Vertellen wat je niet fijn vindt
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________
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Koppeling G.2 en G.3:
Naar de leiding gaan en vertellen wat je niet fijn vindt

Beheerst stap:
Ja
?
Nee

1.

Weet dat naar ‘de leiding’ gaan het begin is en dat je
daarbij ook moet vertellen wat je niet fijn vindt.

q

q

q

2.

Past de vaardigheid ‘naar de leiding gaan’ toe maar zegt
verder niets (in rollenspel of in de praktijk).

q

q

q

3.

Past de vaardigheid ‘naar de leiding gaan’ toe, zegt wat
niet fijn is op onduidelijke wijze.

q

q

q

4.

past de vaardigheid ‘naar de leiding gaan’ op het juiste
moment toe en maakt duidelijk wat niet fijn is (in rollenspel of in de praktijk).

q

q

q

Totalen JA - ? - NEE: ___ ___ ___

Inschatting leerproces G.3. Vertellen wat je niet fijn vindt
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10

Eventuele aandachtspunten: ___________________________________

© Christine van Andel en Esther Primowees, St. Philadelphia Zorg,
Nunspeet, 2001.
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Bijlage 6.
Voorbeeld evaluatievragen en
vragen naar effectiviteit

In deze bijlage vind je onder A. eva l u a t i e v ragen zoals ze vaker in
Marietje Ke s s e ls Projecten worden gebruikt. Onder B. staan vragen die
o o rsp ronkelijk zijn gebruikt in een evaluatieonderzoek van Marietje
Ke s s e ls Projecten. Ze bieden goede aanknopingspunten om na ve r l o o p
van tijd de effecten van de weerbaarheidstraining in kaart te bre n g e n .
De vragen zijn gekoppeld aan de specifieke doelen van het Marietje
Ke s s e ls Project. Ze dienen als voorbeeld. Uitera a rd moeten de vra g e n
worden aangepast aan de specifieke doelen van een pro g ramma dat op
maat is gemaakt.

A. Evaluatievragen Marietje Kessels Project7
1.

Wat vond je van de training/lessen weerbaarheid?

2.

Wat vind je het belangrijkste dat je hebt geleerd?

3.

Heb je meer zelfvertrouwen gekregen?
q Ja
q beetje
q nee

4.

Durf je te zeggen als je iets niet prettig vindt of als je iets niet wilt?
q Ja
q beetje
q nee

5.

Weet je wat je moet doen als je wordt lastiggevallen?
q Ja
q beetje
q nee

6.

Ga je door de lessen minder snel andere kinderen pesten?
q Ja
q beetje
q nee

7.

Weet je met wie je kunt praten als je iets naars meemaakt?
q Ja
q beetje
q nee

7

Naar: Helvoort., K. en Clarijs, Y., Handboek Marietje Ke s s e l s p ro j e c t, NIZW,
Utrecht, 1999.
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8.

Wat vond je het leukst om te doen?
q spelletjes
q toneelstukjes/rollenspel
q zelfverdedigingoefeningen
q kringgesprek
q huiswerk maken
q ______________________

9.

Wat vond je het minst leuk om te doen?
q spelletjes
q toneelstukjes/rollenspel
q zelfverdedigingoefeningen q kringgesprek
q huiswerk maken
q _______________________

10. Wat vond je van het werkboek/huiswerkschrift?
q Goed/leuk
q beetje goed/leuk
q niet goed/leuk

11. Zou je anderen ook aanraden om aan een weerbaarheidstra i n i n g
mee te doen?
q Ja
q beetje
q nee
12. Gelden de volgende uitspraken voor jou? Door de training:
-heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
q ja
q beetje
q nee
-durf ik sneller te zeggen als ik iets onprettig vind.
q ja
q beetje
q nee
-weet ik beter wat ik moet doen als ik wordt lastiggevallen.
q ja
q beetje
q nee
13. Wil je nog wat anders zeggen?______________________________
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B. Vragenlijst effectmeting
Hieronder worden per vraag een beperkt aantal vo o r b e e l d e n / t h e m a ’s
gegeven. Afhankelijk van wat in de training aan de orde is geweest,
kunnen deze worden aangevuld.
Wat weet je?
• A ls je denkt dat iemand die je niet kent je pijn gaat doen, is het slim
om te gaan schreeuwen.
q waar q niet waar q Soms waar
•

