
Vanuit verbinding en expertisedeling 
omgaan met seksualiteit en grenzen:

de seksreflex
Ondersteuning van seksualiteit in residentiële voorzieningen

Samenwerkingsverband tussen CGG Ahasverus – CAW Brussel – vzw Alba – Zonnelied vzw



Waarom de seksreflex

• Ontwikkelingsdomeinen:
• Fysiek

• Cognitief

• Emotioneel

• Sociaal

• Moreel

• Seksueel



• “Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. 
Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, seksuele oriëntatie, 
erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt 
ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, 
overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen 
en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, 
worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit 
wordt beïnvloed door de interactie van biologische, 
psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, 
wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.”

• Seksualiteit omvat naast seksueel gedrag ook genderidentiteit, 
romantische en seksuele voorkeur, lichamelijkheid en intimiteit 
(bijvoorbeeld gehechtheid, knuffels en aanrakingen, hoe 
ver/dichtbij iemand mag komen in de persoonlijke ruimte,…) 
enzoverder.



Waarom de seksreflex



De seksreflex: praktijkgids



Praktijkgids: doel

• Voor praktijkwerkers

• Concrete handvaten

• Omgaan met seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag

• Afgestemd op het vlaggensysteem

• Aandacht voor positieve seksualiteit (seksuele gezondheid)



Seksuele gezondheid

• “een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, 
mentaal en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan alleen 
de afwezigheid van ziekte, disfunctie of zwakte. Seksuele gezondheid 
vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en 
seksuele relaties. Seksuele gezondheid vereist ook het mogen en 
kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen; zonder 
dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken 
en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle personen worden 
gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.” -WHO-



Seksuele gezondheid



Inleiding

Seksualiteit en impact van verblijf

Wegwijs in seksualiteit en grenzen

Gespreksvaardigheden en basishouding 

Omgaan met verontrusting

Veiligheidsplanning

Terugkeer naar positieve seksualiteit

Praktijkgids Seksualiteit en grenzen: inhoud



Impact van residentieel verblijf 
op de seksuele ontwikkeling van 

jongeren: 
het belang van relaties



•Wooncontext:
• Horizontale of verticale leefgroep

• Al dan niet gemengd

• Wisselende zorgfiguren

• Onveiligheid 

• Invloed op privacy

•Missen heel wat normale ervaringen en dus ook 
ontwikkelingskansen

Impact van residentiële setting:
Woonplek vs. werkplek



•Veilige hechting door opgroeien in een warm nest, waarin een kind
zich veilig en geliefd voelt;

•Positief voorbeeldgedrag t.a.v. relationeel gedrag;

•Positieve boodschappen over seksualiteit in opvoeding, op school en 
in de media;

•Mogelijkheid tot leeftijdsspecifiek en consensueel seksueel 
oefengedrag (sexual rehearsal play);

•Bij het lijf passende genderidentiteit;

•Intacte seksuele anatomie/endocrinologie;

•Empathisch vermogen/vermogen om te mentaliseren.

Impact van de residentiële 
setting: Voorwaarden ‘gezonde’ 
seksuele ontwikkeling



• Gevormd door beleid en de taal die gehanteerd wordt
(ook jongeren onderling)

• Spanningsveld ontwikkelingsperspectief en residentieel
kader

• Seksuele experimenteerruimte

Impact van residentiële setting:
Seksueel klimaat



Specifieke aandacht voor seksualiteit binnen een leefgroep
▪Hoe voorbeelden van positief relationeel gedrag aanbieden?
▪ Sexual rehearsal play:

▪ Wat is er wél mogelijk?

▪ Is er (voldoende) ruimte voor positieve seksualiteit in de 
voorziening?



Wegwijs in seksualiteit en 
grenzen



Seksualiteit

Vaardigheden

Positieve seksualiteit

Impact van verblijf

Inschatten

Uitklaren 

VaardighedenNiet-pluisgevoel

Zeer ernstig grensoverschrijdend 

gedrag 
Ernstig grensoverschrijdend gedragLicht grensoverschrijdend gedrag Acceptabel gedrag 

Registreer
Registreer

Veiligheid installeren

Zorg verlenen
Pedagogische reactie: begrenzen

Herstel

Terugkeer naar positieve seksualiteit

Actiedrempel



Verbindend in gesprek over 
seksualiteit en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag





• Basishouding: seksualiteit is een onderdeel van het 
leven, seksualiteit hoort erbij

• Open houding

Gespreksvaardigheden en basishouding 



•Durven bevragen van seksuele thema’s

•Taboe benoemen, of net niet

•Verwijzen naar het beleid van de voorziening

•Maak gebruik van bestaande methodieken om te praten
over seksualiteit

•Kies duidelijke bewoordingen die passen bij jezelf en bij
de jongere

•Modeling of sociaal leren

Hoe start je een gesprek over
seksualiteit?



