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1. VISIE/INLEIDING 
 

Als waarden-gedreven organisatie willen we niet alleen samenleven in solidariteit en verbondenheid, 
maar vooral ‘zorg dragen’ voor elkaar. Binnen dit ‘zorg dragen’ willen we waken over de minimale grenzen 
die belangrijke waarden vooropstellen en beschermen, met name:  
- de autonomie of vrijheid van de cliënt, 
- de fysieke of psychische integriteit of ontwikkeling van de betrokkenen, 
- het woon- of zorgklimaat van de betrokkenen. 

 
Naast de aandacht voor de beschermwaardigheid en de integriteit van de cliënt en de medewerker, 
benoemen we in onze identiteitsverklaring respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid als 
belangrijkste fundamenten in onze werking.  
 
‘Wij laten dit zien in wie we zijn, hoe we denken en wat we doen:  
- mensen met een liefdevolle grondhouding,   
- die durven denken   
-  en van aanpakken weten’  
 
Binnen deze procedure rond grensoverschrijdend gedrag (GOG) t.a.v. de cliënt zijn bovenstaande 
fundamenten richtinggevend en leiden ze tot volgende engagementen.  

- De voorziening respecteert de eigenheid van de cliënt en aanvaardt hem/haar als volwaardig 
persoon. 

- De voorziening neemt maatregelen om de integriteit van de cliënt te waarborgen.  
- De voorziening neemt in het bijzonder maatregelen tegen misbruik en geweld ten aanzien van de 

cliënt. 
- De voorziening garandeert dat de relatie met cliënt en zijn (wettelijk) vertegenwoordiger vertrekt 

vanuit een grondhouding van vertrouwen, gekenmerkt door inleving en echtheid. Dit binnen een 
klimaat van bespreekbaarheid en open dialoog met alle betrokken partijen. 

- De voorziening respecteert de privacy van de cliënt, rekening houdend met de eigenheid van de 
cliënt.  

- De voorziening neemt de nodige maatregelen om de veiligheid en de gezondheid van de cliënt te 
vrijwaren. 

 
 

2. DOEL 

 
Zoals vooropgesteld in het besluit 4/02/2011, erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg (Hfdst. 8 
Bescherming van de integriteit, Afd. 1 Grensoverschrijdend gedrag) citeren we:  

- Artikel 42:  
‘De voorziening ontwikkelt een geschreven referentiekader voor grensoverschrijdend gedrag ten 
aanzien van de gebruikers.  
De voorziening hanteert een procedure voor preventie, detectie van en gepast reageren op 
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers. In die procedure is een 
registratiesysteem opgenomen, dat voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 
wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens’. 
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- Artikel 43: 

‘Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de gebruikers wordt gemeld aan het agentschap.’ 
 

In deze procedure willen we de preventieve maatregelen, die moeten leiden tot het maximaal beperken 
van grensoverschrijdend gedrag, kenbaar maken. Daarnaast zullen specifieke maatregelen en acties 
omschreven worden t.a.v. de detectie en het gepast omgaan met grensoverschrijdend gedrag.  
 
 
3. TOEPASSINGSGEBIED 

 
1) Deze procedure moet gekend en opgevolgd worden door alle medewerkers. 

2) Betreft alle cliënten die gebruik maken van de dienstverlening in Ebergiste en betrokken zijn bij 

een situatie van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een cliënt. 

3) In deze procedure gaat onze aandacht exclusief naar die vormen van grensoverschrijdend gedrag 
waarbij een cliënt een (vermoedelijk) slachtoffer is.  

 
 
4. DEFINITIES EN BEGRIPSAFBAKENING 

 
We citeren Hilary Brown:  

‘Ongewenst grensoverschrijdend gedrag is elke handeling - of elk uitblijven van een handeling - die 

resulteert in een betekenisvolle aantasting van de mensenrechten, burgerlijke vrijheden, lichamelijke 

integriteit, waardigheid of algemeen welzijn van een kwetsbare persoon, of deze handeling nu 

intentioneel is dan wel onopzettelijk, met inbegrip van seksuele relaties of financiële transacties 

waarmee de betrokkene niet heeft ingestemd of niet geldig kan instemmen, of die bewust uitbuitend 

zijn.’  

Het grensoverschrijdend gedrag kan zowel actief (‘iemand iets aandoen’) als passief zijn (‘iemand de 

nodige aandacht, ondersteuning, etc. ontzeggen’) en kan gesteld worden met als doel of gevolg (al dan 

niet intentioneel)1 anderen te kwetsen. Deze handeling wordt door de cliënt of anderen ervaren als zijnde 

negatief, ongewenst of gedwongen.  

We onderscheiden volgende mogelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een cliënt. 

1) Fysiek geweld: het lichamelijk kwetsen van een persoon (bijvoorbeeld: slaan, schoppen, duwen, 
verwonden, bijten, wurgen…). 
 

2) Ongewenst seksueel gedrag: maken van ongewenste opmerkingen, stellen van ongewenste 
intimiteiten of seksueel misbruik (bijvoorbeeld: ongepaste opmerkingen, ongepaste benadering 
via sociale media, ongewenste aanrakingen, aanranding, verkrachting…). 

 
Om na te gaan welk gedrag als seksueel (on)aanvaardbaar kan gedefinieerd worden, kan men zich 
o.a. baseren op de criteria van SENSOA2 (zie ook visietekst ‘Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. 
cliënten (2018)’.  
 
 

                                                           
1 Met ‘als doel of gevolg’ willen wij benadrukken dat de subjectieve vaststelling van iemand die meent dat zijn grenzen 
overschreden werden weliswaar aangeeft dat er een probleem is, maar niet zonder meer impliceert dat er moedwillig of bewust 
grensoverschrijdend gedrag werd gesteld. Niettegenstaande er in bepaalde gevallen geen sprake is van kwaad opzet of bewust 
kwetsen, kunnen de gevolgen voor het slachtoffer ernstig zijn en verdere opvolging vereisen.  

2 SENSOA is hét Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid      http://www.sensoa.be/   

 

http://www.sensoa.be/
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Volgens SENSOA3 is seksueel gedrag pas aanvaardbaar wanneer alle onderstaande criteria 
vervuld zijn: 

- er sprake is van een duidelijke wederzijdse toestemming  
- er geen enkele vorm van dwang of druk gebruikt werd 
- de betrokkenen gelijkwaardig zijn 
- het gedrag aansluit bij de ontwikkeling 
- het gedrag aangepast is aan de omstandigheden 
- het gedrag niet storend of schadelijk is  

 
3) Psychisch geweld, verbaal geweld, pesten: het psychisch kwetsen van een persoon (bijvoorbeeld 

schelden, uiten van verbale dreigementen, kleineren, vernederen, stalken, moedwillig 
bemoeilijken of verhinderen, discrimineren, vernedering of bedreiging via sociale media…). 
 

4) Verzuim of verwaarlozing: het negeren of ontzeggen van noden (bijvoorbeeld: negeren van 
signalen van fysieke behoeften zoals honger of dorst, ontzeggen van sociaal contact, niet zorgen 
voor aangepaste kledij…). 
 

5) Financieel of materieel misbruik: eenzijdig en ongewenst afnemen of misbruiken van middelen 
(bijvoorbeeld: diefstal, uitbuiting, afpersing).  

 
5. VERWANTE DOCUMENTEN EN HULPMIDDELEN  

- Visie: 

 Visieteksten: 
 ‘Identiteitsverklaring’ (2012)  
 ‘Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. cliënten (2022)  
 ‘Seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking: 

Lichamelijkheid, Intimiteit, Liefde, Relaties & Seksualiteit’ (2020) 
 Agressie (2016)  
 ‘Vrijheidsbeperking bij personen met een handicap’ Ethisch advies BVL (2005) 

 Teksten ter verdieping: 
 Omgaan met Bw/Dn die pesten of gepest worden (2005) 
 Seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking: ‘Lichamelijkheid, 

intimiteit, Liefde, relatie en seksualiteit (2018) 
 ‘Vrijheidsbeperking bij personen met een handicap’, bijlage volwassenen (2005) 
 ‘Seksualiteit bij personen met een handicap’ Ethisch advies BVL (2006) 
 ‘Een ethische benadering van tekortkomingen in de werksituatie’ (2001)  
 Omgaan met verantwoordelijkheid in welzijn en onderwijs (2011) 

- Procedures: 

 Procedure 4.6.7. ‘Gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen ’ 
 

- Directienota:  

  ‘Verantwoord handelen’  
  

- Formulieren: 

 Registratie (en opvolging) in het (elektronisch) cliëntdossier 

 Document GOG registratie door de directie ( bijlage 5) 

 Meldingsformulier VAPH ( zie website VAPH) 
 

- Andere: 

 Arbeidsreglement, artikel 30 

 (elektronisch) cliëntdossier  

                                                           
3 Hét Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid 
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 Centraal VTO-plan 

 Folder GOG voor cliënten: ‘Oei, wat nu?’  

