Zorg zelf voor betere
Preventie Seksueel Misbruik
Effectief werken aan preventie van seksueel misbruik met
inzichten en instrumenten uit het Verbetertraject Preventie
Seksueel Misbruik van Zorg voor Beter.
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Vooraf
Cliënten in de langdurende zorg lopen meer risico op seksueel misbruik of seksuele intimidatie dan anderen. Zij bevinden
zich vaak in een afhankelijke positie ten opzichte van verzorgenden, hulpverleners, ouders, vrijwilligers en medecliënten.
Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag komen voor, zoals seksueel getinte opmerkingen, onnodige ontkleding,
aanraking of binnendringen in het lichaam. En soms veel vaker dan medewerkers in de gaten hebben. Slachtoffers vinden
het vaak moeilijk aan te geven dat zij geïntimideerd of misbruikt worden. Juist omdat ze afhankelijk zijn, door schaamte en
onwetendheid of omdat ze niet weten bij wie ze terecht kunnen.

“Het is een nuttig verbetertraject, mooi om te zien hoe je in een jaar tijd zoveel resultaten kan bereiken!
(oud- deelnemer)

Veel zorginstellingen zijn bereid te werken aan preventie van seksueel misbruik. Maar de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Hoe
praat u erover met collega’s? Hoe betrekt u cliënten erbij? Hoe zorgt u ervoor dat de aandacht niet verslapt? En hoe brengt u
de resultaten in beeld?
Voor u ligt de toolkit van het Verbetertraject Preventie seksueel misbruik1. De
toolkit bevat instrumenten en inzichten waarmee u antwoord op deze vragen
kunt krijgen. U leert hoe u effectief kunt werken aan preventie van misbruik
aan de hand van een aantal stappen:
•	Stap 1: Analyseer de situatie
•	Stap 2: Stel uw doelen
•	Stap 3: Kies de strategieën
•	Stap 4: Leer van ervaringen
•	Stap 5: Meet resultaten
Bij elke stap horen instrumenten die u kunt vinden in de bijlagen. Een
digitale versie van de instrumenten vindt u op www.vilans.nl/Pub/Home/
Ons-aanbod/Producten/Producten-Zorg-zelf-voor-betere-Preventie-Seksueel-Misbruik.
html. U kunt ze vrijblijvend aanpassen aan uw eigen situatie en er zelfstandig mee werken.
Daarnaast bevat deze toolkit achtergrondinformatie en ervaringsverhalen van mensen die u voorgingen.
De opbouw en inhoud van de toolkit zijn gebaseerd op het Verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik van Zorg voor Beter.
Dit verbetertraject bood organisaties in de gehandicaptenzorg en langdurende GGZ ondersteuning bij het voorkomen van
seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Door deelname verbeterden instellingen de preventie van seksueel misbruik in hun
organisatie blijvend. De eerste meetbare resultaten werden al binnen een jaar geboekt.
Preventie seksueel misbruik is een complex onderwerp waarbij wij u op allerlei manieren kunnen ondersteunen. Wilt u weten
hoe of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Nynke Heeringa, Vilans (n.heeringa@vilans.nl).
Wij wensen u veel succes!

1

Het Verbetertraject Preventie seksueel misbruik werd uitgevoerd door Vilans in samenwerking met Rutgers Nisso Groep en MOVISIE. Dit verbetertraject
maakt deel uit van Zorg voor Beter, een initiatief van het ministerie van VWS: www.zorgvoorbeter.nl
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Voordat u aan de slag gaat
Wat is seksueel misbruik?
Onder seksueel misbruik verstaan we: elke vorm van ongewenste seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in
verbaal, non-verbaal en/of fysiek gedrag en die plaatsvindt in een relatie met een ongelijke machtsverhouding en/of een
afhankelijkheidsrelatie. Dit kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn.
Er zijn verschillende vormen van seksueel misbruik te onderscheiden:
•	seksueel getinte opmerkingen
•	seksueel intimiderend gedrag
•	ongewenste aanrakingen
•	gedwongen worden naar seksueel getint beeldmateriaal te kijken
•	gedwongen worden tot seksuele opnamen (bijvoorbeeld met een webcam)
•	gedwongen worden tot het verrichten van seksueel getinte handelingen
•	aanranding en verkrachting.
Misbruik kan gepleegd worden door:
•	medecliënten
•	professionals
•	familieleden
•	derden zoals taxichauffeurs of loverboys.

De ideale situatie voor preventie van seksueel misbruik
We hebben geen wetenschappelijk gefundeerde kennis over de ideale situatie. Wel is er veel praktijkervaring. Op basis van
een expertmeeting hebben we vastgesteld wat de meest ideale situatie is om naar toe te werken.
•	Respect voor de cliënt is een centrale waarde.
•	Medewerkers gaan uit van wensen en grenzen van cliënten.
•	Er is een open, maar ook passend klimaat waarin cliënten, hun direct betrokken sociale netwerk en medewerkers met
elkaar praten over seksualiteit in positieve zin, over het aangeven van grenzen en over intimidatie en misbruik.
•	Gesprekken tussen medewerkers en cliënten over seksualiteit zijn ingebed in het dagelijkse leven, zodat er een
preventieve werking ontstaat.
•	Cliënten durven naar medewerkers toe te stappen als ze vragen hebben, onzeker zijn of als hen iets overkomt.
•	Medewerkers vragen cliënten regelmatig of ze zich veilig voelen of grensoverschrijdend gedrag meegemaakt hebben.
Dat kan alleen als medewerkers zich ook veilig voelen in hun team en in hun organisatie en als zij durven te praten over
seksualiteit en misbruik.
•	Alle partijen weten hoe te handelen bij vermoedens van of vragen over seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Zij
weten bij wie ze terecht kunnen met vragen en twijfels.
•	Om dit te bereiken beschouwt het management seksualiteit en preventie van misbruik als relevant, en stuurt gericht en
structureel op dit onderwerp. Daarbij zijn visie en beleid op een eenduidige manier vastgelegd en vertaald in concrete
handvatten en professionalisering, zodat betrokkenen voldoende toegerust zijn.
•	Er is een continu en cyclisch proces van signaleren en analyseren van sterke en zwakke punten, waarop acties worden
ondernomen die medewerkers vervolgens ook weer evalueren. Zo wordt werken aan seksualiteit en preventie van
misbruik voortdurend getoetst en verbeterd.
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Op basis van dit ideaalplaatje werkt u aan vier doelen:
1.	Ervaringen en meldingen
Cliënten voelen zich veilig en voelen zich veilig om te melden én signalen en meldingen worden serieus behandeld.
2.	Attitude van medewerkers
Medewerkers voelen zich vrij om te werken aan preventie van misbruik en zien dit ook als hun taak.
3.	Competenties van medewerkers
Medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om seksualiteit met cliënten te bespreken en preventief
handelend op te treden wanneer grenzen worden overschreden.
4.	Sturing door management
Managers en leidinggevenden moeten preventie van misbruik structureel monitoren en aansturen.
In de volgende hoofdstukken vindt u een stappenplan en verschillende instrumenten om deze doelen te bereiken.
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Stap 1: Analyseer de situatie
Wat heeft u nodig voor deze stap?
•	Een format voor een sterkte zwakte analyse. Zie bijlage 1.
•	Vragenlijst voor cliënten. Zie bijlage 2.
•	Vragenlijst voor cliënten, vereenvoudigde versie. Zie bijlage 3.
•	Vragenlijst voor medewerkers/ leidinggevenden. Zie bijlage 4.
Weet wat er goed en minder goed gaat in uw organisatie. Hoe staat het bijvoorbeeld met de veiligheid en de
veiligheidsbeleving? Wat maken cliënten en medewerkers mee? Is er een open cultuur? Sturen leidinggevenden
medewerkers aan om te werken aan preventie van misbruik?
In deze stap onderzoekt u welke aspecten in uw organisatie preventie in de weg staan en ook waar kansen liggen. Zo komt u
erachter welke doelen voor uw organisatie relevant zijn.

Hoe maakt u een sterkte-zwakteanalyse?

Weet u hoe veilig cliënten zich voelen? Of vult u het zelf voor hen in? Vraag het uw cliënten zelf: veel
cliënten kunnen u, als u dit gericht vraagt, prima verwoorden. En het antwoord is regelmatig verrassend.

Om te weten hoe uw organisatie ervoor staat, maakt u en sterkte-zwakteanalyse. Dit kost tijd, maar levert veel op. U weet
precies waar uw zwakke punten zitten zodat u ze gericht kunt verbeteren!
Een sterkte-zwakteanalyse bestaat uit vijf onderdelen:
1. Visie organisatie
2. Meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik
3. Ervaringen, meningen en ideeën van relevante betrokkenen: vul deze in op de vragenlijsten
4. Samenvatting van de onderdelen 1 t/m 3
5. Conclusies
Bij onderdeel 4, de samenvatting van de eerste drie onderdelen, worden vier kwadranten genoemd. De volgende vragen
kunnen gebruikt worden voor het invullen van de vier kwadranten:
•	Bij Sterkte: waar zijn we goed in, waarin onderscheiden we ons van anderen, wat zien anderen als de kracht van onze
afdeling/organisatie, welke voordelen biedt onze afdeling?
•	Bij Zwakte: wat kan verbeterd worden, wat gaat niet goed?
•	Bij Kansen: welke kansen zijn er voor onze afdeling/organisatie, welke mogelijkheden zijn er voor ontwikkeling, zijn er
trends om op in te spelen?
•	Bij Bedreigingen: welke belemmeringen zijn er, hoe zit het met de voorwaarden (materieel en immaterieel) om te
verbeteren, welke tegenwerking kunnen we verwachten, zijn kennis en ervaring toereikend om te veranderen?
U kunt ervoor kiezen om de laatste twee onderdelen in te vullen in overleg met medewerkers en cliënten.
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Hoe gebruikt u de vragenlijsten2?

“.. dat is de methodiek van Zorg voor Beter. Dat staat heel dicht op de werkvloer. Niet op beleidsniveau,
maar in de praktijk van alledag probeer je de zaak te verbeteren… “
Medewerker van Cordaan in InZicht.

Wie vullen de vragenlijsten in (al dan niet aan de hand van een gesprek)?