A ls een vriend(in)/klasgenoot/iets bij je doet dat je niet leuk vindt,
moet je dat eerst rustig zeggen en als hij/zij niet ophoudt pas boos
worden.
q waar q niet waar q Soms waar

Wat kun je het beste doen?
• A ls de oudere broer van je vriend(in) je geld belooft als je bij hem
thuis komt spelen?
q diverse opties geven
•

A ls een volwassene die je een paar keer hebt gezien, je aanbiedt een
lift naar huis te nemen.
q diverse opties geven

•

Als een onbekende je vraagt mee te lopen om de weg te wijzen.
q diverse opties geven

Hoe denk je over…
• Iedereen moet zijn eigen problemen oplossen.
q waar q een beetje waar
q een beetje niet waar
q niet waar
•

Alleen rare kinderen worden gepest.
q waar q een beetje waar
q een beetje niet waar
q niet waar

•

Schelden is niet zo erg, want schelden doet geen pijn.
q waar q een beetje waar
q een beetje niet waar
q niet waar

Kun je dit?
• Als er iets vervelends is gebeurd, ga ik hulp vragen.
q ja dat kan ik q dat kan ik een beetje q dat vind ik moeilijk
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•

Ik durf dingen die me een naar gevoel geven, te vertellen aan
iemand die ik vertrouw.
q ja dat kan ik q dat kan ik een beetje q dat vind ik moeilijk

•

Als een tante of oom me een zoen wil geven en ik wil dit niet dan
durf ik dat te zeggen.
q ja dat kan ik q dat kan ik een beetje q dat vind ik moeilijk

Heb je dit meegemaakt?
• Ben je de afgelopen periode (………) wel eens gepest?
Hoe voelde je je?
q Bang q boos q schuldig q verdrietig q in de war q..…
Wat deed je (meer antwoorden mogelijk)? Wat deed je het eerst?
q gewacht tot ze stopten
q grapje gemaakt
q weggelopen
q om hulp geroepen
q gaan slaan en schoppen q boos geworden
q terug gaan schelden
q rustig gezegd dat ze op moesten
houden
q gaan schreeuwen
q gaan huilen
Hield het pesten op door de dingen die jij deed?
q ja meteen
q ja, maar pas na een tijdje
q nee, ze gingen gewoon door
q nee, het werd erger
Wat vind je van wat je deed toen je werd gepest?
q Stom q Slim
q Flink q Laf
q Trots q _____________
Heb je dit wel eens gedaan?
Heb je in de afgelopen periode (_________________) wel eens een
ander gepest?
q ja
q nee
Als je iemand hebt gepest, hoe voelde je je toen (meerdere keuzes
mogelijk)
q Stoer q Laf
q Trots q Flink
q Boos q Verdrietig
q Bang q Schuldig
q Iets anders, n.l ____________________
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Seksueel misbruik is een veel voorkomend, ernstig probleem dat aandacht
verdient. Kinderen, jongeren én volwassenen met een verstandelijke of fysieke
beperking lopen veel risico slachtoffer te worden van seksueel misbruik door
medecliënten, gezinsleden, verzorgers, leerkrachten of buitenstaanders.
In de gehandicaptenzorg groeit de aandacht voor preventie van seksueel misbruik.
In de begeleiding en scholing van cliënten en leerlingen met een beperking wordt
steeds meer plaats ingeruimd voor voorlichting over intimiteit, seksualiteit en
grenzen. Ook worden er weerbaarheids- en assertiviteitstrainingen aangeboden.
Inmiddels is er veel bruikbare informatie beschikbaar, zoals methodieken,
trainingshandboeken en werkmateriaal. Hulpverleners en docenten kunnen
van algemeen toegankelijke overzichten en websites datgene overnemen wat
bruikbaar is om hun leerlingen en cliënten te wapenen tegen het slachtoffer of
pleger worden van seksueel misbruik. Bij deze hoeveelheid aan informatie doemt
de vraag op welk materiaal je het beste kunt gebruiken en hoe je dat vervolgens
het beste kunt toepassen, om preventie effectief te laten zijn. Deze handreiking
wijst daarin de weg.
Weerbaar ondanks beperking helpt bij het opzetten van
weerbaarheidsprogramma’s en is bedoeld voor trainers, docenten en
hulpverleners die werken met verstandelijk, lichamelijk, visueel of auditief
beperkte vrouwen en mannen, jongens en meisjes.
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