 Het SENSOA4 vlaggensysteem als methodiek voor de beoordeling van seksueel 
(grensoverschrijdend) gedrag 
 

6. WERKWIJZE  

 

6.1 Preventie van grensoverschrijdend gedrag 
 
6.1.1 Risico-analyse 

Om grensoverschrijdend gedrag te kunnen voorkomen is het van fundamenteel belang om de risico’s op 
verschillende domeinen (cliënt, medewerker, woongroep, organisatie) op te sporen en te analyseren. 
Hierbij verwijzen we ook naar de visietekst ‘Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. cliënten’ (2022) met een 
overzicht van mogelijke risico’s gerelateerd aan de aard van het grensoverschrijdend gedrag. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot maatregelen die de risico’s kunnen indijken. Preventie gebeurt echter niet via een 
éénmalige actie. De maatregelen zullen immers systematisch moeten geëvalueerd worden  
(= zelfevaluatie) m.b.t. hun beoogde doelstelling. 
 
6.1.2 Preventiepiramide 

Om ons beleid uit te werken volgen we het model van de preventiepiramide (cfr. prof. Deklerck, K.U. 
Leuven). Hierbij maken we een onderscheid tussen een proactieve, preventieve en reactieve aanpak. We 
verstaan hieronder: 
 

- Proactief: streven dat er geen negatief gedrag of risico’s kunnen ontstaan (bijvoorbeeld door het 
zorgen voor een aangenaam leef- en werkklimaat). Bij proactief werken kijken we naar wat we 
willen bekomen. 

- Preventief: trachten op voorhand te anticiperen op mogelijke risico’s (bijvoorbeeld door het 
uitvoeren van aanpassingen in de infrastructuur om op deze manier mogelijk negatief gedrag te 
kunnen vermijden). Bij preventie kijken we naar wat we willen voorkomen 

- Reactief: trachten zo te handelen dat de gevolgen van de risicovolle gedragingen zo minimaal 
mogelijk kunnen gehouden worden (bijvoorbeeld door het opstellen van een 
crisisontwikkelingsplan voor een specifieke cliënt). Bij reactief werken kijken we naar datgene 
wat we wensen te beëindigen (om verdere schade te vóórkomen).  

 

 

                                                           
4 Bron methodiek vlaggensysteem:  

- FRANS, E. & FRANCK, T. , Vlaggensysteem. Reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en 

jongeren, Garant uitgevers nv, 2014.  

- FRANS, E. et al., Buiten de lijnen – Box: Handleiding & kaartenset, Garant uitgevers nv, 2016. 
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De preventiepiramide is een kader voor een integrale benadering van grensoverschrijdend gedrag met 
zowel algemene als specifieke maatregelen waarbij de levenskwaliteit centraal staat. Dit resulteert in een 
overzicht van concrete structurele maatregelen en attitudes op elk niveau van de piramide (gaande van 
een brede maatschappelijke context naar een specifieke probleemaanpak).  
De concrete structurele maatregelen houden niet alleen handelingsrichtlijnen in voor de begeleider, 
medewerker, maar omvatten ook ondersteunende maatregelen, methodieken en hulpmiddelen om 
adequaat om te gaan met grensoverschrijdend gedrag. In de visietekst ‘grensoverschrijdend gedrag’ 
worden structurele maatregelen en acties omschreven op elk niveau van de piramide t.a.v. de 
verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.  
Voor wat de attitudevorming betreft hanteren wij het ethisch denkkader van Prof. Dr. Axel Liégeois 
(zie bijlage 1).  
 
6.1.3 Inzetten op pro-actief en preventief handelen 
 
Vanuit dit preventief kader willen we medewerkers en leidinggevenden expliciet ondersteunen door het 
aanbieden van VTO en coaching. Hiermee beogen we niet alleen meer kennis en inzicht m.b.t. het thema 
grensoverschrijdend gedrag, maar vooral ook het belang en het aannemen van een open houding en 
communicatie. In een klimaat waarin signalen van problematische situaties vroegtijdig worden 
opgemerkt en bespreekbaar gemaakt, kunnen problemen reeds proactief aangepakt worden en kan 
verdere escalatie en/of het uitmonden in situaties van grensoverschrijdend gedrag, vermeden worden.  
Reeds tijdens het introductietraject voor nieuwe medewerkers komt het thema grensoverschrijdend 
gedrag uitvoerig aan bod. Medewerkers, stagiairs en vrijwilligers moeten zich er enerzijds van bewust zijn 
dat men werkt met kwetsbare mensen, waarbij het risico dat zij slachtoffer worden van 
grensoverschrijdend gedrag, groter is. Anderzijds mag er ook geen handelingsverlegenheid ontstaan. 
Begeleiders, stagiairs en vrijwilligers worden immers aangesproken op hun verantwoordelijkheid om zorg 
te verlenen. Goede zorg- en dienstverlening veronderstelt ook het ‘passend’ inzetten van het eigen 
lichaam (als communicator, als middel tot verbondenheid, als zorgverstrekker...). Het lichamelijk 
handelen zal echter afhangen van de mogelijkheden en noden van de cliënt, de situatie en de context.  
 
De vorming beperkt zich niet enkel tot de medewerkers. Ook bij de cliënt moet er voldoende aandacht 
zijn voor informatie op maat (o.a. gesprekken in kader van seksualiteitsbeleving, vorming, 
weerbaarheidstraining), opdat zij mogelijke signalen van grensoverschrijdend gedrag (h)erkennen en 
bijgevolg adequaat handelen en of de juiste mensen aanspreken om hen passend te ondersteunen (o.a. 
met behulp van de folder GOG voor cliënten: ‘oei, wat nu?’). Zo kunnen o.a. aan de hand van de methodiek 
van het ‘vlaggensysteem’ (bijlage 3) cliënten en medewerkers situaties van grensoverschrijdend gedrag 
beoordelen en met elkaar bespreken om hieruit te leren en indien aangewezen het gedrag ook bij te 
sturen. Ook doorheen mediawijsheid willen we cliënten beschermen in hun privacy en integriteit bij 
gebruik van sociale media.  
Het ontwikkelen van sociale vaardigheden zal bovendien bijdragen tot een positief leefklimaat waardoor 
grensoverschrijdend gedrag minder gevoed wordt (pro-actief werken).  
Tot slot zullen, daar waar aangewezen, preventieve en of reactieve maatregelen opgenomen worden in 
de woongroepgids (samenlevingsafspraken) en het dienstverleningsplan (agogische IDO, 
handelingsafspraken) van de cliënt.  
 
Ook op organisatieniveau zijn aantal maatregelen proactief en zetten deze in op preventie. 

- Infrastructuur: Ebergiste kiest voor individuele kamers en zet waar mogelijk en nodig 
zorgtechnologie in of het beschikken over een individuele sleutel van de eigen kamer/studio. 

- Inzet van personele middelen: Ebergiste houdt bij het inzetten van middelen rekening met de 
mogelijke risico’s en overweegt jaarlijks de personeelsbezetting per leefgroep/campus. 

- Opnamebeleid: wanneer bij nieuwe cliënten grensoverschrijdend gedrag een risico vormt (zowel 
als dader of slachtoffer) wordt van bij de opstart gezocht naar passende maatregelen 
(samenwerkingspartners/ ODB / extra risico-analyse…).  
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6.2 Detectie van grensoverschrijdend gedrag 
 

‘Horen, zien en… spreken’  
 
Elke medewerker kan direct of indirect geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. We 
verwachten dat elke medewerker aandachtig is voor zowel verbale als non-verbale signalen vanuit de 
cliënt en zijn netwerk. Hierbij wordt ook extra aandacht gevraagd omtrent verbale uitingen en 
beeldmateriaal in sociale media. Diegene die grensoverschrijdend gedrag vaststelt, doet wat mogelijk is 
om dit gedrag onmiddellijk te stoppen.  
 