•	Cliënten, als zij dit niet kunnen hun verwanten. Maar de ervaring leert dat veel cliënten hiertoe in staat zijn. Denk niet te
snel dat het niet lukt!
•	Medewerkers van het team, waaronder ook coördinerend begeleider/senior begeleider/teamleider.
•	Manager.
•	Eventueel: aandachtsfunctionaris, gedragsdeskundige of andere professioneel betrokkenen.
Hoe vult u de vragenlijsten in?

•	Ga bij voorkeur in gesprek met cliënten. Dit kan door open vragen te stellen of een vragenlijst samen in te vullen.
Sommige cliënten zullen er de voorkeur aan geven de vragenlijst zelf (anoniem) in te vullen. Als dat niet kan, betrek dan
het netwerk erbij.
•	Medewerkers en andere betrokkenen in de organisatie vullen de vragenlijsten zelfstandig in.
•	In principe vullen alle teamleden van een team de lijst in, evenals alle cliënten of hun netwerk. Als het team erg groot is of
als er veel cliënten zijn, neem dan een aselecte steekproef.
Bij de vragenlijsten voor cliënten en hun netwerk kijkt u zelf of het nodig is om de vragenlijsten aan te passen. Soms is
een tekstuele aanpassing voldoende. Soms is ook visuele ondersteuning nodig. Houd in ieder geval de kern van de vragen
overeind. U kunt de formulering aanpassen, maar laat geen vragen weg. Wel kunt u extra vragen toevoegen.
Waar moet u op letten, vooral bij de gesprekken met cliënten?

Vooraf
•	Zorg dat er een of meerdere vertrouwenspersonen als achtervang bereikbaar zijn. Het kan zijn dat de geïnterviewde
behoefte heeft aan een uitlaatklep.
•	Zorg dat het protocol melden van (vermoedens van) seksueel misbruik bekend is bij degene die de vragenlijsten afneemt.
In het begin van het gesprek
•	Benoem de anonimiteit van de vragenlijst (naam wordt niet ingevuld, niemand kan zien dat het over jou gaat), maar:
beloof geen geheimhouding bij melding van een nog niet gemeld/ bekend strafbaar feit.
•	Benadruk:
-	Je mag bij het invullen van de vragenlijst alles zeggen wat jij vindt of denkt. Niets is goed of fout. Ik vind ook niks raar,
vies of stom.
- Ik word niet boos als je iets vervelends vertelt over (naam instelling) of over iemand die hier werkt of woont.
-	Wanneer een vraag niet duidelijk is, kun je dat gewoon zeggen. Als je denkt: ik weet niet wat ze bedoelen, kies dan
niet zomaar een antwoord, maar zeg dat je het niet snapt.

2

Bewerking van: Toelichting bij vragenlijst jongeren, A.Dings en J.Winkelhof, Arkemeyde, Ermelo / Soest, 2006.
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De anonimiteit en het niet beloven van geheimhouding zijn essentieel. Benoem dit vooraf. De andere zaken kunt u eventueel
ook tussendoor benoemen (afhankelijk van de aandachtsspanne van de cliënt). Het geheel in een keer vertellen kan snel te
veel zijn.

Wat doet u bij de onthulling van een mogelijk strafbaar feit?
Het kan goed zijn dat in een gesprek met de cliënt een mogelijk strafbaar feit naar voren komt. Zorg dat u van te voren weet
wat u dan moet doen.
Wat als een cliënt iets vertelt over een mogelijk strafbaar feit dat nog niet is gemeld/ bekend is:

•	Vraag niet door. U voorkomt daarmee dat u het (eventuele) juridische proces belemmert.
•	Leg uit dat er iets gebeurd is wat niet mag: niet in de instelling en niet in Nederland.
•	Het laatste onderdeel van de vragenlijst (‘met wie zou je nog na willen praten over deze vragenlijst?’) vervalt.
•	Handel volgens het protocol.
Wat als er sprake is van een nog bestaande onveilige situatie:

•	Uw eerste taak is het waarborgen van de veiligheid van de cliënt. Zorg ervoor dat hij/zij zich gesteund voelt. Kap een
verhaal niet af. Als de cliënt een sterke behoefte heeft zijn of haar verhaal te doen laat hem/haar praten en probeer dit
verhaal zo zorgvuldig en objectief mogelijk te rapporteren.
•	Zeg dat u ervoor gaat zorgen dat het zo snel mogelijk stopt en dat u het daarom gaat bespreken met iemand anders in
de instelling. Vertel dat u de cliënt op de hoogte zult houden en elke stap met hem/haar zult overleggen: ‘er gebeurt niets
achter jouw rug om!’
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Stap 2: Stel uw doelen
Wat heeft u nodig voor deze stap?
•	De door u ingevulde sterkte-zwakteanalyse.
U weet nu wat de sterke en zwakke punten van uw organisatie zijn. Nu kunt u uw doelen vaststellen.

Kiezen van doelen
In de conclusies van uw sterkte-zwakteanalyse werd duidelijk waar de sterke punten liggen en waar verbetering mogelijk
is. Is dat op het gebied van ervaringen en meldingen, attitude, competenties of sturing? Koppel hieraan uw doelen. Scoort
u relatief goed op het gebied van attitude, maar veel slechter op het gebied van sturing? Kies dan als doel ‘verbetering van
sturing’.
Kies uw doelen3 op de volgende terreinen:
1.	Ervaringen en meldingen
Cliënten voelen zich veilig, signalen en meldingen worden serieus behandeld.
2.	Attitude van medewerkers
Medewerkers durven aan seksualiteit en preventie van misbruik te werken en zien dat als hun taak.
3.	Competenties van medewerkers
Medewerkers hebben voldoende kennis en vaardigheden om seksualiteit met cliënten te bespreken en preventief
handelend op te treden wanneer grenzen worden overschreden.
4.	Sturing door management
Managers en leidinggevenden moeten preventie van misbruik structureel monitoren en aansturen.

Als u ergens goed bent, is het makkelijk en leuk om door te werken. Maar: laat u niet verleiden! Verbeter
uw zwakke punten. Dat levert de meest winst op!

Bedenk dat u de doelen nooit in één keer kunt bereiken. Stel prioriteiten en houd er rekening mee dat niet alles in één keer
lukt. Probeer dingen uit, leer ervan, verzin iets nieuws.

Verbeteren van ervaren veiligheid en meldingen

Over een cliënt die na 35 jaar vertelde over zijn ervaringen met seksueel misbruik:
“… nog nooit aan iemand verteld. Zelfs niet aan zijn behandelaar die hij al vanaf zijn twintigste kent.
Ik heb een jaar lang gesprekken gevoerd, blijkbaar hebben de gesprekken het taboe eraf gehaald en is
er inmiddels zo’n veilige en vertrouwde band ontstaan dat hij uiteindelijk is gaan praten…” Medewerker
Cordaan, in InZicht.

3

We gaan ervan uit dat uw beleid op het gebied van preventie seksueel misbruik op orde is. Hierbij kunt u denken aan een protocol en een
lijnonafhankelijke meldingsprocedure (anders dan MIP/FOBO/MIC). Als uw beleid niet op orde is, is het noodzakelijk om hieraan te werken. Echter, dit is
dan een traject dat parallel aan uw verbetertraject loopt. Voor meer informatie verwijzen we naar de beleidsinstrumenten: Van incident tot fundament
van MOVISIE (www.movisie.nl) .
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Voor cliënten is het essentieel dat zij zich veilig voelen én veilig zijn. Veiligheid is voor elk mens een basisbehoefte. Daar hoort
ook bij dat u klachten en meldingen serieus neemt en adequaat afhandelt. Als cliënten zich veilig (gaan) voelen, zullen zij
grensoverschrijdingen eerder durven bespreken.

Verbeteren van de attitude van medewerkers
Streven naar een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om te praten over seksualiteit en preventie van misbruik kan
lastig zijn. Bijvoorbeeld omdat ze dit van huis uit niet gewend zijn of zelf geconfronteerd zijn geweest met seksueel misbruik.
Opmerkelijk is dat over het algemeen de schroom meer bij medewerkers en ouders speelt dan bij cliënten zelf.
Essentieel is de sfeer in het team. Als die goed is durven medewerkers sneller met collega’s over seksualiteit en misbruik
met collega’s te praten. Als medewerkers elkaar niet vertrouwen, er ruzie is of de werkdruk heel hoog is, is de sfeer vaak te
onveilig.
Een andere belangrijke voorwaarde is dat medewerkers het als hun taak zien om met cliënten aan seksualiteit en preventie
van misbruik te werken.

Verbeteren van de competenties van medewerkers
Om goed te kunnen werken aan seksualiteit en preventie van misbruik hebben medewerkers kennis en vaardigheden nodig.
Algemene kennis, zoals kennis van de seksuele ontwikkeling van mensen en weten wat signalen van mogelijk misbruik
kunnen zijn. Maar ook specifieke kennis en vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan cliënten met een lichte verstandelijke
beperking, die Hyven en Msn-en. Wat doen ze als ‘die mooie man van 26 jaar’ hen vraagt zich voor de webcam uit te kleden?
En die elfjarige jongen van Turkse afkomst, met ernstig meervoudige beperkingen die niet kan praten? Hoe helpt u hem bij
de ontwikkeling van een positieve lichaamsbeleving? Hoe beschermt u hem tegen misbruik? En hoe praat u daarover met
zijn ouders? Of de man met psychiatrische problemen die in een RIBW samenwoont met drie vrouwen. Hij raakt steeds hun
borsten aan. De vrouwen accepteren het, maar klopt dat wel?
Trainingen en cursussen kunnen belangrijk zijn om competenties te verhogen. Nog belangrijker is om in de praktijk met
cliënten aan de slag te gaan en daarvan te leren. Anders wordt het geleerde niet benut.