•Seksuele thema’s krijgen vaak pas aandacht wanneer
hier een, vaak negatieve, aanleiding voor is

•Sharing is caring, en openheid lokt openheid uit

•Gevoelig voor sociaal leren/modelleren

•Gebruik van duidelijke, concrete en ondubbelzinnige
taal

Praten over seks en jongeren met een
ontwikkelingsproblematiek



•“Spreken over seksualiteit vergt expertise.”

Mythe



•“Seksuele voorlichting zal ongepast seksueel gedrag
stimuleren of doen toenemen.”

Mythe



• “Het kan schadelijk zijn wanneer kinderen en
jongeren te vroeg seksuele voorlichting krijgen.”

Mythe



• Een open, veilig en stimulerend klimaat

• Thema relaties en seksualiteit als standaard 
aandachtspunt 

• Meningen en kijk op seksualiteit mag verschillen

Belang van het team



• Denkoefening voor teams: is dit seksueel gedrag
grensoverschrijdend?

Belang van het team



•Handel samen

•Afstand – nabijheid
•Sensoa Vlaggensysteem

•Advies/supervisie

Teamzorg – verbinding in team



Ook bij een niet-pluisgevoel 
in contact blijven



• Omgaan met het niet-pluis-gevoel

• Stappenplan 

Omgaan met verontrusting



Niet-pluisgevoel op seksueel gebied

What’s in a name?



• Normaal of gezond seksueel gedrag

• Seksueel grensoverschrijdend gedrag

• Niet-pluisgevoel 

Inleidende begrippen



• Grensvervaging

• Sensitisatie

• Desensitisatie

• Handelingsverlegenheid

Inleidende begrippen



Niet-pluisgevoel

• “...zou in principe altijd moeten leiden tot het zetten van 
vervolgstappen.”

•

• Handelingsverlegenheid als reactie op gevoelens van angst en 
onzekerheid

•→ ombuigen naar handelingsbereidheid



• Doel: handelingsverlegenheid → handelingsbereidheid

• Vanuit:

•verbinding in het team

•betrokkenheid naar jongeren

Stappenplan 



• Stap 1: Taxatiefase
• Het niet-pluisgevoel herkennen, erkennen, honoreren en 

onderzoeken

• Objectiveren van subjectief aanvoelen van verontrusting

Stappenplan 



• Stap 2: Actiedrempel
• Het niet-pluisgevoel bespreken met collega’s

Stappenplan 

Horen, zien en zwijgen handelen!



• Stap 2: Actiedrempel

Stappenplan 



• Stap 3: Het gesprek aangaan met jongere en 
opvoedingsfiguren

Stappenplan 



• Stap 3: Het gesprek aangaan met jongere en 
opvoedingsfiguren
• Schuif de hete aardappel niet door

• Denk na over wie het gesprek zal voeren

• Denk na over de organisatie van het gesprek en de 
genodigden

Stappenplan 



• Stap 3: Het gesprek aangaan met jongere en 
opvoedingsfiguren
• Hoe breng je het niet-pluisgevoel over?

• Nazorg: indien nodig een vervolggesprek plannen

Stappenplan 



• Mogelijkheden creëren waarin verontrusting door 
jongeren kan worden aangegeven

• Intervisie

• Verslaggeving en registratie

• Advies inwinnen

Aandachtspunten 



• Inschatting op maat van de jongere

• Impact eigen referentiekader

Aandachtspunten



• Genderverschillen in de bezorgdheden over seksueel 
gedrag

• Invloed van (seksueel) trauma

Aandachtspunten



Veiligheid installeren vanuit 
nabijheid



• Gepersonaliseerd en praktisch plan ter preventie van 
nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat 
duidelijke (restrictieve) regels en afspraken omvat die 
bedoeld zijn om veiligheid te installeren

• wordt enkel opgesteld na situaties waarbij een rode 
of zwarte vlag werd toegekend

Veiligheidsplanning

Een goed veiligheidsplan = niet enkel een restrictieve actie maar 
ook een beschermende. 