Ook als het om vermoedens gaat, dient informatie over (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag altijd 
gedeeld te worden (uiteraard enkel met relevante betrokken medewerkers). Ook al dient een vermoeden 
met de nodige voorzichtigheid behandeld te worden, mag men dit geenszins voor zichzelf houden. Het 
sereen maar (vroeg)tijdig bespreekbaar maken van signalen die op problemen (kunnen) wijzen, hoort 
thuis in het preventief klimaat dat we nastreven. Als open communicatie met de betrokkene(n) niet 
gebeurt, is dit vaak al een indicator dat er iets fout zit.  
Door een aantal voorwaarden te omschrijven waarbij op een constructieve manier kan gemeld worden 
(bijvoorbeeld discreet, respectvol, oplossingsgericht, ondersteunend, objectiverend…), willen we de 
drempel tot melden verlagen. We zien ‘melden’ als een vraag aan anderen om ‘mee te denken’ rond een 
bepaalde situatie.  
Bij het vaststellen van vermoedens van grensoverschrijdend gedrag of feitelijke incidenten moet (= 
verplicht) de medewerker dit melden t.a.v. de ortho-agoog of wooncoördinator (leidinggevende). 
Stagiairs en vrijwilligers kunnen vermoedens van grensoverschrijdend gedrag of feitelijke incidenten 
melden bij de medewerker.  
De visietekst: ‘Een ethische benadering van tekortkomingen in de werksituatie’ (2001)’ kan hierbij een 
helpende inspiratiebron zijn. Bij twijfel over de ‘hoe en wat’ van de melding kan men zich ook laten 
adviseren/ondersteunen door de ethisch referent.  
 
De ortho-agoog is tevens een aanspreekpunt voor de cliënt die slachtoffer is van grensoverschrijdend 
gedrag, maar die om bepaalde redenen de weg naar de vertrouwde begeleiders niet vindt. De ortho-
agoog zal de cliënt in de eerste plaats ondersteunen in zijn beleving van het incident. Daarnaast begeleidt 
hij de cliënt (aan wie melden, op welke wijze...) bij het melden van het incident. De ortho-agoog kan ook 
de passende ondersteuning bieden aan de pleger.  
 
 
6.3 Reactief beleid 
 
6.3.1 Ondersteuning d.m.v. stappenplan 
 
Niettegenstaande we als organisatie er alles willen aan doen om grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen, kan het niet altijd vermeden worden. We willen echter bij voorvallen van 
grensoverschrijdend gedrag een duidelijk kader bieden voor medewerkers, cliënten (zie bijlage 6: folder 
GOG voor cliënten) en hun netwerk om deze moeilijke situaties op een zorgzame manier te kunnen 
aanpakken.  
We willen ook onze medewerkers ondersteunen bij het opnemen van hun verantwoordelijkheid en 
benadrukken hierbij dat elke medewerker gehouden is aan de meldingsplicht. We voorzien daarom in 
een algemeen stappenplan. 
 
Voor een goed begrip van de onderscheiden stappen verwijzen we naar het hierna volgend schematisch 
overzicht van het stappenplan GOG t.a.v. cliënten (zie p. 8). 
Het stappenplan willen we tevens kaderen in het ethisch denkkader van Prof. Dr. Axel Liégeois  

(zie bijlage 1). 
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Stap 5     Nazorg en verdere ondersteuning   
(van alle betrokkenen) 

 

Stap 4a     De ortho-agoog stelt een actieplan op 
(met inbegrip van wijze  van communicatie met 

het netwerk) 

Stap 4b      In bijzondere situaties (bijlage 2) 
stelt de ortho-agoog een actieplan op (met 

inbegrip van wijze van communicatie met het 
netwerk),   in samenspraak met de directie 

Stap 2      De ortho-agoog onderzoekt het incident en bepaalt de ernstgraad (zie 
bijlage 2 & 3) om op basis hiervan het incident al dan niet te registreren in het 

Dossier Registraties: ‘Registratie GOG’ (elektronisch cliëntdossier) 

 

 
 
 

 

Stap 1     Melding aan leidinggevende (ortho-agoog, wooncoördinator)  

Stap 3a     De ortho-agoog beslist om te 
registreren in het Dossier Registraties 

‘Registratie GOG’  
en 

 meldt onmiddellijk het GOG incident en 
bijhorende registratie aan de directie 

 
 

 

Stap 3b     De ortho-agoog beslist om NIET te 
registreren in het Dossier Registraties 

‘Registraties GOG’ 
Opvolging via gangbare agogische maatregelen 

en eventuele registratie in het (elektronisch) 
cliëntdossier  

 

VERMOEDEN of FEITELIJKE VASTSTELLING van grensoverschrijdend gedrag waarbij de cliënt  
betrokken is 
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6.3.2 Melding van het (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag 
Van zodra er een melding (= stap 1) wordt gemaakt aan de ortho-agoog of de wooncoördinator 
(leidinggevende) zal de verantwoordelijke ortho-agoog het (vermoedelijk) incident verder behandelen 
(onderzoek, bepaling van de ernst van de feiten en gevolgen = stap 2).  
 
Het al dan niet registreren van het (vermoedelijk) incident in het Dossier registraties: ‘Registratie GOG’ 
van het elektronisch cliëntdossier door de ortho-agoog is afhankelijk van de ernst van het 
grensoverschrijdend gedrag (zie bijlage 2 en 3). 
Van zodra de ortho-agoog een (vermoedelijk) incident registreert in Dossier registraties: ‘Registratie GOG’ 
(= stap 3a):  

- wordt de directie onmiddellijk op de hoogte gebracht.  
- wordt altijd het netwerk van de betrokkenen (slachtoffer, pleger) op de hoogte gebracht, tenzij 

vanuit intercollegiale toetsing kan gemotiveerd worden om dit uitzonderlijk niet te doen (het 
akkoord van de directie is dan vereist). 

- worden eventuele externe organisaties op de hoogte gebracht (al dan niet vanuit 
voorafgaandelijk overleg met de leden van het coördinatieteam en of directie). 

- wordt een actieplan (met aandacht voor ondersteuning en nazorg) ontwikkeld t.a.v. het 
slachtoffer, de pleger en andere betrokkenen (= stap 4a). 
 

In een aantal bijzondere situaties (zie bijlage 2) wordt van de ortho-agoog bovendien verwacht dat er 
expliciet overleg is met de directie bij het (eventueel) verder onderzoeken van het incident en het 
concretiseren van het actieplan (= stap 4b).  
De tussenkomst van de directie is genoodzaakt: 

- wanneer het o.a. gaat over strafbare feiten (zie bijlage 4). 
- wanneer de pleger een medewerker of een derde blijk te zijn die niet handelt in opdracht van 

Ebergiste maar wel binnen de hulpverleningscontext (de context kan ook geschieden buiten de 
muren van Ebergiste zonder directe begeleiding).  

- wanneer er sprake is van een ‘zwarte vlag’ (zie www.grenswijs.be , bijlage 3). 
- wanneer er bij de betrokken pleger sprake is van een langdurig patroon van ernstig GOG. 
- wanneer de privacy en integriteit van de cliënt geschaad wordt doorheen het verspreiden van 

beelden en commentaar op sociale media. 
De directie zal het incident dan melden aan de sectorverantwoordelijke van de organisatie Broeders van 
Liefde en kan het incident ook kenbaar maken via het centraal meldpunt van het VAPH.  
Situaties waarin gedrag met normale al dan niet pedagogische corrigerende maatregelen kunnen 
aangepakt worden, en die niet als traumatisch kunnen beschouwd worden, moeten niet gemeld worden. 
Voor de ad-hoc appreciatie gaat het VAPH uit van het principe van de goede huisvader (voorzichtig en 
redelijk persoon) die ook in de rechtspraak gehanteerd wordt. 
Indien relevant, kunnen ook anderen (zoals bijvoorbeeld juridische dienst, syndicale delegatie…) hierbij 
verwittigd worden. Voor ondersteuning en hulpverlening kan de directie ook beroep doen op derden 
bijvoorbeeld het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, vertrouwenspersoon… 
De directie neemt zo nodig verdere formele stappen op juridisch gebied bijvoorbeeld melding bij de 
politie. 
 
Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van cliënten dat wordt vastgesteld buiten de context van de 
hulpverlening kan gemeld worden aan het meldpunt 1712.  
 
Wanneer de cliënt een pleger is van grensoverschrijdend gedrag met een derde als slachtoffer, kan deze 
derde het initiatief nemen om het incident te melden bij de bevoegde instanties. Professionele 
hulpverleners zijn gehouden aan het beroepsgeheim, dat slechts in uitzonderlijke situaties en na overleg 
met de directie kan opgeheven worden.  
 