Verbeteren van de sturing van management
Te vaak gaan leidinggevenden ervan uit dat in de dagelijkse omgang tussen medewerkers en cliënten wel aandacht is voor
seksualiteit en preventie van misbruik. Er zijn protocollen, visiestukken en medewerkers hebben cursussen gevolgd. Dat is
toch voldoende? Niets is minder waar: in de dagelijkse omgang met cliënten is meestal geen aandacht voor seksualiteit en
misbruik. En hangt het van eigen keuzes van medewerkers af of ze er iets mee doen.
Managers moeten dan ook structureel aandacht geven aan preventie van seksueel misbruik en daar gericht op sturen:
Ervoor zorgen dat er sprake is van een taakcultuur. Pas dan raken alle medewerkers ervan doordrongen dat preventie van
seksueel misbruik een onderdeel is van hun takenpakket. Als zij hier niet aan werken, moet hun leidinggevende hen hierop
aanspreken. Dit kan tijdens werkbesprekingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, maar ook door na te gaan of in
de intake en het zorg- of behandelplan het onderdeel seksualiteit en preventie seksueel misbruik daadwerkelijk is ingevuld.

In de meeste organisaties krijgt sturing topprioriteit: uit de sterkte zwakte analyse blijkt elke keer weer dat
preventie van seksueel misbruik afhankelijk is van de inzet en keuzes van individuele medewerkers. En dat
maakt cliënten onnodig afhankelijk.
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Stap 3: Kies de strategieën
Wat heeft u nodig voor deze stap?
•	Niets.
U kent nu de sterke en zwakke punten in uw organisatie en u heeft doelen gekozen om aan te werken. Om die doelen te
bereiken kunt u verschillende strategieën inzetten. Welke u kiest, is afhankelijk van uw situatie. Wat past het beste bij uw
medewerkers? En welke strategie sluit aan bij de belevingswereld van uw cliënten? Er is geen ‘gouden regel’ die u overal
kunt toepassen, u moet op zoek naar de verbeterstrategie die het beste past bij uw situatie.
Bij deze stap geven we per verbeterdoel de verbeterstrategieën aan. Vaak zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden en
kunt u dus meerdere strategieën inzetten.
Achtereenvolgens gaan we in op:
•	Strategieën om de ervaren veiligheid te verbeteren
•	Strategieën om de attitude te verbeteren
•	Strategieën om de competente is te verbeteren
•	Strategieën om de sturing te verbeteren.

Strategieën om de ervaren veiligheid te vergroten.
Openlijk en respectvol spreken over seksualiteit heeft een
preventieve werking. Cliënten durven dan eerder vragen te
stellen, weten wat normaal gedrag is, wat ze al dan niet prettig
vinden én kunnen bij grensoverschrijdingen aankloppen bij
vertrouwde medewerkers.
Voer gesprekken met cliënten. Voelen zij zich veilig? Waar
wel en waar niet? Welke misbruiksituaties komen zij
tegen? Wat is de rode draad? In de praktijk blijkt dan
dat cliënten zich vaak (fors) onveiliger voelen én meer
misbruik melden dan verwacht. Hierbij noemen ze
concrete locaties zoals douches, donkere plekken
en kamers die niet afgesloten kunnen worden.
Daarnaast vinden ze ook regelmatig het gedrag van
medecliënten, medewerkers en derden bedreigend.
Cliënten blijken heel goed in staat om aan te geven wat er speelt en wat er moet
veranderen om zich veilig te voelen. Neem ze serieus, ook als zij een verstandelijke beperking
hebben en/of psychiatrische problematiek. Ze zijn uw belangrijkste bron! Herhaal de gesprekken regelmatig, bijvoorbeeld
eens in de drie maanden. Vraag daarnaast ook medewerkers en leidinggevenden wat er moet veranderen om de veiligheid te
vergroten. En voer dit uit!
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Strategieën om de attitude van medewerkers te verbeteren
Een open en veilig klimaat krijgt u door samen te praten over seksualiteit en preventie van misbruik. Bijvoorbeeld aan de
hand van stellingen, videobeelden en berichten uit de media. Of liever nog situaties die medewerkers zelf meemaakten. Wat
gebeurde er toen? Hoe reageerde de cliënt? En de medewerker? Was dat bevredigend of zou het anders moeten? En wat
vinden de collega’s ervan? Strookt het met de visie van de organisatie? Op die manier kunt u bewustwording, mogelijkheden
en verantwoordelijkheidsgevoel van cliënten, collega’s en leidinggevenden verhogen. Laat medewerkers zich verplaatsen in
cliënten. Hoe zou het zijn als u die cliënt was en er nooit ruimte zou zijn om ondersteuning te vragen bij seksualiteit? En hoe
zou het zijn als uw dochter steeds betast wordt door een medecliënt?
Optimale werkomstandigheden realiseren is een tweede belangrijke pijler. Hoge werkdruk, ruzies in het team, wisselingen
van teamleiders, fusies en een te complexe doelgroep in relatie tot de competenties van medewerkers hebben een negatieve
invloed op de attitude van medewerkers. Er is dan geen ruimte en veiligheid om te werken aan seksualiteit en preventie van
misbruik.

Strategieën om competenties te verbeteren
Trainingen en cursussen kunnen belangrijk zijn. Maar we weten ook dat het effect daarvan regelmatig te wensen overlaat.
Wat is dan wel een goede werkwijze, die aansluit bij de leerstijl van veel medewerkers? In het verbetertraject Preventie
Seksueel Misbruik werd duidelijk dat kleine, korte verbeteracties in de dagelijkse praktijk samen met een cliënt, kennis en
vaardigheden van begeleiders snel laten verbeteren. Feitelijk gaat het om leren ‘on the job’. Om steeds beter te worden is
het nodig dat medewerkers methodisch werken en verschillende stappen in een cyclisch proces doorlopen (meer hierover bij
stap 4).

Strategieën om sturing te verbeteren
Hoe zorgt u er nu voor dat alle medewerkers werken aan seksualiteit en preventie van misbruik? Dat het niet meer
afhankelijk is van een paar personen? En gewoon een onderdeel is van ieders takenpakket?
Hiervoor is het noodzakelijk om een sturingsstrategie te ontwikkelen, in te bedden in de organisatie en de werkprocessen
te controleren. Een eerste stap is: overtuig managers en leidinggevenden van het belang van preventie van misbruik. Werk
vervolgens samen met hen aan concrete sturingsinstrumenten:
•	opnemen van het onderwerp in sollicitatiegesprekken en functioneringsgesprekken;
•	verplicht bespreken van het onderwerp in intakegesprekken en zorgplanbesprekingen;
•	vast op de agenda zetten tijdens werkoverleg;
•	herhaaldelijk uitvoeren van een (verkorte) sterkte-zwakteanalyse;
•	opname van doelen en resultaten in werkplannen en in jaarverslagen.
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Stap 4: Leer van ervaringen
Wat heeft u nodig voor deze stap?
•	Oefening: kaartspel werken met PDSA’s. Zie bijlage 5.
U heeft uw sterke en zwakke punten in beeld, u weet aan welke doelen u wilt werken, u weet ook welke strategieën u in kunt
zetten. Maar dan? Hoe bereikt u de doelen nu snel, zonder veel enegie te verspillen? Hoe voorkomt u dat u veel tijd en inzet
investeert en er na maanden achterkomt dat u op de verkeerde weg bent?
Achtereenvolgens besteden we aandacht aan:
•	Groot denken, klein doen
•	Leren van ervaringen: de PDSA cyclus (Demming).

Groot denken, klein doen
Vertaal uw doelen in kleine stappen. Zo maakt u de verbeteringen overzichtelijk. Cliënten en medewerkers kunnen
leerervaringen opdoen en u voorkomt dat u grote veranderingen doorvoert zonder te weten of ze werken. Beter kunt u het
eerst klein uitproberen en het idee zo nodig verbeteren. Pas als duidelijk is wat in uw organisatie het beste werkt, voert u het
grootschalig in. Bedenk bij elke stap of die bijdraagt aan het bereiken van de doelen: veel medewerkers en cliënten worden
vaak zo enthousiast, dat ze vergeten te focussen en het einddoel vergeten.

Leren van ervaringen: de PDSA cyclus
Met de PDSA cyclus kunt u ervoor zorgen dat medewerkers leren van hun ervaringen in de praktijk. Feitelijk is het een vorm
van methodisch werken. De PSDA-cyclus kent vier stappen die u steeds opnieuw doorloopt tot u het gewenste resultaat
bereikt:
•	Plan: medewerkers maken op kleine schaal een plan.
•	Do: medewerkers voeren het plan uit.
•	Study: medewerkers leren ervan.
•	Act: medewerkers bedenken op basis van de leerervaringen aanpassingen. Dit is de input voor een nieuw plan.

Act

Study

Plan

Do

Werken met de PDSA cyclus is niet eenvoudig aan te leren: methodisch werken vraagt om afstand nemen en reflecteren.
Dat vergt heel wat van medewerkers. Neem de tijd om het aan te leren, want het levert veel op. En feitelijk is het de meest
natuurlijke manier van leren. Want wat doet u als uw gebakken aardappels mislukken? U bedenkt wat u deed, wat er goed
was, en wat minder. En wat u moet doen om ze een volgende keer wel krokant gebakken te krijgen!
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Uitwerking PDSA in de praktijk
Thema: preventie seksueel misbruik
Doel: verbeteren sturing
Strategie: opnemen seksualiteit en preventie in zorgplan/ behandelplan.
Plan
•	Begeleider Janny van team Horizon maakt op woensdagmiddag 13 januari een opzet voor het zorgplan met
subkopjes.
•	Begeleider Tim probeert de opzet uit tijdens de zorgplanbespreking met cliënt Sacha op 15 januari.
Do
•	Janny heeft de opzet op woensdagmiddag 13 januari klaar en gemaild naar Tim.
•	Op 15 januari voert Tim het gesprek met Sacha: hij is zenuwachtig maar weet het gesprek tot een goed einde te
brengen. Sacha vindt het fijn om erover gepraat te hebben: dat heeft hij nog nooit gedaan, terwijl hij wel een vriendin
heeft.
Study
•	De subkopjes waren erg behulpzaam, maar Tim mist het onderdeel “kennis”. Sacha bleek aardig wat kennis te
hebben over seksualiteit, maar het zou er ook bij in kunnen schieten omdat het geen aandachtspunt is.
Act
•	Begeleider Janny gaat op 22 januari het zorgplan aanpassen: voegt kopje kennis toe.
Plan
•	Begeleider Joost probeert het nieuwe format opnieuw uit met een andere cliënt.
Et cetera

Tien tips voor het werken met PDSA’s
1.	Houd leercycli klein en eenvoudig, maar wel op meerdere plaatsen tegelijk.
Denk groot - doe klein.
2. Een cyclus kan binnen een uur, een dag! Werk snel, maar maak wel alle stappen in de cirkel.
3. De nadruk ligt op testen en ervaren. Niet op slagen of fouten maken.
4. Stop en doe iets anders als er geen verbetering te zien is.
5. Verzamel en gebruik meetgegevens om te leren, niet voor diepgaande analyse.
6. Betrek zoveel mogelijk personen bij de PDSA, maar zeker ook de cliënt.
7. Zorg voor adequate terugkoppeling naar het team en andere relevante partijen: hierin zit het leereffect.
8.	Organiseer het leren: werken met een PDSA gaat niet vanzelf. Het vraagt om een leertraject. Wie uit uw organisatie kan
hierin een rol spelen?
9.	Maak de vorderingen zichtbaar binnen het team management en de instelling: laat zien welke PDSA’s lopen en welke
resultaten daarin worden geboekt.
10. Beloon mensen die actief met de PDSA’s aan de slag gaan en laat ze hun ervaringen delen.