• Veiligheid wordt vaak in negatieve termen 
geformuleerd

• Geen nieuw seksueel grensoverschrijdend gedrag 
meer

• Afwezigheid van risico

• Enge en brede definitie van veiligheid

• Niet enkel voorkomen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, ook beschermen, 
bijsturen en bevorderen van de ontwikkeling

Veiligheidsplanning: gebruik

Valkuil = totale controleerbaarheid



• Op maat van zowel jongere als context

• Dynamisch

•Zo beknopt mogelijk

Veiligheidsplanning: kenmerken

Vuistregel: “zo veel als nodig, zo weinig als mogelijk”



• Voldoende informatie

• Nagaan wie op welke wijze betrokken wordt bij 
opmaak

• Inhoud:
• Personalia

• Omschrijving SGG in gedragstermen

• Gedragsregels

• Toezicht

• Pedagogische, begeleidings- en/of therapeutische acties

• Consequenties bij het niet naleven van de regels

• Evaluatie en bijsturing

Veiligheidsplanning: opmaak



• Flexibel werkinstrumenten

• Toekomstperspectief 

• Wie informeren?

Veiligheidsplanning: Implementeren 
en gebruiken

Niet op de 
hoogte

Deels op 
de hoogte

Volledig 
op de 

hoogte



• Wesley (13 jaar) pleegde anderhalf jaar 
geleden seksueel grensoverschrijdend gedrag 
op zijn 10-jarig broertje. 

• Veiligheidsplan:

• Beperkt het contact met leeftijdsgenoten, steeds 
onder het toezicht van een volwassene

• Wesley kan niet langer in de thuiscontext verblijven. 
(veiligheid in huis kan niet gegarandeerd worden + 
broertje vertoont reactief gedrag wanneer Wesley 
samen met hem in huis is.)

Veiligheidsplanning: Voorbeeld



Terugkeer naar positieve 
seksualiteit



• Terugkeer impliceert per definitie opnieuw   
toelaten van potentiële risicosituaties

Terugkeer naar positieve seksualiteit

Seksualiteit en grenzen maken inherent deel uit van het leven…

Balans afgrenzen en beschermen <> toelaten van 
experimenteerkansen

“Wanneer is het (veilig) genoeg?”



• Inzet en resultaat

Terugkeer naar positieve seksualiteit

Zorg voor directe betrokkenen, én voor omstaande hulpverlening
Jongeren kunnen verbrand raken
“Die jongere is oncorrigeerbaar.”



Specifieke doelgroepen



Specifieke doelgroepen: meisjes

Voorbeeld: Dubbele standaard

Rolverwachtingen t.a.v. jongens en meisjes spelen rol in seksuele 
experimenteerruimte

“Boys will be boys.”

Seksuele experimenteerruimte van jongens is groter dan die van 
meisjes



Specifieke doelgroepen: jongeren met een 
verstandelijke beperking

Voorbeeld: Ontkenning
Link met empathische vaardigheden 
Moeilijkheden met reflecteren over eigen gedrag
Risico op overschatting: kalenderleeftijd <> ontwikkelingsleeftijd

Niet kunnen <> niet willen <> niet aankunnen



Specifieke doelgroepen: 
Jongeren met ASS(-kenmerken) / SEO-achterstand

Voorbeeld: Flirten of manipuleren?
Contextblindheid

Hoe concreet moet/kan je gaan?



Tot slot



Toekomstplannen

• Uitbreiding doelgroep jongeren

• Lagere schoolleeftijd

• Gedragsproblemen (ADHD,…)

• …

• Verdere uitrol en implementering outreachend aanbod

• Bootcamp

• Train de trainer



Aanbod YUNECO CARO-I.T.E.R. 

1. Module op maat - casusgebonden

•  N.a.v. concrete situatie, gebeurtenis of verontrusting rond specifieke jongere

•  Outreachend aanbod

•  Mogelijkheid tot opvolging na zelf aan de slag gaan (max. 2 terugkommomenten)

2. Module op maat - leefgroepniveau

•  Ondersteuningsvragen overstijgen specifieke casus

3. Praktijkgids: de seksreflex



Contactgegevens

• jongerenwerking@iter-hulp.be (graag met vermelding 'Caro')

•  02 512 62 43

mailto:jongerenwerking@iter-hulp.be