 
 
 

http://www.grenswijs.be/
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6.3.3 Onderzoek 
 
De ortho-agoog onderzoekt (al dan niet samen met een lid van het coördinatieteam) het (vermoedelijk) 
incident (= stap 2). Voor dit onderzoek kan men zich onder meer baseren op het ethisch-relationeel 
begeleidingsmodel (zie bijlage 1: ethisch denkkader van Prof. Dr. Axel Liégeois). 

- verduidelijken van het gedrag  
- analyseren van de situatie (en nagaan of het vermoeden al dan niet gegrond is) 
- verhelderen van de motieven  
- inschatten van de gevolgen 

 
Het gedrag wordt tevens afgetoetst aan de zes criteria van het ‘grenswijs-systeem’ (bijlage 3) om op 
objectieve wijze in te schatten of het gedrag al dan niet grensoverschrijdend is.  
Indien nodig, kunnen reeds tijdens de onderzoeksfase maatregelen genomen worden ter bescherming 
van het slachtoffer. Dit kan leiden tot een eventuele tijdelijke verwijdering van de verdachte pleger om 
een mogelijke herhaling van de feiten te voorkomen. Dit betekent niet dat er al sprake is van een 
schuldtoewijzing of beschuldiging. 
 
In een aantal situaties (zie bijlage 2) wordt de directie expliciet betrokken bij de verdere opvolging van het 
incident. Zij kan adviseren tot verder onderzoek (= stap 4b) van de (vermoedelijke) feiten.  
 
Wanneer na onderzoek blijkt dat het vermoeden ongegrond is, kan indien vereist toch ondersteuning en 
nazorg (= stap 5) geboden worden. Indien gewenst, worden preventieve maatregelen georganiseerd. De 
relevante informatie wordt opgenomen in het cliëntdossier van de betrokken cliënt.  
 
6.3.4 Actieplan 
 
Het tussenkomen in specifieke situaties en opstellen van een concreet actieplan (= stap 4a of 4b) door de 
ortho-agoog vergt binnen de hulpverleningscontext een zorgvuldig en genuanceerd afwegen van het 
aandeel van verschillende betrokkenen én van de context.  
 
Bovendien kan de ernst van het grensoverschrijdend gedrag sterk variëren en zal een verdere aanpak dus 
telkens individueel worden bepaald a.d.h.v. volgende parameters: 

- vorm van grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld fysiek versus verbaal geweld) 
- de beoordeling en indeling van het gedrag zoals vooropgesteld in het vlaggensysteem van 

SENSOA  zie bijlage 3  
- subjectieve beleving van ernst door slachtoffer (en netwerk)  
- het al dan niet moedwillig (opzettelijk) stellen van grensoverschrijdend gedrag 
- eenmalig versus herhaaldelijk stellen van grensoverschrijdend gedrag  
- (inschatting van) de impact van het leed (eerder kortdurend, aanslepend of blijvend) 
- actief of passief grensoverschrijdend gedrag 
- al dan niet sprake van strafbare feiten 

Alle incidenten worden agogisch opgevolgd en worden afhankelijk van de ernstgraad (zie bijlage 2 en 3) 
geregistreerd in welbepaalde rubrieken van het elektronisch cliëntdossier (zie paragraaf 8).  
In een aantal situaties wordt de directie expliciet betrokken bij de verdere opvolging van het incident en 
kunnen zij aanbevelingen doen m.b.t. het actieplan.  
Het individueel actieplan zal verschillen naargelang: 

- de pleger5 een cliënt is 
- de pleger een medewerker (of gelijkgestelden zoals stagiairs, vrijwilligers…) 
- de pleger een derde6 is  

                                                           
5 We kiezen ervoor om consequent de begrippen ‘slachtoffer’ en ‘pleger’ te hanteren, ook wanneer het enkel om een vermoeden 
gaat en achteraf blijkt dat dit vermoeden ongegrond is.  
 
6 Met derden bedoelen wij alle personen met wie een cliënt in contact komt binnen en buiten de organisatorische context (zijnde 
familie, vrienden, buitenstaanders…).  
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Wanneer de pleger een medewerker betreft, kunnen een aantal acties plaatsvinden waaronder het wijzen 
op afspraken en verwachtingen (artikel 29, 30, 56 en 61), een formeel gesprek voeren (zie procedure 4.7.2 
‘Ondersteunen en evalueren van medewerkers’), het nemen van maatregelen, (artikel 57, 60 en 61) zoals 
vooropgesteld in het arbeidsreglement. 
 
In het actieplan kan o.a. de verdere communicatiewijze en wie de relevante betrokkenen en/of partners 
zijn (slachtoffer, pleger, persoonlijk netwerk, begeleiders multidisciplinair team, Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling, therapeuten, VAPH...) beschreven worden.  
Bij de opvolging is de ortho-agoog steeds betrokken. Indien nodig, wordt ook een lid van het 
coördinatieteam betrokken.  
Het begeleidend team van het slachtoffer (en van de pleger, indien deze een cliënt is) wordt geïnformeerd 
(om goede opvolging en zorg te waarborgen) door de ortho-agoog over de relevante feiten. Om de privacy 
van de pleger en slachtoffer te waarborgen worden enkel de relevante gegevens meegedeeld 
(relevantiefilter en gedeeld/gezamenlijk beroepsgeheim).  
 
6.3.5 Ondersteuning en Nazorg 
 
De aard van de ondersteuning en nazorg is afhankelijk van : 

- de mogelijkheden en de beperkingen van de betrokkenen (slachtoffer, pleger)  
- de aard en de impact van het grensoverschrijdend gedrag  
-  de situationele omstandigheden en context  

 
Opvang en begeleiding van zowel het slachtoffer als de pleger (= stap 5) zijn uitermate belangrijk. 
Naargelang de casuïstiek, kan ook ondersteuning ingeschakeld worden voor andere betrokken partijen, 
zoals bijvoorbeeld het persoonlijk netwerk slachtoffer/pleger, het begeleidend team, het 
coördinatieteam. 
In overleg met alle betrokkenen (directie, coördinatieteam, begeleidend team, persoonlijk netwerk) 
wordt een scenario van opvang en/of daadwerkelijke hulp opgesteld. Indien nodig, kunnen externe 
ondersteunende organisaties of instanties ingeschakeld worden. Hierbij wordt de nodige aandacht 
besteed aan nazorg.  
 

 

7 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

 
- Elke medewerker die een vermoeden heeft of een vaststelling doet van grensoverschrijdend gedrag 

heeft meldingsplicht t.a.v. de ortho-agoog of wooncoördinator (leidinggevende).  
- De wooncoördinator en ortho-agoog kunnen de medewerker ondersteunen bij de beleving van een 

incident en het meldingsproces faciliteren.  
- De ethisch referent kan de medewerker adviseren/ondersteunen bij het meldingsproces door de 

medewerker t.a.v. de ortho-agoog of wooncoördinator (leidinggevende).  
- De cliënt kan elk incident van grensoverschrijdend gedrag of een vermoeden melden aan een 

(vertrouwde) medewerker en/of de ortho-agoog. De ortho-agoog kan, naast de vertrouwde 
medewerker, de cliënt ondersteunen in zijn beleving van het incident.  

- De ortho-agoog registreert het (vermoedelijk) incident en is in de eerste plaats verantwoordelijk voor 
het onderzoek en het opstellen van een actieplan.  

- De algemeen directeur of een vervangend directielid werkt, indien aangewezen, (zie bijlage 2) met 
het coördinatieteam het onderzoek en actieplan verder uit. De directie neemt in die bijzondere 
situaties de eindbeslissing.  

- In het streven naar een objectieve en neutrale aanpak is het op geen enkel niveau aangewezen solo 
te handelen, maar wel steeds vanuit multidisciplinair overleg (belang van een open communicatie).  

 

 

                                                           
 



KHB procedure 4.6.6. (versie 01/08/2022)                                                                                                                                 Pagina 11 van 27 
Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag t.a.v. gebruikers  

8 REGISTRATIE 
 

Registratie van grensoverschrijdend gedrag is noodzakelijk voor het uitwerken van een degelijk proactief 
en preventief beleid.  
 

- In het (elektronisch) cliëntdossier en meer bepaald in het Dossier ‘Dienstverlening’ (agogische 
IDO, handelingsafspraken) kunnen o.a. preventieve maatregelen genoteerd worden t.a.v. 
grensoverschrijdend gedrag. Dit kan o.a. voortvloeien uit een analyse van mogelijke risicofactoren 
t.a.v. de betrokken cliënt. 