15

Stap 5: Meet resultaten
Wat heeft u nodig voor deze stap?
•	Quickscan scorelijsten. Zie bijlage 6.
•	Quickscan excelsheet voor invoeren van de scores en automatisch aanmaken van grafieken.
Downloaden via www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod/Producten/Producten-Zorg-zelf-voor-betere-PreventieSeksueel-Misbruik.html
Meet regelmatig of u resultaten boekt. Dat is bij preventie van misbruik overigens niet eenvoudig: zo wil afname van het
aantal meldingen nog niet zeggen dat het ook minder voorkomt. Het kan ook betekenen dat medewerkers zich niet vrij voelen
incidenten te melden en dat de zogenoemde ‘doofpotcultuur’ is toegenomen.
Achtereenvolgens besteden we aandacht aan:
•	Waarom resultaten meten?
•	Hoe meet u uw resultaten?
•	Wat is de quickscan?
•	Hoe werkt de quickscan?
•	Tips voor het invullen.

Waarom resultaten meten?
Meten is weten, en gissen is missen. U wilt natuurlijk weten of de veranderingen die u in gang zet daadwerkelijk tot
verbeteringen leiden. Dan kunt u immers beter uw aanpak veranderen. Ook wilt u (en in elk geval de opdrachtgever binnen
uw organisatie) weten of uw inzet de investering wel waard is. Want deelname vraagt inzet van menskracht en tijd en
daarmee geld.

Hoe meet u de resultaten?
Als een cliënt te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag is dat vaak niet zichtbaar. Het gebeurt op een kamer,
in de bosjes of net als een medewerker niet kijkt. Het kan ook zijn dat een medewerker, bewust of onbewust, zijn ogen sluit.
Of dat de cliënt niet beseft dat hij of zij te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. En soms beseft de cliënt het wel,
maar durft of kan hij/zij er niet over praten.
Het meten van het aantal meldingen geeft geen betrouwbaar beeld. Zo kan een stijging van het aantal meldingen juist wijzen
op een beter beleid en betere bespreekbaarheid van de thematiek. Medewerkers, cliënten en hun netwerk melden meer
omdat ze signalen beter herkennen, weten bij wie ze terecht kunnen en zich veilig genoeg voelen. Maar een stijging van
meldingen kan ook betekenen dat een medewerker of cliënt stelselmatig seksueel geweld vertoont.
Omgekeerd geldt hetzelfde voor dalingen. Omdat dalingen en stijgingen van verschillende processen afhankelijk zijn (en deze
processen lang niet altijd te achterhalen zijn) is het niet mogelijk resultaten af te meten aan het aantal meldingen.
Maar hoe dan wel? We maken gebruik van indirecte indicatoren: meet de ervaren veiligheid, de attitude, de competentie en
de sturing. Hiervoor hebben we een quickscan ontwikkeld die u bijvoorbeeld maandelijks uit kunt voeren.

Wat is de quickscan?
Met de quickscan krijgt u snel de resultaten van uw inspanningen in beeld. U meet:
1. de attitude van medewerkers zoals zij die zelf ervaren;
2. de competentie van medewerkers vanuit het perspectief van de leidinggevende of orthopedagoog;
3. de sturing door het management;
4. ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag van cliënten, afgezet tegen het aantal officiële meldingen.
16

De quickscan levert dus informatie over dezelfde onderwerpen als de sterkte-zwakteanalyse. De informatie is echter bondiger
en wordt weergegeven in automatisch gegenereerde grafieken. Hierdoor is de quickscan een prima vervolg op de sterktezwakteanalyse. De sterkte-zwakteanalyse is in feite een nulmeting, met de quickscan meet u de voortgang.

Hoe werkt de quickscan?
1. Download de quick scan via www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod/Producten/Producten-Zorg-zelf-voor-betere-PreventieSeksueel-Misbruik.html
2. Laat de scorelijsten invullen (bijlage 6), bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg:
•	de drie vragen van onderdeel a vullen medewerkers zelf in;
•	de vijf vragen van onderdeel b vult de leidinggevende of de gedragsdeskundige in;
•	de vijf vragen van onderceel c vult de leidinggevende of projectleider in;
•	de vragen van onderdeel d worden ingevuld door cliënten van het team waar de medewerker werkt.
3.	Vervolgens verwerkt u de verkregen gegevens in het excelbestand. Zo ontstaat een aantal grafieken die snel inzicht geven
in uw gemiddelde resultaten. Dit doet u zo:
•	Download en open het analyse-instrument.
•	U ziet vijf tabbladen: Overzicht, “A” Attitude, “B” Competentie, “C” Sturing en “D” Ervaringen en meldingen.
•	Alle gegevens die u wilt verzamelen komen op het eerste tabblad met de titel “Overzicht”.
•	De overige tabbladen zijn hulpmiddelen om het eerste tabblad “Overzicht” in te kunnen vullen.
•	Hoofdregel: u vult de witte velden in. De gele velden worden automatisch aangemaakt. Met de grijze velden hoeft u
niets te doen (en kunt u ook niets per ongeluk fout doen, deze velden zijn beveiligd).
•	Start met het tabblad “A” Attitude.
•	Neem de door medewerkers ingevulde scores over in de witte vakken. Vervolgens volgt onderaan een gemiddelde
score.
•	Volg de daar aangegeven instructie.
•	Dit doet u achtereenvolgens ook met de tabbladen “B”, “C” en “D”. De stappen zijn hetzelfde als aangegeven bij “A”.
Het enige verschil is dat u andere scores overneemt. Elke keer staat duidelijk aangegeven welke scores u van de
vragenlijsten moet overnemen.
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•	Alle gegevens in het tabblad Overzicht zijn ingevuld en als het goed is zijn de grafieken vanzelf aangemaakt.
•	Sla uw bestand op.
4.	Wilt u het verloop van de ontwikkelingen zien? Voer dan de verschillende meetmomenten in en de grafieken worden
automatisch zichtbaar. U zult zien dat in bepaalde periodes de scores veranderen, bijvoorbeeld bij vakanties of ziekte. Dat
blijkt onmiddellijk van invloed te zijn op het al dan niet werken aan de preventie van seksueel misbruik.

Tips voor het invullen
•	De quickscan is bedoeld voor teams, maar kan ook ingevuld worden door een selectie van het team of door één
medewerker. Het meest betrouwbare beeld krijgt u als het hele team de lijsten invult.
•	Laat medewerkers tijdens een al bestaand werkoverleg de vijf vragen invullen.
•	Laat de formulieren direct weer inleveren. Hiermee voorkomt u dat u er later nog achteraan moet.
•	Vraag persoonlijk begeleiders om de vragen met cliënten te beantwoorden. Of als cliënten dat zelf kunnen, laat ze de
vragen zelf beantwoorden.
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Ervaringen met het Verbetertraject
Fragmenten uit de blogs van Jeroen Hindriks
Jeroen Hindriks werkt sinds elf jaar bij Bartiméus in Zeist. Hij is persoonlijk begeleider van
twaalf visueel gehandicapte jongeren op afdeling de Spreng en woongroep T. Ook is hij lid
van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Jeroen is sinds juni 2008 projectleider
van het verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik.
“Hoewel de teams al enige tijd met elkaar samenwerken, was er een verrassend groot visieverschil. Een conclusie die we als
Verbeterteam trekken is dat het zeer belangrijk is om met elkaar te praten over het onderwerp en de visieverschillen (normen/
waarden) op tafel te leggen. Als je van elkaar weet hoe je over het onderwerp denkt, kun je werken aan een eenduidige visie
en aanpak. Daarmee kun je de cliënt beter begeleiden en de vraag van de cliënt centraal stellen en beantwoorden.”
“In de cliëntenraad waren zes cliënten, cliëntvertegenwoordigers en de sectordirecteur Wonen aanwezig. In een open,
eerlijke en duidelijke sfeer is besproken dat het belangrijk is dat Bartiméus deelneemt aan dit Verbetertraject. De cliënten
en cliëntvertegenwoordigers gaven aan dat er nog veel gewonnen kan worden in de deskundigheid van medewerkers. Ook
werd duidelijk dat leidinggevenden hier beter op moeten sturen. Men vond het vooral belangrijk dat er niet weer een papieren
beleidsdocument komt dat weer in een kast verdwijnt, maar dat er echt praktische verbeterslagen gemaakt moeten worden
(zoals scholingen, verschillende voorlichtingsvormen, interne consultatiemogelijkheid enzovoort).”
“De betrokken personen uit verschillende disciplines vullen sinds september 2008 iedere maand de scorelijsten in. Inmiddels
komt duidelijk naar voren dat de ‘attitude’ bij beide pilotteams hoog is, maar dat de ‘competenties’ per team verschillen. Het
ene team scoort hoog op hun competenties en het andere team scoort beduidend lager. Hoe dat precies komt is een vraag
die we de komende weken, met behulp van de betrokken personen, willen beantwoorden. Verder kan er uit de scores gehaald
worden dat de ‘sturing’ van management op seksualiteit en preventie seksueel misbruik laag is. Hier zal dus meer aandacht
voor moeten komen!”
“Een zeer positief effect van de maandelijkse metingen is dat we zicht krijgen op hoe de cliënten de veiligheid op Bartiméus
ervaren. De cliënten vullen samen met hun persoonlijk begeleider de scorelijst in. Het werken met deze scorelijsten
zorgt ervoor dat mensen op een toegankelijke en laagdrempelige manier een gesprek aangaan over het onderwerp. Die
laagdrempeligheid wordt zowel ervaren door de cliënt als door de medewerker. De cliënt weet overigens wat het doel is van
de scorelijsten en weet ook dat er discreet met de resultaten omgegaan wordt! Er is inmiddels al een paar keer gebleken dat
een cliënt zich minder veilig voelde dan gedacht of zich zelfs helemaal niet veilig voelde. Het goede en mooie van dit systeem
is dus dat de cliënten zelf naar voren brengen dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheid.”
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Interview met twee deelneemsters uit het eerste verbetertraject
Kwetsbare kinderen leren omgaan met hun ontluikende seksualiteit
3 mei 2007
Mariëtte van Bilderbeek en Annemarie Kurstjens van zorginstelling Cordaan doen mee aan het eerste Verbetertraject Preventie
Seksueel Misbruik. Niet alleen om hun cliënten te beschermen tegen seksueel misbruik, maar vooral om hen bewuster te
maken van hun lichamelijke ontwikkeling en het leren omgaan met grenzen. “Dan worden ze weerbaarder”, zegt Kurstjens.
“We hopen daardoor misbruik te voorkomen en ze te leren wat wel en wat niet kan.” Bilderbeek: “Het blijven ten slotte
kwetsbare kinderen. Sommige kinderen worden nooit weerbaar. Het is aan ons om goed de signalen van misbruik voor ogen
te houden. Seksuele ontwikkeling moet een structureel onderdeel van ons beleid worden.”