 
- In het elektronisch cliëntdossier, meer bepaald het Dossier Registratie: ‘Registratie GOG’, 

registreert de ortho-agoog grensoverschrijdend gedrag, wanneer dit grensoverschrijdend 
gedrag beantwoordt aan de criteria zoals vermeld in bijlage 2. De cliënt kan zowel als 
slachtoffer of als pleger geregistreerd worden. Indien sprake is van een GOG incident tussen 
twee cliënten zal bij beide cliënten een registratie gebeuren in het elektronisch cliëntdossier. 
Bij het uitschrijven van het actieplan voor de pleger en/of het slachtoffer kan verwezen worden 
naar het betreffende cliëntdossier. Op die wijze kunnen de actieplannen concreet uitgewerkt 
worden met respect voor het beroepsgeheim.  
 

- Van iedere registratie in het Dossier Registratie: ‘Registratie GOG’ (elektronisch cliëntdossier) 
wordt de directie steeds op de hoogte gebracht. In een aantal bijzondere situaties (zie  
bijlage 2) zal de ortho-agoog in overleg gaan met de directie om het actieplan te concretiseren. In 
deze situaties (en wanneer de cliënt een slachtoffer is) zal de directie ook een specifiek document 
invullen (bijlage 5). Deze GOG-registraties worden door de directie bewaard in het GOG-register. 
Voor het hanteren van deze gegevens wordt de privacywetgeving nageleefd. 

 
- Wanneer er sprake is van een agressie-incident (= grensoverschrijdend gedrag) wordt dit tevens 

geregistreerd in het elektronisch cliëntdossier (Dossier Registratie: ‘Registratie Agressie-
incidenten’). Bij het invullen van een agressie-incident kan er sprake zijn van 
grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een cliënt dat voldoet aan de criteria zoals vermeld in  
bijlage 2. In dit geval zal de ortho-agoog de nodige registraties doen vanuit het perspectief van 
een ‘GOG-incident’ (zie boven).  
 

- De relevante onderzoeksgegevens en het actieplan van een medewerker van de voorziening 
worden, in een verzegelde omslag, bewaard in het personeelsdossier. In het elektronisch 
cliëntdossier wordt bij de registratie van het actieplan van de pleger (medewerker) verwezen 
naar het personeelsdossier.  

 
- Voorzieningen zijn vanaf 1 oktober 2012 verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien 

van hun cliënten (waarbij de gebruikelijke agogische maatregelen niet afdoend zijn), binnen de 
context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH (centraal meldpunt VAPH). De directie 
beslist en maakt afspraken omtrent de melding aan het centraal meldpunt.  
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Registratie 
 

Elektronisch cliëntendossier 
Dossier dienstverlening 
Dossier registratie 

- registratie GOG 
- registratie agressie incident 

Bewaartermijn  
 
30 jaar en na einde 
dienstverlening  

Individueel electronisch 
cliëntdossier 

personeelsdossier dossier blijft behouden Verzegelde omslag in dossier op de 
personeelsdienst 

Document GOG – registratie door de 
directie 

 Map op bureau/digitaal algemeen 
directeur 

Formulier melding van 
grensoverschrijdend gedrag aan 
VAPH 

30 jaar en na einde 
dienstverlening 

Map op bureau/digitaal algemeen 
directeur 

 
 
 
9 EVALUATIE & BORGING 

Binnen ons kwaliteitsdenken draagt Ebergiste zelfevaluatie hoog in het vaandel. We streven naar kwaliteit 
in onze ondersteuning en trachten onze dienstverlening continu te optimaliseren in overleg met 
medewerkers en gebruikers. Het verzamelen van gegevens over en het (jaarlijks) analyseren van 
incidenten van grensoverschrijdend gedrag zijn van belang om het pro-actieve, preventieve en reactieve 
beleid tijdig bij te sturen.  

Voor meer uitgebreide informatie omtrent onze methodiek van zelfevaluatie en de concrete invulling 
ervan binnen deze specifieke procedure (doelstellingen, indicatoren, gegevensverzameling…) verwijzen 
we naar hoofdstuk 5. ‘Zelfevaluatie’ van het kwaliteitshandboek. 
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10 BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Referentiekader ethisch denkkader van Prof. Dr. Axel Liégeois (voor medewerkers) 

 

 Voeren van Aannemen van 
 dialoog grondhoudingen 
 
 
 
 Verduidelijken van Analyseren van  
 het gedrag de situatie 

Toetsen aan 
minimumgrenzen 

 Inschatten van Verhelderen van 
 de gevolgen de motieven 
 
 
 
 

Evalueren 
van het proces 
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Bijlage 2: Bepaling van de ernst van een incident (voor ortho-agoog en directie) 
 

- Voor de bepaling van de ernst van het grensoverschrijdend gedrag (GOG) hanteert men o.a. de 
criteria van het Grenswijs-systeem (www.grenswijs.be), gebaseerd op het Sensoa 
Vlaggensysteem. Wanneer sprake is van een gele of rode of zwarte vlag wordt het gedrag als 
grensoverschrijdend beschouwd. Bij een gele vlag gelden de gangbare agogische maatregelen. Bij 
een rode of zwarte vlag wordt het incident geregistreerd in het elektronisch cliëntdossier, meer 
bepaald in het Dossier Registratie: ‘Registratie GOG’. De directie wordt hierdoor steevast en 
onmiddellijk van dit grensoverschrijdend gedrag op de hoogte gebracht.  
 

- Wanneer er sprake is van één van onderstaande criteria wordt aan de directie uitdrukkelijk om 
advies en opvolging gevraagd.  

- Aanduiding van een zwarte vlag bij analyse van het gedrag (zie bijlage 3 ‘Grenswijs-
systeem’ 

- Er is sprake van strafbare feiten. 
- De pleger is een medewerker of derde binnen de hulpverleningscontext. 
- Er is bij de betrokken pleger sprake van een langdurig patroon van ernstig GOG. 
- De privacy en integriteit van de cliënt worden geschonden via communicatie of 

beeldmateriaal in sociale media.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grenswijs.be/
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Bijlage 3: Grenswijs-syteem: zes criteria om in te schatten of gedrag over de grens gaat 
(www.grenswijs.be) 
 

Het Grenswijs-systeem bevat zes criteria om op objectieve wijze in te schatten of gedrag al dan niet 
grensoverschrijdend is. Deze criteria geven je taal om specifiek gedrag bespreekbaar te maken, 
objectiever te bekijken en gepast te reageren.  

De zes criteria zijn gebaseerd op het Sensoa Vlaggensysteem:  

- Toestemming/akkoord 
- Gelijkwaardigheid 
- Vrijwilligheid 
- Ontwikkelings- of functioneringsniveau 
- Context 
- Impact 

IS ER INDIVIDUELE TOESTEMMING OF EEN MAATSCHAPPELIJK AKKOORD VOOR HET GEDRAG? 

In welke mate stemmen de betrokkenen toe met het gedrag of in welke mate is er een akkoord voor dit 
specifieke gedrag? 

- Enerzijds bekijk je op individueel niveau of de betrokkenen toestemming geven voor het gestelde 
gedrag. Stemmen ze toe? Hebben ze hier expliciet om gevraagd? Is het gewenst? 

- Anderzijds onderzoek je hoe er op maatschappelijk niveau naar dit gedrag gekeken wordt. In het 
contact met mensen bestaan er namelijk veel formele en informele regels en akkoorden over hoe 
je met elkaar omgaat. Het is belangrijk dat je weet wat de gangbare omgangsvormen, normen en 
waarden zijn binnen de maatschappij én ze ook toepast. 

Als de ene partij de andere in het ongewisse laat, misleidt, bedriegt of overrompelt, kan je niet van 
toestemming spreken. Naast omgangs- en beleefdheidsregels, zijn er ook een aantal mensenrechten aan 
de hand waarvan je kan checken of er toestemming of akkoord is.  

 

IS ER GELIJKWAARDIGHEID TUSSEN DE BETROKKENEN? 

Een situatie kan over de grens gaan zodra er een ongelijkwaardigheid is tussen de betrokkenen, in het 
nadeel van het doelwit. Dan is er sprake van een machtsoverwicht. 

(On)gelijkwaardigheid tussen de betrokken kan voorkomen in aantal, leeftijd, kennis, intelligentie, 
aanzien, macht, positie, levenservaring, rijpheid, status... 

In pestsituaties is er altijd sprake van ongelijkwaardigheid in het nadeel van het slachtoffer. Ook in 
seksuele interactie zijn beide partijen best aan elkaar gelijkwaardig, zodat de één de ander niet 
overheerst. 