Kwetsbare doelgroep
Pilotafdeling van Cordaan is het KinderDienstenCentrum (KDC) De Kring in Amsterdam. Naar dit centrum komen 35 kinderen
tussen de 8 en 18 jaar met een ernstig en matig verstandelijke beperking, veelal met bijkomende gedragsproblematiek.
Omdat zij vaak niet weten om te gaan met hun ontluikende seksualiteit, komt het voor dat zij medewerkers bij borsten of
kruis grijpen of bijvoorbeeld op straat hun broek naar beneden doen. Dat maakt hen kwetsbaar voor misbruik. Na een aantal
incidentmeldingen besloten Kurstjens, teamleider op De Kring en van Bilderbeek, beleidsmedewerker van Cordaan Jeugd,
zich op te geven voor het verbetertraject Preventie Seksueel Misbruik.

Twijfels
De eerste bijeenkomst in juni 2006 viel enigszins tegen voor het verbeterteam van Cordaan, dat behalve de twee
geïnterviewden uit een gedragsdeskundige bestaat. “Wij waren de enige instelling waarvan de cliënten kinderen zijn met een
laag ontwikkelingsniveau”, aldus Kurstjens. “De meeste andere deelnemers werkten bij instellingen voor licht verstandelijk
gehandicapten. Zij hebben te maken met andere problemen en risico’s, zoals internet.”

Sterkte-zwakteanalyse
Toen hun doelen duidelijker werden gedurende het leertraject, raakten van Bilderbeek en Kurstjens steeds meer overtuigd
van het nut van hun deelname. In eerste instantie wilden ze meer informatie over het geven van seksuele voorlichting aan
kinderen met een laag ontwikkelingsniveau en de rol van seksualiteit in andere culturen. Tachtig procent van hun cliënten
heeft namelijk een niet-Nederlandse achtergrond. Uit de sterkte-zwakteanalyse van hun organisatie, bleek echter dat ze zich
juist op andere dingen moesten richten. Het verbetertraject richt zich op attitude, competenties en sturing. “En juist op dat
laatste aspect moesten wij ons gaan richten”, aldus van Bilderbeek.

Structuur
”We moeten het thema seksualiteit een vaste plaats geven binnen Cordaan Jeugd. Bijvoorbeeld in het ondersteuningsplan
van een cliënt, in de jaarlijkse evaluatiegesprekken met ouders, in intakegesprekken met nieuwe ouders maar ook in
sollicitatiegesprekken met medewerkers”, vertelt van Bilderbeek. “Daarnaast maken we een informatiemap voor de
medewerkers. En niet de informatiemap alleen is van belang, maar ook een structurele borging van het onderwerp zodat die
map echt gebruikt wordt”, vult Kurstjens aan.

Ouders
Een van de actiepunten was het bespreken van het onderwerp met de ouders tijdens de jaarlijkse evaluatiebespreking. Het
ging Cordaan vooral om de ouders van niet-Nederlandse afkomst. In de praktijk was het echter niet zo ingewikkeld, vertelt
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Kurstjens. “We gaven vooraf aan dat het onderwerp seksualiteit aan de orde zou komen en lieten de ouders de keus wie
het gesprek zou voeren. De ouders reageerden daar heel goed op. Seksualiteit bleek een onderwerp waarover heel goed te
praten valt. Het onderwerp had vooral een drempel voor ons als groepsleiding.” Van Bilderbeek: “Ouders waren juist blij dat
wij seksualiteit bespreekbaar maakten. Ze hadden er vaak zelf nog niet bij stilgestaan.”

Medewerkers
Bij de structurele borging van seksualiteit hoort ook een nieuw protocol. Hierin is vastgelegd op welke signalen medewerkers
moeten letten als het gaat om seksueel misbruik. Hierdoor weet men beter hoe te handelen bij het vermoeden van misbruik
van een cliënt. “Het lastige van onze doelgroep is dat je niet altijd weet of bepaalde gedrag bij de handicap hoort of niet”, legt
Kurstjens uit. “We hadden een cliënt met autisme die de ene week een dwangmatige interesse had voor het kruis van een
medewerker. Maar de week daarna was ze dwangmatig gericht op het stuk maken van eieren…”.

Taken van verbeterteam
Om van het thema seksualiteit een structureel onderdeel te maken van de organisatie, vraagt het verbetertraject een
intensieve inzet van de deelnemers. Niet alleen komen alle verbeterteams elke drie maanden bij elkaar, ook onderling
heeft het team regelmatig overleg. Ook moeten ze de bevindingen nog overbrengen naar hun collega’s op de werkvloer.
Maandelijks voert het team een meting uit. “We laten zeven medewerkers een vragenlijst invullen over attitude, competenties
en sturing”, zegt Kurstjens. “In de afgelopen maanden zagen we dat de scores omhoog gaan. Ze signaleren bijvoorbeeld
meer buitensporig gedrag of voelen zich vrijer om te spreken over seksualiteit. Het kost dus tijd, maar levert zeker wat op.”

Meer meldingen
Sinds de medewerkers meer aandacht hebben voor seksualiteit is het aantal meldingen gegroeid. “Uiteraard letten ze beter
op signalen van kinderen. Maar ze durven het nu ook bespreekbaar te maken en weten beter wat de grenzen zijn en wat ze
moeten doen als een kind in hun kruis grijpt. Ook al heeft dat kind een handicap”, legt Kurstjens uit. Niet elke medewerker
stond direct te springen om met het thema aan de slag te gaan. “Het hangt natuurlijk af van je eigen opvoeding en ervaringen
hoe je ermee omgaat. Daarom moet een veilige sfeer in het team ervoor zorgen dat er vrijuit gesproken kan worden over
seksualiteit”, vult van Bilderbeek aan.

Van klein naar beter
In het verbetertraject proberen de deelnemende instellingen de vernieuwingen eerst in het klein uit met cliënten en hun
ouders. Door te leren van deze praktijkervaring verbetert men het oorspronkelijke idee vervolgens. Voordeel van deze aanpak
is dat teams erg betrokken raken bij de verbeteringen en snel leren. Wanneer de pilot is afgelopen, wil het verbeterteam
alle verbeteringen goed borgen binnen het KDC en vervolgens implementeren binnen alle kinderdiensten. “Eerst alleen bij
Cordaan Jeugd en daarna ‘Cordaan breed’. Het is fijn dat onze inzet breed gedragen wordt, dat komt de resultaten uiteindelijk
ten goede.”

21

Bijlage 1: sterkte zwakte analyse
Sterkte zwakte analyse
(naam organisatie en locatie invoegen)
Auteurs: 		

......................................................................................................................................................................................

Datum: 			

......................................................................................................................................................................................

Organisatie:		

......................................................................................................................................................................................

Locatie:			

......................................................................................................................................................................................

Pilotafdeling:

......................................................................................................................................................................................

Aantal cliënten pilotafdeling:		

............................................................................................................................................................

1.

Visie organisatie

1.1

Visie t.a.v. algemene bejegening

1.2

Visie t.a.v. seksualiteit

1.3

Visie t.a.v. preventie van misbruik.

2. 	Meldingen seksuele intimidatie en seksueel
misbruik

Bekijk de meldingen van de afgelopen twee jaar en
beschrijf daarbij in elk geval de volgende zaken:

2.1	Aantal meldingen op jaarbasis (organisatie en locatie)?

2.2	Door wie wordt gemeld (medewerkers, cliënten,
netwerk, anderen), en bij wie wordt gemeld?
2.3	Hoe zijn de meldingen tot stand gekomen: spontane
onthulling van het slachtoffer, signalering door
personeel van seksueel misbruik, op heterdaad
betrapt?
2.4	Aard van meldingen, o.a. hoe vaak, door wie en welke
handeling?

1 	Wanneer er geen protocol aanwezig is dient dit te worden ontwikkeld. Het boek “Van incident tot fundament” (2005, M. Lammers en A.
Goes) geeft duidelijke handvaten voor het ontwikkelen van een protocol preventie seksueel misbruik.
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2.5	Ernst van meldingen (in juridische zin), intimidatie/
aanranding/verkrachting/kinderporno/mensenhandel
enz.?
2.6	Is er een protocol1 voor melding van seksueel
misbruik?
2.7	Verloop van de meldingsprocedure in steekwoorden.

2.8	Wat is er concreet met de meldingen gedaan, o.a zijn
de meldingen volgens protocol21 verlopen?
2.9	Worden alle meldingen, conform richtlijn inspectie bij
de inspectie gemeld?
2.10	Analyse: wat valt op, rode draad, verklaring, komt
het overeen met verwachtingen, hoe komt het
dat… Geven de meldingen een reëel beeld van
het daadwerkelijke voorkomen van intimidatie en
misbruik? Zo nee, wat zijn hier mogelijke verklaringen
voor?