IS ER VRIJWILLIGHEID, OF IS ER DRUK OF DWANG? 

Bij het criterium ‘vrijwilligheid’ gaat het erom dat je uit vrije wil in de situatie zit en dat je uit vrije wil 
interageert met de ander. Het betekent ook dat je op eender welk moment stop kan zeggen en uit de 
situatie kan stappen. 

Er is geen vrijwilligheid wanneer iemand fysiek of psychisch gedwongen wordt om dingen te doen. Het 
kan gaan om manipulatie, chantage, misleiding, list, dreigementen of dwingen tot geheimhouding. De 
situatie wordt ernstiger naarmate je je moeilijker vrijwillig kan onttrekken aan de situatie. 

 

http://www.grenswijs.be/
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut
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Ga na of de pleger medewerking of volgzaamheid wil bekomen van het slachtoffer tegen diens wil, door 
bijvoorbeeld: 

- Af te tasten hoe de persoon macht krijgt over de ander door vleierij, belachelijk maken, in 
verwarring brengen, in verlegenheid brengen, bang maken? 

- Om te kopen met bijvoorbeeld beloftes, straf, beloning? 
- Macht of druk in te zetten? 
- Dreigementen te uiten? 
- Geweld in te zetten? 

PAST HET GEDRAG BIJ HET ONTWIKKELINGS- OF FUNCTIONERINGSNIVEAU? 

Van volwassenen verwachten we dat ze een minimum aan emotionele en gedragsmatige zelfsturing en 
maturiteit hebben om te kunnen functioneren in sociale en seksuele situaties. Bij kinderen en jongeren is 
dat gedrag meer afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin ze zich op dat moment bevinden. 

We verwachten dat een volwassene in staat is in te schatten wat gezond en aanvaardbaar gedrag is voor 
zichzelf en voor de ander. Daarnaast beseft een bekwame volwassene het belang van het respecteren van 
grenzen, zowel van zichzelf als van anderen. 

Soms zijn er redenen om aan te nemen dat de ander niet in staat is om die grenzen in te schatten of dat de 
zelfsturing verhinderd wordt. Denk bijvoorbeeld aan: 

- Ziektebeeld of aftakeling, zoals dementie. 
- Tijdelijke of permanente toestand, zoals psychose, manische of depressieve periode, periode van 

shock, rouw, trauma, oververmoeidheid… 
- Onmondigheid: onvoldoende de taal spreken of onvoldoende de gewoontes en gebruiken 

kennen. 
- Intoxicatie. 
- ... 

IS HET GEDRAG PASSEND IN DE CONTEXT? 

Afhankelijk van de etiquette en spelregels in een context wordt de situatie minder ernstig of is ze helemaal 
oké. Of omgekeerd: hoe minder passend het gedrag is in de desbetreffende context, hoe ernstiger de 
situatie wordt. 

- Agressie en pesten zal in geen enkele context passen (tenzij het om een afgebakende sport of een 
rollenspel in een training zou gaan). 

- Bij seksueel gedrag is de context bepalend. In een openbare ruimte waar ook anderen aanwezig 
zijn, bijvoorbeeld, gelden de regels van de ‘openbare zeden’. Meestal geldt dit voor het ontbloten 
van geslachtsdelen, borsten en het vertonen van expliciet seksueel gedrag (gebaren, woorden, 
bewegingen, tekeningen…). Doet dit gedrag zich voor in intieme kring of in alle privacy, dan wordt 
meestal niemand gestoord. 

IS ER EEN IMPACT VOOR DE BETROKKENEN? 

Een situatie gaat over de grens als er een negatieve impact of schade is: zowel voor de persoon die het 
gedrag initieert, de persoon die het gedrag ondergaat, als voor andere betrokkenen.  

Schade kan zich op verschillende manieren uiten 

- Schade aan objecten, bijvoorbeeld een kapotte gsm of een gebroken raam.  
- Fysieke schade, bijvoorbeeld een blauwe plek, buil, botbreuk, een diepe snee... Zowel 

toegebracht door een ander of door automutilatie.  



KHB procedure 4.6.6. (versie 01/08/2022)                                                                                                                                 Pagina 17 van 27 
Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag t.a.v. gebruikers  

- Psychologische of emotionele schade, bijvoorbeeld hartkloppingen, herbeleving en gevoelens 
van wrevel, boosheid, schaamte, schuld, verdriet, (doods)angst, onveiligheid, machteloosheid... . 

- Sociale schade of reputatieverlies, bijvoorbeeld, niet meer betrouwbaar gevonden worden, 
afgewezen worden, gebroken vriendschappen of relaties, je populariteit en aanzien verliezen.  

Er is natuurlijk een verschil in gradatie 

- Objecten kunnen in de meeste gevallen vervangen of hersteld worden, tenzij het over iets heel 
zeldzaam of waardevol gaat. 

- Er kan sprake zijn van lichte fysieke schade die geen tot minimale EHBO vereist, tenzij het 
gaat over fysieke schade waarvoor een interventie door een arts nodig is of waarvoor zelfs 
chirurgie of levensreddend ingrijpen noodzakelijk is. Fysieke schade kan kortdurend, langdurend 
of net permanent zijn. 

- De psychische en emotionele gevolgen kunnen van korte of middellange duur zijn en geen of een 
beperkte invloed hebben op het dagelijks functioneren van de persoon. Tenzij, in geval van 
psychisch trauma, kunnen de klachten juist blijven aanslepen en iemands functioneren volledig 
belemmeren. 

Impact kan afgewogen worden aan volgende factoren 

Deze factoren kunnen de impact ernstiger maken:  

- Herhaling en/of duur van het gedrag: in welke mate wordt het gedrag herhaald of blijft het gedrag 
doorgaan ondanks het feit dat er een signaal kwam dat het niet oké is? 

- Intensiteit van het gedrag: hoe persoonlijk of intiem? 
- Besef en/of intentie van de pleger: in welke mate is de pleger zich bewust van de (mogelijke) 

schade die aangericht wordt en/of in welke mate heeft de pleger de intentie om te kwetsen of 
te schaden?  

- Gebruikte middelen, objecten, methoden: welk risico op schade of welk (potentieel) gevaar gaat 
er uit van het gestelde gedrag?  

- Bereik: hoeveel mensen zijn betrokken of getuige? 
- Steun: in welke mate is er steun of opvang vanuit de omgeving? 
- ... 

Zijn alle criteria oké? 

Dan gaat het om aanvaardbaar of zelfs fijn gedrag. 

Is er twijfel? 

Of is één of meerdere criteria niet oké? Dan is er waarschijnlijke sprake van grensoverschrijdend gedrag. 

Geef na het overlopen van de criteria een beoordelingskleur 

- Groen: aanvaardbaar gedrag  
- Geel: licht grensoverschrijdend gedrag => opvolging via gangbare agogische maatregelen  
- Rood: ernstig grensoverschrijdend gedrag => Registratie GOG en actieplan  
- Zwart: heel ernstig grensoverschrijdend gedrag => Registratie GOG en actieplan in samenspraak 

met directie.  

 

 

https://www.grenswijs.be/factoren-die-de-impact-van-grensoverschrijdend-gedrag-ernstiger-maken
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Enkele tips om deze criteria toe te passen 

- De evaluatie gaat steeds over het gedrag, niet over de persoon. 
- Begin steeds met het overlopen van de criteria, ook al zegt je buikgevoel dat je met een rode of 

zwarte kleur zit. 
- Evalueer steeds het gedrag van één persoon per keer. In principe kan je het gedrag van elke 

betrokkene op deze manier evalueren. Meestal begin je bij de initiatiefnemer of de meest 
verantwoordelijke in de interactie. Aan die persoon geef je dan ook de beoordelingskleur. Je 
kan de criteria daarna toepassen op de andere betrokkenen, om zo te concretiseren waar bij 
hen de eventuele leernoden zich situeren. 

- In veel situaties is er een opeenvolging of opstapeling van acties en gedragingen. Soms zijn er 
verschillende verhaallijnen. Dan kan het nodig zijn om een tijdslijn op te stellen en 
de opeenvolgende gebeurtenissen te analyseren, vooraleer een specifiek gedrag te 
gaan beoordelen. 

Bouw eventueel een extra check in 

Een goede manier om je te controleren op vooringenomenheid is door bijvoorbeeld wat 
perspectiefwissels in te lassen.  

- Verandert de beoordeling als de man een vrouw zou zijn? Als de persoon LGBT+ (lesbian, gay, 
bisexual, transgender, queer/questioning...) is? Als de persoon non-binair zou zijn?  