3.	Resultaten analyse risico-inventarisatie (op basis van vragenlijsten)
3.1	Wat zijn de ideeën van cliënten en hun verwanten over
hun contacten en de veiligheid? (Onderdeel a en b
cliëntenvragenlijst)
3.2	Waar zijn de cliënten en hun verwanten positief over
en waar zitten de knelpunten? (Onderdeel a,b en c
cliëntenvragenlijst)
3.3	Voor hoeveel van de cliënten geldt dit? (Onderdeel e en
f cliëntenvragenlijst)
3.4	Door wie voelen cliënten zich onveilig? (Onderdeel b
cliëntenvragenlijst)
3.5	Wat doen cliënten om zich veilig te voelen? (Onderdeel
e cliëntenvragenlijst)
3.6	Hoeveel cliënten zijn op de hoogte van de regels,
afspraken en beleid?
	(Onderdeel c cliëntenvragenlijst)
3.7	Op welke punten ontbreekt kennis? (Onderdeel e en f
cliëntenvragenlijst)
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3.8	Welke punten worden door de cliënten en hun
verwanten nog meer genoemd, bijvoorbeeld over
voorlichting, wensen en grenzen en ondersteuning?
(Onderdeel e en f cliëntenvragenlijst)
3.9	Attitude medewerkers tav ondersteuning bij
seksualiteit en preventie van misbruik bij
medewerkers:
•	Hoe denken de medewerkers over hun
professionele verantwoordelijkheid en over de
sfeer in het team?
•	Wat is het algemene beeld dat naar voren komt?
•	Zijn er ook betrokkenen die er anders over
denken?
•	Wat is hun functie en wat is hun mening?
(Onderdeel a medewerkervragenlijst)
3.10	Attitude leidinggevenden1 tav ondersteuning
bij seksualiteit en preventie van misbruik bij
medewerkers:
•	Hoe denken de leidinggevenden over hun
professionele verantwoordelijkheid en over de
sfeer in het team?
•	Wat is het algemene beeld dat naar voren komt?
•	Zijn er ook betrokkenen die er anders over
denken?
•	Wat is hun functie en wat is hun mening?
(Onderdeel a medewerkervragenlijst)
3.11	Kennis en vaardigheden medewerkers t.a.v.
ondersteuning bij seksualiteit en preventie van
misbruik bij medewerkers.
•	Hoe denken medewerkers over hun eigen kennis
en vaardigheden?
•	Hoe denken medewerkers over de kennis en
vaardigheden van de leidinggevenden?
•	Aan welke informatie hebben de medewerkers
behoefte en is er behoefte aan extra aandacht voor
seksualiteit en preventie van misbruik?
(Onderdeel b medewerkervragenlijst)

1

Eventueel aandachtsfunctionaris/ vertrouwenspersoon/ aandachtsmedewerker/ gedragsdeskundige enz
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3.12	Kennis en vaardigheden leidinggevenden en t.a.v.
ondersteuning bij seksualiteit en preventie van
misbruik bij medewerkers.
•	Hoe denken leidinggevenden over hun eigen
kennis en vaardigheden?
•	Hoe denken leidinggevenden over de kennis en
vaardigheden van de medewerkers?
•	Aan welke informatie hebben de leidinggevende
behoefte en is er behoefte aan extra aandacht voor
seksualiteit en preventie van misbruik?
(Onderdeel b medewerkervragenlijst)
3.13	Sturing medewerkers tav ondersteuning bij seksualiteit
en preventie van misbruik.
•	Waar zijn de medewerkers positief over en
waar zitten de knelpunten? Voor hoeveel van de
medewerkers geldt dit?
(Onderdeel c medewerkervragenlijst)
3.14	Sturing leidinggevenden tav ondersteuning bij
seksualiteit en preventie van misbruik.
•	Waar zijn de leidinggevenden positief over en waar
zitten de knelpunten?
•	Voor hoeveel van de leidinggevenden geldt dit?
•	Hoe denken leidinggevenden over verschillende
beleidsaspecten?
(Onderdeel c medewerkervragenlijst)
3.15	Feitelijke situatie van cliënten, waaronder ervaringen
die cliënten hebben met grensoverschrijdend gedrag,
maar ook of cliënten in de praktijk daadwerkelijk
ondersteuning krijgen. (Onderdeel d cliëntenvragenlijst
en d medewerkervragenlijst)

4.

Sterkte zwakte analyse

Kijk terug naar het totale beeld (vragen 1 t/m 3, visie, meldingen en risico-inventarisatie) en beschrijf dan sterke en zwakke
punten. Geef dit weer in onderstaand schema.
Sterkte

Zwakte

Kansen

Bedreigingen
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5.

Conclusie

Verwoord kort en krachtig wat op basis van deze analyse prioriteit moet krijgen om aan te pakken.
5.1

Ten aanzien van attitude

5.2

Ten aanzien van kennis en vaardigheden

5.3

Ten aanzien van sturing

5.4

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

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

Hoe oud bent u?
............................................
A. Contacten
1.

Wat vindt u ervan?

a.

Ik heb goed contact met vrienden,familie en kennissen

b.

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













Ja

Nee

B. Gevoel van veiligheid
2.

Wat vindt u ervan?

a.

Ik kan het goed vinden met mijn persoonlijk begeleider

b.

Medewerkers gaan goed met mij om

c.

Andere cliënten gaan goed met mij om

d.

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

e.

Anders, n.l.

3.

Als u zich ergens niet veilig voelt:

a.

Ik voel mij veilig

b.

Ik voel me onveilig door:

0 medecliënten
0 persoonlijk begeleider
0 andere begeleiders
0 andere mensen die hier werken ..........................
0 bezoekers
0 taxichauffeurs
0 collega’s van mijn werk
0 begeleiders van mijn werk
0 slechte verlichting, afgelegen plekken, donkere hoeken, enz.
0 iets anders ........................................................................................................
.............................................................................................................................
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C. Beleid, afspraken en regels
4.

Wilt u de vragen met ja of nee beantwoorden?

a.

Weet u wat de instelling vindt over seksualiteit?

b.

Kent u de gedragsregels voor cliënten?

c.

Kent u de gedragsregels voor medewerkers?

ja

nee

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

Weet u wie de vertrouwenspersoon voor cliënten is?

D. Ervaringen
5.

Heeft u dit wel eens meegemaakt?

nooit

ja, …
maal

Hoelang geleden?
week

maand

jaar

a.	Seksueel getinte opmerkingen zoals “wat heb jij lekkere billen
of mooie borsten”, “wil je met me neuken”, terwijl u dat niet
wilde.
b.	Iemands maakte seksuele opnames met camera of webcam
van u en/of liet die opnames aan anderen zien, terwijl u dat niet
wilde.
c.	Gedwongen worden om naar seksuele beelden te kijken
(plaatjes, foto’s, film,video, dvd).
d.	Seksueel grensoverschrijdend gedrag van medewerkers,
waardoor u zich niet meer veilig voelde.
e.	Seksueel grensoverschrijdend gedrag van andere cliënten,
waardoor u zich niet meer veilig voelde.
f.	Cliënt die andere cliënten wil aanraken of seks met hen wil,
terwijl zij dat niet willen.

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

Wilt u de vragen met ja of nee beantwoorden?

ja

nee

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

Vind u dat u voldoende seksuele voorlichting heeft gehad?

c.

Heeft u hulp nodig om vervelende situaties te voorkomen?
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7.

Open vragen

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

F. Overige opmerkingen / tips
Heeft u nog verdere opmerkingen of tips?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Dank voor uw medewerking! Als u nog met iemand wil praten over deze vragen, dan kunt u contact opnemen met: .
...............................................................................................................................................................................................
U kunt hem / haar als volgt bereiken:
...............................................................................................................................................................................................
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Bijlage 3:
vragenlijst cliënten
(een bewerkt voorbeeld van Annemiek Dings, Joan Winkelhof, Arkemeyde, 2006)
Merendeel gesloten vragen
Op de volgende bladzijden staan een aantal vragen.
Elke zin wordt hardop voorgelezen.
Als dat voor jou zo is mag je een kruisje onder  zetten, Als dat een beetje zo voor jou is zet je een kruisje onder  Als dat
niet zo voor jou is zet je een kruisje onder 
Kies het antwoord dat het beste bij jou past.
Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Het gaat erom wat JIJ er van vindt.

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

Bron: pictogrammen van Sclera

30

A. Met wie ga je om?
1.

Wat vind je ervan?

a.

Ik heb genoeg echte vrienden

b.

Ik kan goed opschieten met mijn familie

c.

Ik denk dat andere mensen tevreden over mij zijn

d.

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

e.

Wat ik nog meer hierover wil zeggen…….
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B. Hoe gaan DE GROEPSLEIDING of andere jongeren met mij om?
2.

Wat vind je ervan?

a.

Ik kan het goed vinden met mijn persoonlijk begeleider

b.

De groepsleiding neemt mij serieus

c.

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

d.

Groepsleiding luistert goed naar mij als ik ergens mee zit

e.

Groepsleiding grijpt in als er vervelende dingen gebeuren

f.

Andere jongeren luisteren naar mij als ik NEE zeg

g.

Er zijn duidelijke regels over hoe je met elkaar omgaat

h.

Je kunt over alles praten als je dat wilt

i.

Als je een klacht hebt wordt die serieus genomen

j.

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

k.

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

l.

Wat ik nog meer hierover wil zeggen……..
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3.

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

a.

Thuis

b.

In het gebouw van de dagbehandeling

c.

In de groep

d.

Bij de toiletten

e.

In de buurt (op het terrein)

f.

Op school of stage

g.

Wat ik nog meer hierover wil zeggen…….

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

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

C. Afspraken en regels
4.

Wil je een kruisje onder ja of nee zetten?

f.

Ken je de huisregels van de dagbehandeling?

g.

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

nvt

ja

nee

h.	Denk je dat er regels zijn voor de groepsleiding over hoe ze met seks moeten omgaan in hun
werk?
i.	Denk je dat er iets aan gedaan wordt bij Arkemeyde als er iets vervelends gebeurd is op het
gebied van seks?
j.	Weet je dat er op Arkemeyde een vertrouwenspersoon voor jongeren is? En weet je waar je
naar toe kunt als je iets naars hebt meegemaakt?
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D. Vervelende ervaringen
5.