- Wijzigt er iets als de persoon een andere culturele achtergrond zou hebben?  
- Hoe kijk je naar dit gedrag indien de persoon (g)een beperking zou hebben?  
- Stel dat je de rollen (pleger wordt slachtoffer en omgekeerd) zou omdraaien, blijft je beoordeling 

dan gelden?  

- Verandert de leeftijd of functie van de betrokkenen of de context iets aan je beoordeling?  
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Criterium  Oké Licht niet oké Duidelijk niet oké Zeer duidelijk niet oké 

Toestemming / akkoord Duidelijke wederzijdse 
toestemming. 
 
 
Acceptabel gedrag.  

Geen duidelijke wederzijdse 
toestemming. 
OF Onduidelijke afwijzing  
OF Onduidelijk verzet   
       /bevriezen. 
 
Licht niet acceptabel gedrag. 

Geen toestemming EN 
duidelijke afwijzing / verzet / 
bevriezen. 
 
Duidelijk onacceptabel 
gedrag. 
 
Herhaald geel.  

Geen toestemming EN 
herhaald duidelijke afwijzing 
/verzet / bevriezen. 
 
Heel duidelijk onacceptabel 
gedrag. 
 
Herhaald rood. 

Gelijkwaardigheid 
 

Partijen zijn gelijkwaardig. Kleine/ ichte 
ongelijkwaardigheid in aantal, 
leeftijd, fysieke kracht, sociale 
status, macht…. 

Duidelijke 
ongelijkwaardigheid in aantal, 
leeftijd, fysieke kracht, sociale 
status, macht… . 

Grote ongelijkwaardigheid in 
aantal, leeftijd, fysieke kracht, 
sociale status, macht… . 

Vrijwilligheid (geen druk of 
dwang) 

Zonder dwang, druk, 
misleiding of list. 
 
Niet als verrassing 
opgedrongen. 

Weinig dwang of druk 
OF Een vraag naar 
geheimhouding.  
 
Je kan makkelijk weg uit de 
situatie. 

Duidelijke dwang, list of druk 
en/of duidelijke eis tot 
geheimhouding. 
 
Je kan niet weg uit de situatie. 

Heel zware chantage, dwang, 
druk, misleiding, dreiging 
en/of eis tot geheimhouding. 
 
Je kan niet weg uit de situatie. 

Ontwikkelings- en 
functioneringsniveau  

(-18) Het gedrag past bij de 
ontwikkeling.  
 
(+18) Bij volle besef, 
competent, bekwaam. 

(-18) Het gedrag past niet 
helemaal bij de ontwikkeling. 
 
(+18) Licht gebrek aan 
competentie of lichte zorgen 
en twijfel over de 
bekwaamheid. 

(-18) Het gedrag past niet bij 
de ontwikkeling. 
 
(+18) Duidelijk gebrek aan 
(emotionele en/of 
gedragsmatige) zelfsturing  
OF Onder invloed. 

(-18) Het gedrag past 
helemaal niet bij de 
ontwikkeling. 
 
(+18) Zeer duidelijk gebrek 
aan (emotionele en/of 
gedragsmatige) zelfsturing  
OF Zwaar onder invloed. 

Context  Past in de context en/of het 
gebeurt met de nodige 
privacy. 

Past niet helemaal in de 
context en/of er is gebrek aan 
privacy. 

Past niet in de context. 
Er is geen privacy. 
Er zijn ongenodigde of 
ongewilde toeschouwers. 

Past duidelijk niet in de 
context. 
Er is geen privacy. 
Er zijn ongenodigde of 
ongewilde toeschouwers. 
Herhaald rood. 
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Impact Geen impact 
OF Een positieve impact. 

Onaangenaam, vervelend, 
lichte negatieve emoties/ 
stress, schade aan objecten 
en/of lichte fysieke schade 
(EHBO volstaat). 
 
Dit heeft geen invloed op het 
functioneren of slechts in zeer 
beperkte mate. 

Hevige negatieve emoties/ 
angst / stress, herbeleving 
en/of fysieke schade waarbij 
tussenkomst van een arts 
nodig is. 
 
Dit blijft enkele dagen tot 
weken duren. Normaal 
functioneren is even 
moeilijker maar wel mogelijk. 
 
Sociale schade of 
reputatieverlies. 

Ernstig, langdurig of 
permanente negatieve 
impact: psychisch trauma, 
voortdurende stress en/of 
zware of permanente fysieke 
schade waarbij nood is aan 
chirurgie of levensreddend 
ingrijpen en/of aan langdurige 
en/of therapeutische 
behandeling. 
 
De persoon is langdurig of 
permanent belemmerd in het 
functioneren. 
 
Zware sociale schade of zwaar 
reputatieverlies.  
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Bijlage 4: Strafbare feiten (uit infonota /21/81/VAPH)  
 

- Aanranding van de eerbaarheid: aantasting van iemands seksuele integriteit, zoals deze door het 
collectief bewustzijn van een bepaalde maatschappij en op een bepaald tijdstip wordt ervaren. 
 

- Bedreiging: alle middelen van morele dwang door het verwekken van vrees voor een dreigend 
kwaad. 

 
- Geweld: daden van fysieke dwang gepleegd op personen. 

 
- Ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag van 

seksuele aard waarvan degene die er zich schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het 
afbreuk doet aan de waardigheid van mannen of vrouwen. 
 

- Prostitutie: een tegen betaling verkregen seksuele handeling waarbij fysiek contact tot stand 
wordt gebracht met de persoon die het gedrag verricht en die gericht is op de 
seksualiteitsbeleving van de persoon die het gedrag verkrijgt.  

 
- Reclame voor een aanbod van diensten van seksuele aard: reclame = berichten waarin een 

aanbod wordt aangeprezen of gepromoot, diensten van seksuele aard = handelingen, ook van 
verbale aard die rechtstreeks gericht zijn op de seksualiteitsbeleving van degene aan wie de dienst 
verleend wordt. 

 
- Slagen en verwondingen met letsel of dood tot gevolg: zowel opzettelijk als onopzettelijk 

uitwendige of inwendige verwonding, hoe licht ook, tengevolge van een op de 
lichaamsgesteltenis inwerkende oorzaak aan het menselijk lichaam toegebracht, met letsel of 
eventueel met de dood als gevolg. 

 
- Verkrachting: elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, 

gepleegd op een persoon dier daar niet in toestemt. 
 

- Zedenmisdrijf: misdrijf dat indruist tegen de openbare zedelijkheid, dit is het geheel van waarden 
die door de strafwet worden beschermd omdat ze als dusdanig door het collectief bewustzijn op 
dat moment worden aangevoeld. 

 
- Schuldig verzuim: verzuimen hulp te verlenen aan iemand in groot gevaar, wanneer men die 

toestand zelf heeft vastgesteld of wanneer die toestand aan de schuldige beschreven is door 
degenen die zijn hulp inroepen. Hulp verlenen houdt niet een aangifteplicht in, en aangifte bij 
gerechtelijke instanties volstaat op zich niet als hulpverlening. 

 
- Verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen: een minderjarige 

of een persoon die niet in staat is om zichzelf te beschermen, op om het even welke plaats 
veerlaten of doen verlaten. 

 
- Onthouden van voedsel of verzorging aan minderjarigen of onbekwamen: een minderjarige of 

een persoon die niet in staat is om zelf in zijn onderhoud te voorzien opzettelijk voedsel of 
verzorging onthouden met als gevolg dat de gezondheid van die persoon of minderjarige in het 
gedrang wordt gebracht.  

 
- Belaging of stalking: hij die een persoon belaagd, terwijl hij wist of had moeten weten dat zijn 

gedrag de rust van die perspoon ernstig verstoord. 
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- Aanranding van eer of goede naam (laster en eerroof): iemand kwaadwillig een bepaald feit ten 
laste leggen dat diens persoon en zijn eer kan krenken of aan de openbare verachting kan 
blootstellen. 
 

- Diefstal: hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstel. 
Dit kan gepaard gaan met verzwarende omstandigheden zoals geweld. Met diefstal wordt 
gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik. 

 
- Misbruik van vertrouwen: goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van 

om het even van welke aard die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of 
teweegbrengen die overhandigd zijn om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te 
gebruiken of aanwenden, bedrieglijk verduisteren of verspillen. 