Heb je dit wel eens meegemaakt?

nooit

ja

hoe vaak?

g.	Zegt iemand wel eens tegen jou zoiets als: “wat heb jij lekkere billen of mooie
borsten”, “wil je met me neuken”, terwijl je dat niet wil.
h.	Is het wel eens gebeurd dat iemand, zonder dat jij het wilt, dingen doet zoals: steeds
zijn arm om je heen leggen, steeds zonder te vragen je kamer binnen komen, steeds
een afspraakje met je proberen te maken.
i.	Aanranding, zoals knuffelen, zoenen, aanraken, betasten, beetpakken terwijl je dat
niet wil.
j.

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

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

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

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

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

p.

Andere vervelende dingen die ik heb mee gemaakt die met seks te maken hebben,
n.l. ......................................................................
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D. Wat doe je en wat wil je zelf om je veilig te voelen?
Kun je zeggen of je iets speciaals doet om jezelf veilig te voelen? (bijvoorbeeld: niet naar bepaalde plekken gaan; ervoor
zorgen dat je kamer op slot kan; therapie volgen of iets anders).
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Weet je wat je wilt met seks en kan je ook nee zeggen?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

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

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

E. Overige opmerkingen / tips
Noem de 3 belangrijkste dingen die voor jou anders zouden moeten.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Heb je nog verdere opmerkingen of tips?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Dank je wel voor je medewerking! Als je nog met iemand wil praten over deze vragen, dan kun je contact opnemen met: ...... .
............................................................................... Hij/zij kan je verder advies geven.
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Bijlage 4: vragenlijst medewerkers/ leidinggevenden
Algemene gegevens
Wat is uw functie?		

..........................................................................................................

Bent u een man of vrouw
O man
O vrouw

Hoe oud bent u? 		

............ jaar

Hoe lang bent u bij deze organisatie / locatie werkzaam? ............ jaar/ maanden
A. Attitude
1.

Het hoort tot mijn professionele verantwoordelijkheid:

a.

Cliënten te begeleiden bij het ontwikkelen van een positief zelf- en lichaamsbeeld.

Eens

Oneens

Eens

Oneens

Eens

Oneens

b.	Cliënten te begeleiden bij het verkennen van wensen en grenzen ten aanzien van verzorging,
intimiteit, lichamelijkheid en seksualiteit.
c.

Er zoveel mogelijk op toe te zien dat er geen seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

d.

Grensoverschrijdend gedrag te signaleren; corrigerend op te treden.

e.

Grensoverschrijdend gedrag / seksueel misbruik te melden.

2.

De sfeer in mijn team:

a.

Dilemma’s en handelingsverlegenheid zijn makkelijk bespreekbaar.

b.

We geven elkaar makkelijk feedback.

c.

Er worden vaak grappen gemaakt over seks.

d.

Seksueel misbruik wordt gebagatelliseerd.

e.

Invloed / inkijk van buiten wordt niet op prijs gesteld.

f.

Ik voel mij vrij om te praten over seks.

B. Competenties
3.	Heeft u voldoende kennis en vaardigheden? Graag aangeven wat u vindt van
onderstaande uitspraken.
a.

Ik heb voldoende kennis over seksualiteit en preventie van misbruik.

b.	Ik ben in staat om cliënten die ik begeleid te ondersteunen bij seksualiteit en preventie van
misbruik.
c.

Ik ben in staat om cliënten die ik begeleid te ondersteunen bij weerbaar gedrag.

d.

Ik ken het protocol seksualiteit/ preventie seksueel misbruik en ik weet hiernaar te handelen.
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4.

Kunt u aangeven of u behoefte heeft aan onderstaande zaken?

Ja

Nee

Voldoende

Onvoldoende

a.	Interne en/ of externe consultatiemogelijkheden bij dilemma’s rond seksualiteit en preventie
van misbruik.
b.

Informatie over werkwijze vertrouwenspersoon cliënten/ medewerkers.

c.	Informatie over de meldprocedure van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag /
seksueel misbruik.
d.

Iets anders n.l.

C. Sturing
5.

Geef aan wat u vindt van onderstaande stellingen

a.	In het zorgplan is aandacht voor thema’s als zelf- en lichaamsbeeld, privacy, intimiteit,
seksualiteit, veiligheid, weerbaarheid en relatievorming.
b.	Omgaan met seksualiteit/ preventie van misbruik komt op vaste momenten aan de orde
tijdens teamoverleg/ werkoverleg/sollicitatie/functionering/ beoordelingsgesprekken/ intake/
zorgplanbespreking.
c.	Omgaan met seksualiteit/ preventie van misbruik komt aan de orde in jaarverslagen/
werkplannen.
d.	Er wordt aandacht besteed aan het vergroten van deskundigheidsbevordering t.a.v. seksualiteit
en preventie van misbruik.

D. Ervaringen / feitelijke situatie
6. 	Geef aan welke van de hieronder genoemde activiteiten daadwerkelijk in uw team Ja
uitgevoerd worden.
a.

Nee

Cliënten worden begeleid bij het ontwikkelen van een positief zelf- en lichaamsbeeld.

b.	Cliënten worden begeleid bij het verkennen van wensen en grenzen ten aanzien van
verzorging, intimiteit en lichamelijkheid.
c.	Er wordt zoveel mogelijk op toe gezien dat de privacy en lichamelijke integriteit van cliënten
niet onnodig wordt aangetast.
d.

Er wordt seksuele voorlichting en vorming aan cliënten gegeven.

g.	Grensoverschrijdend gedrag wordt gesignaleerd en gecorrigeerd. Zowel slachtoffer als pleger
van dit gedrag worden begeleid.
h.

Grensoverschrijdend gedrag / seksueel misbruik wordt altijd gemeld,volgens protocol.
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8.

Heeft u onderstaande situaties wel eens meegemaakt (in de afgelopen 6 maanden)?
nee

Ja
Cliënten
onderdeling

Medewerker
jegens client

Derden

a.	Seksueel getinte opmerkingen (‘grapjes’, vragen naar
seksleven, opmerkingen over uiterlijk, e.d).

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

b.	Seksueel getint / opdringerig gedrag (met de ogen
uitkleden; nèt te dichtbij komen; klem zetten; dwingen
tot kijken naar seksuele handelingen; ongevraagd
confronteren met pornografische afbeeldingen).

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

c.	Aanranding / handtastelijkheden (ongewenst knuffelen,
zoenen, aanraken, betasten, beetpakken)

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

d.	Verkrachting: (vaginale, orale of anale penetratie met
penis, vingers, tong of voorwerpen)

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

e. Ander seksueel grensoverschrijdend gedrag, n.l.

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

f. Medewerker grijpt niet in bij seksueel grensoverschrijdende
situaties

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

g. Incident wordt niet gemeld

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

o
o
o

1-2x
3-5x
> 5x

E. Overige opmerkingen / tips
Heeft u nog verdere opmerkingen of tips?
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Dank voor uw medewerking! Wanneer u naar aanleiding van deze enquête vertrouwelijk met iemand wilt praten, kunt u
contact opnemen met: ............................................ U kunt hem / haar als volgt bereiken: ............................................
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Bijlage 5: PDSA Kaartenopdracht

Oefenen met pdsa cycli uit de praktijk.
De opdracht wordt gedaan in een groep van 2 tot 6 personen.
Stappen:		

1.	Eén persoon trekt een kaart PDSA kaart, en leest de voorkant voor waarop een thema, een doelstelling van het
verbetertraject en verbeteracties staan benoemd.
2.	Iedereen uit de groep schrijft voor zichzelf op welke invulling de ‘P’ (Plan) zou kunnen krijgen ofwel: welke concrete
uitwerking van verbeteracties mogelijk is .
3. Op de blanco kaart staan hulpvragen om de uitwerking zo concreet mogelijk te maken.
4. Bespreek in de groep de benoemde Plannen.
5. Neem de lijst met PDSA tips ter hand en ga na hoe of van hieruit nog aanscherping mogelijk is van de plannen.
6. Keer het kaartje om en lees voor hoe in de praktijk een PDSA is doorlopen bij het betreffende thema/verbeteractie.
7.	Neem de lijst met PDSA tips nog een keer ter hand en ga na hoe of van hieruit nog aanscherping mogelijk is op één van
de beschreven onderdelen (Plan, Do, Study, Act).

Succes!
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Werken met een pdsa
TipsTop 10
1. Houd leercycli klein en eenvoudig, maar wel op meerdere plaatsen tegelijk. Denk groot; doe klein.
2. Een cyclus kan binnen een uur, een dag!... Werk snel, maar maak wel alle stappen in de cirkel.
3. De nadruk ligt op testen en ervaren. Niet slagen of fouten maken = leren.
4. Stop en doe iets anders als er geen verbetering te zien is.
5. Verzamel en gebruik meetgegevens om te leren, niet voor diepgaande analyse (onderzoek).
6. Betrek zoveel mogelijk personen, maar zeker ook de cliënt in het doorlopen van de pdsa.
7. Zorg voor adequate terugkoppeling: hierin zit het leereffect.
8.	Organiseer het leren: werken met een pdsa gaat niet vanzelf. Het vraagt om een leertraject. Wie uit uw organisatie kan
hierin een rol spelen?
9. Maak de vorderingen zichtbaar: laat zien welke pdsa’s lopen en welke resultaten daarin worden geboekt.
10. Beloon mensen die actief met de pdsa’s aan de slag gaan en laat hen hun ervaringen delen.
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De kaarten

PDSA KAART
		 Thema: 			

Een gerenoveerd huis

		 Doel:				

Strakke muren in het huis.

		 Strategie:

Stuken van muren

		

Uitwerking in de praktijk
Plan

•	Peter en Henk vragen Gert en Irma om uitleg over stuken en gaan het dan proberen: de donkerste
hoek op de zolder gebruiken ze als oefening. Ze nemen hiervoor 1 uur de tijd, datum: 12 augustus
2006.

Do

•	Op 12 augustus is het plan uitgevoerd door Peter en Henk, er is gestart om 15.00 uur. Het muurtje was
klaar om 16.00 uur.

Study

•	Het muurtje is ten dele gelukt: de stuc zit erop, maar de afwerking is niet strak genoeg. Er zijn als je
goed kijkt hobbels en bobbels zichtbaar. Dit komt omdat het zo heet was, dat de afwerkingslaag te
snel droogde. Henk en Peter hadden doordat ze nog onervaren zijn, meer tijd nodig om de laag mooi af
te werken.
•
Henk en Peter liepen elkaar voor de voeten en kregen ruzie: er ontbrak een duidelijke taakverdeling.

Act

•
•
•

Een ander muurtje op zolder stuken om meer te oefenen, 15 augustus 2006.
Vroeger op de dag, zodat het minder heet is en meer tijd nemen: 10.00 tot 12.00
Duidelijke taakverdeling: Peter mengt stuc, Henk doet het daadwerkelijke stuken.
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De kaarten

PDSA KAART
		 Thema: 			

Een gezond lijf

		 Doel:				

Mee kunnen doen met de plaatselijke zwemestafette.

		 Strategie: 		

Als team trainen om snel te kunnen zwemmen.

Uitwerking in de praktijk
Plan

•	Irma, Danielle, Petra en Shandy trainen elke week 1 uur in zwembad de Tobbe op maandagavond van
19.00 tot 20.00 uur. Start 1 december 2008.
•
Eerst een half uur ieder voor zich.
•
Daarna 1 kwartier estafette.
•
1 kwartier nabespreking.

Do

•
Op 1 december om 19.00 uur zijn Irma, Danielle en Petra aanwezig. Shandy komt om 19.30 aan.
•	Irma, Danielle en Shandy zwemmen even goed. Petra is veel langzamer en vertelt tijdens de
nabespreking dat ze het daarom niet leuk vindt.

Study

•	De tijdsplanning is niet goed. Shandy heeft meer tijd nodig om naar het zwembad te komen omdat ze
tot 18.30 werkt en te maken heeft met files.
•	De samenstelling van het team is niet goed: Petra valt buiten de boot. Ze geeft zelf aan zo niet mee te
willen doen; ze voelt zich erbij hangen.

Act

•
•

Volgende training: maandag 19.30 tot 20.30 in zwembad de Tobbe.
Voorstel van Petra: ze stopt ermee. Er wordt door Irma iemand anders gevraagd: Dirkje.
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De kaarten

PDSA KAART

		

Thema: 			

Preventie seksueel misbruik

		

Doel:				

Verbeteren sturing

		

Strategie: 		

Opnemen seksualiteit en preventie van misbruik in zorgplan/ behandelplan.

Uitwerking in de praktijk
Plan

•	Begeleider Janny van team Horizon maakt op woensdagmiddag 13 januari een opzet voor het zorgplan
met subkopjes.
•
Begeleider Tim probeert de opzet uit tijdens de zorgplanbespreking met cliënt Sacha op 15 januari.

Do

•
Janny heeft de opzet op woensdagmiddag 13 januari klaar en gemaild naar Tim.
•	Op 15 januari voert Tim het gesprek met Sacha: hij is zenuwachtig maar weet het gesprek tot een
goed einde te brengen. Sacha vindt het fijn om erover gepraat te hebben: dat heeft hij nog nooit
gedaan, terwijl hij wel een vriendin heeft.

Study

•
De subkopjes waren erg behulpzaam.
•	Maar Tim mist het onderdeel “kennis”. Nu bleek tijdens het gesprek wel dat Sacha aardige kennis
heeft over seksualiteit, maar het zou er ook bij in kunnen schieten omdat het geen aandachtspunt is.

Act

•
•

Begeleider Janny gaat op 22 januari het zorgplan aanpassen: voegt kopje kennis toe.
Ze vraagt begeleidster Patty, die op 23 januari een zorgplanbespreking heeft, het uit te testen.
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De kaarten

PDSA KAART

		

Thema: 			

Preventie seksueel misbruik

		

Doel:				

Verbeteren kennis en vaardigheden

		

Strategie:

Bespreken casus in het team.

		

Uitwerking in de praktijk
Plan

•	Vorige week is er een incident geweest: begeleider Marcel zag hoe een cliënt een andere cliënt
op de mond zoende, terwijl ze dat niet wilde. Hij wil zijn handelswijze voorleggen aan drie andere
medewerkers: wat vinden zij ervan?
•
Bespreking op woensdagmiddag 13 september van 13.00 tot 14.00.

Do

•

Study

•	Hans is ongelukkig met het resultaat: er is vooral veel gepraat over allerlei gebeurtenissen die de
afgelopen tijd plaatsgevonden hebben met beide cliënten.
•
Zijn handelswijze is niet aan bod gekomen: wat ging er nu wel goed, en wat kan hij verbeteren?
•
Ze hebben allemaal niet de kennis om diepgang te realiseren.

Act

•	Een nieuw overleg: kort en gestructureerd met twee vragen. Wat ging goed, wat kon beter. Hulp van
aandachtsfunctionaris inzetten. Een collega is voorzitter: hij houdt de tijd in de gaten en zorgt ervoor
dat ze niet afdwalen. Voorstel vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur, onder voorzitterschap van
aandachtsfunctionaris. Marcel brengt zijn twee vragen in.

Er wordt met veel animo gepraat en de tijd vliegt voorbij.
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De kaarten

PDSA HULPKAART

		

Thema: 			

		 Doel:			
						
						

Reductie van ..
Verbeteren van ..
Vergroten van ..

		 Strategie: zo concreet mogelijk
						 Gebruik SMART criteria

Uitwerking in de praktijk
Plan

•
•
•
•

Draagt het bij aan het doel?
Wie doet wat en wanneer?
Hoe kan ik het meten?
Aandachtspunten bij uitvoering

Do

•
•
•

Voer het plan uit
Beschrijf de uitgevoerde acties
Verzamel gegevens

Study

•
•
•
•

Wat zijn de resultaten?
Wat ging goed?
Wat ging niet goed?
Wat leer ik hiervan?

Act

•
•
•
•

Wat heb ik geleerd van deze actie?
Wat ga ik bijstellen of wijzigen aan deze actie?
Zet ik een nieuwe actie in gang? Welke?
Hoe gaan we dit verspreiden of borgen?
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Bijlage 6: scorelijsten quickscan preventie seksueel misbruik
Vragen voor medewerkers
Naam (kan ook anoniem): ....................................................................................................................................................

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

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1)	Ik vind het mijn taak om cliënten te ondersteunen op het gebied van
lichaamsbeleving, weerbaarheid, seksualiteit en preventie van misbruik.
2)	Ik voel mezelf vrij om over ondersteuning van seksualiteit en preventie
van misbruik met cliënten en collega’s te praten als dat van toepassing
is.
3)	Ik vind de attitude en sfeer in ons team zo, dat ik me vrij en gedekt
voel om het met cliënten te hebben over seksualiteit en preventie van
misbruik als dat van toepassing is.

Vragen voor leidinggevende/gedragsdeskundige
Naam: .................................................................................................................................................................................

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

Nee
(score 0)

Enigszins
(score 1)

Ja
(Score 2)

................................. (Naam medewerker invullen):
1)	heeft voldoende kennis over seksualiteit en preventie van misbruik in
relatie tot de specifieke ondersteuningsbehoeften van de cliënten die hij/ zij
begeleidt.
2)	besteedt in de dagelijkse omgang met cliënten aandacht aan ondersteuning
tav seksualiteit en preventie van misbruik (zoals afgesproken is in de
zorgplannen).
3)	laat in het dagelijkse werk zien dat hij/ zij de factoren waardoor mensen
met een handicap kwetsbaar zijn voor seksueel misbruik (machtsverschil,
isolatie en afhankelijkheid) probeert te verminderen. (bijv. uitbreiden en
instandhouden van netwerk).
4)	laat in het dagelijkse werk zien dat hij/ zij alert is op mogelijke signalen die
op misbruik kunnen duiden.
5)	weet wat hij/ zij moet doen (op basis van het protocol in de eigen
organisatie) bij een vermoeden van misbruik.
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Vragen voor leidinggevende/projectleider
Naam: .................................................................................................................................................................................

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

Enigszins
(score 1)

Ja
(Score 2)

1)	Seksualiteit en preventie van misbruik is de afgelopen maand structureel
aan de orde gekomen tijdens een overlegmoment waarbij het hele
pilotteam is betrokken, zoals teamoverleg, werkbespreking, intervisie (incl.
verslaglegging). Daartoe zijn afspraken gemaakt op welk overleg het thema
elke maand aan de orde zal komen.
2)	Seksualiteit en preventie van misbruik is de afgelopen maand structureel
aan de orde gekomen tijdens functionerings- en/ of beoordelingsgesprekken
in het pilotteam (incl. weergave in personeelsdossier).
3)	Seksualiteit en preventie van misbruik komt aan de orde in elk zorgplan
van cliënten in het pilotteam (incl. verslaglegging concrete doelstellingen,
activiteiten en aandachtspunten voor de dagelijkse omgang).
4)	Met het management is afgesproken en aantoonbaar vastgelegd dat in de
locatie één keer per jaar op een vastgesteld moment een sterkte zwakte
analyse wordt uitgevoerd (mede op basis van analyse meldingen seksueel
grensoverschrijdend gedrag).
5)	Met het management is afgesproken en aantoonbaar vastgelegd dat
seksualiteit en preventie van misbruik een vast onderdeel is van het
jaarverslag en het werkplan voor het komende jaar.

D2. Geregistreerde meldingen: in te vullen door leidinggevende/ projectleider
Aantal officieel geregistreerde meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag ............................................................
gedurende de afgelopen maand in het pilotteam
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Vragen voor cliënten
D. ERVARINGEN EN MELDINGEN
D1. 	In te vullen door elke cliënt van het pilotteam of door diens vertegenwoordiger (namens cliënt). Dit kan
eventueel gedaan worden met ondersteuning van een (onafhankelijke) persoon.
Je kunt deze vragen bijvoorbeeld stellen in een mentorgesprek of een ander 1 op 1 moment. Hou het
simpel en probeer er geen lang en zwaar gesprek van te maken. Praat na deze vragen ook nog over
iets anders. Wanneer je in dit gesprek een vermoeden krijgt van seksueel misbruik, vraag dan niet
door. Handel volgens het protocol.
Heb je de afgelopen maand meegemaakt dat iemand dingen over seks tegen
jou zei die je niet wilde?

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

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

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

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

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

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

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

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