 
- Oplichting: met het oogmerk zich een zaak toe te eigenen die een ander behoort, zich gelden, 

roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doen afgeven of leveren, 
hetzij door gebruik te maken van een valse naam, hetzij door het aanwenden van listige 
kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een 
denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of een 
andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere 
wijze misbruik, te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid.  
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Bijlage 5: Document GOG-registratie door de directie 
 
 
 

ONDERZOEK Grensoverschrijdend gedrag t.a.v. gebruikers 

Door de directie toegewezen aan: 

☐ Ortho-agoog 

☐ Wooncoördinator 

☐ Diensthoofd 

☐ Directeur 

 

ACTIEPLAN (BESLISSING genomen door de directie van de te nemen stappen) 

Acties t.a.v. slachtoffer: 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
Acties t.a.v. pleger: 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
Acties t.a.v. andere betrokkenen: 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

RAPPORTAGE in: 

☐(Elektronisch) cliëntdossier 

☐Personeelsdossier 

☐Andere: 

 

MELDING INCIDENT aan 

☐Netwerk slachtofferKlik of tik om 
tekst in te voeren. 

door:Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

datum:Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

☐ Netwerk plegerKlik of tik om 
tekst in te voeren. 

  door:Klik of tik om tekst in te 
voeren. 

datumKlik of tik om een 
datum in te voeren. 

 

INCIDENT WERD DOOR DIRECTIE EXTERN GEMELD AAN 

☐Centraal meldpunt VAPH datumKlik of tik om een 
datum in te voeren. 

☐Politionele of juridische diensten (bij derde of strafrechtelijke feiten) datumKlik of tik om een 
datum in te voeren. 

☐Raad van bestuur datumKlik of tik om een 
datum in te voeren. 

☐Andere datumKlik of tik om een 
datum in te voeren. 

 
 
Leenstraat 31 | B-9890 | Vurste-Gavere | 09 389 04 11 | btw-nummer BE 0406.633.304 
info@ebergiste.broedersvanliefde.be | www.facebook.com/Ebergiste | www.ebergiste.be  

 
 
 
 

Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent.  

 
 
 

mailto:info@ebergiste.broedersvanliefde.be
http://www.facebook.com/Ebergiste
http://www.ebergiste.be/
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Bijlage 6: Folder: GOG voor cliënten 

Oei, wat nu ?                   

 

 

ELKE DAG ONTMOET IK MENSEN 

IK WOON MET HEN SAMEN EN IK WERK MET HEN SAMEN  

SOMMIGE MENSEN ONTMOET IK OP DE BUS  

TIJDENS HET WINKELEN OF OP VAKANTIE  

 

HET IS GOED OM DAT SAMENZIJN MET ANDEREN AANGENAAM TE MAKEN 

DAT KAN IK DOEN DOOR REKENING TE HOUDEN MET ELKAAR 

IK AANVAARD DE ANDER, OOK AL ZIJN WE VERSCHILLEND 

 

 

IK PROBEER ELKE DAG BELEEFD EN VRIENDELIJK TE ZIJN 

IK HELP OF DRAAG ZORG VOOR IEMAND  

ALS IK DAT DOE, WORDT HET SAMENLEVEN MOOIER 

 

 

 

 

MAAR... 

 

SOMS BEGRIJP IK DE ANDER NIET GOED  

 

 

 

 

 

 

SOMS HOUDEN WE GEEN REKENING MET ELKAAR  

SOMS VINDEN WE HET NIET LEUK OM BIJ ELKAAR TE ZIJN 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxrsyT4-jWAhVNIlAKHadnCgAQjRwIBw&url=https://nl.pinterest.com/pin/291397038374637000/&psig=AOvVaw38j2vYc29zYmQSQX4lZa_J&ust=1507818303833440
http://www.sclera.be/nl/picto/detail/21200
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1n7bf4ujWAhXQL1AKHTpECywQjRwIBw&url=http://thuisproject.blogspot.com/2011/02/pictogrammen-deel-1.html&psig=AOvVaw2itZAGApgLzJvdu5EErwSW&ust=1507818217451503
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi17peF5OjWAhVCa1AKHftcCToQjRwIBw&url=http://www.sclera.be/nl/picto/detail/21778&psig=AOvVaw2--8h-2QIXDy8GRpeuK-78&ust=1507818568456729
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKs9eB2OrWAhVRKFAKHSx_AhEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/435723332668976130/&psig=AOvVaw2-KoF0Zjh5dUIldXUWgr_p&ust=1507883809237873
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 ER KAN MET MIJ IETS GEBEUREN, DAT IK NIET WIL  
 

       

IEMAND KAN ME PIJN DOEN                       IEMAND KAN TEGEN ME SCHREEUWEN 

 
 
 
 
 
 
 

              
 
IK KAN GEPEST WORDEN                             IK KAN AANGERAAKT WORDEN       
 
 
 
 
 
 
 

      

IK KAN BESTOLEN WORDEN                     IK KAN SLECHT VERZORGD WORDEN 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmn8DSs_zVAhWRUlAKHTyLAIwQjRwIBw&url=http://nl.wikihow.com/Een-vuistgevecht-winnen&psig=AFQjCNELzyyaRSAg4NrgVZiY80P4EU10pA&ust=1504094651216156
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinp73FuvzVAhWBalAKHduXBhoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/513410426252452158/&psig=AFQjCNEgNMNZk0DrgKVBmYicxQqVWg-PlQ&ust=1504096580106528
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis4YL_pu_VAhVLLFAKHQd5AYIQjRwIBw&url=http://stagira.nl/nieuws/&psig=AFQjCNFIKNA2XqFHpmLBFN0uBYJ5ztOAtQ&ust=1503644623803405
http://www.sclera.be/nl/picto/detail/19958
https://www.123rf.com/clipart-vector/bullying.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2taKmu_zVAhXCaVAKHZkaCEcQjRwIBw&url=https://www.ojaa.nl/jongeren.asp&psig=AFQjCNFittqQlwsCzNaPKK6jeXF1vnaPgw&ust=1504096757237211
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1I_Tj_zVAhWPfFAKHWPbADIQjRwIBw&url=http://ko.wikihow.com/%EC%97%AC%EC%9E%90%EC%99%80-%EC%8A%A4%ED%82%A8%EC%8B%AD-%ED%95%98%EB%8A%94-%EB%B0%A9%EB%B2%95&psig=AFQjCNG46wSfAewA47t3MM8Prirj6MqVcA&ust=1504084937447025
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSh5Hkqu_VAhVJL1AKHRlSDd4QjRwIBw&url=http://www.hulpwijzerhasselt.be/blok/hulpwijzer/organization.php?main_category_id%3D13%26sub_category_id%3D34%26organization_id%3D58&psig=AFQjCNFEEHYCypxmnqjaEFGpOwEs7FOMTw&ust=1503645495110395
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ALS ER ZO IETS GEBEURT,  DAN WORD IK  

                                          
 

         
       

VERDRIETIG       BANG                    BOOS                    AFKERIG 
 
 
DEZE GEVOELENS ZIJN LASTIG  

IK BEGRIJP SOMS NIET HOE HET KOMT,  DAT IK ME ZO VOEL  

 

 

ALS IK NIET WIL DAT IETS GEBEURT, WAARDOOR IK ME ZO VOEL,  
 
 
 

                                     DAN MOET IK  
 

                                                                      ZEGGEN  

                             

WANNEER HET NIET LUKT OM STOP TE ZEGGEN                     OF          

WANNEER DE VERVELENDE GEBEURTENIS NIET STOPT,                       

DAN MOETEN WE EEN OPLOSSING ZOEKEN  
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ALS IK HET PROBLEEM WIL OPLOSSEN                              DOEN WE DAT IN STAPJES 

 

 

1. IK PRAAT MET IEMAND BIJ WIE IK ME OP MIJN GEMAK VOEL  

DIT ZIJN MENSEN DIE VOOR MIJ BELANGRIJK ZIJN:  

VRIENDEN, FAMILIE, BEGELEIDERS, ORTHO-AGOOG… 

 

     

 

 

 

        

       

                                                

            ALS IK HET MOEILIJK KAN VERTELLEN GEBRUIK IK MIJN KAARTJES  

 

 

 

 

 

 

2 WE ZOEKEN SAMEN NAAR EEN OPLOSSING VAN MIJN PROBLEEM  

DE ORTHO-AGOOG KAN SAMEN MET MIJ, DE BEGELEIDING EN ANDEREN 

(FAMILIE) PLANNEN EN AFSPRAKEN MAKEN 

 

3 MIJN PROBLEEM WORDT NU ECHT AANGEPAKT  

 

 

4 IK VOEL ME OPNIEUW BETER !!!       

 

 

                                       

    

Foto 

 

Foto  

   

 Foto 
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