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Wie ben ik? 
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• Vormingsaanbod uitwerken voor 
(toekomstige) professionals 

• Vorming geven 

• Digitalisering vormingsaanbod 

• Projecten en materialen uitwerken 
voor begeleiders van jongeren  

 

 

    



Sensoa wil als expertisecentrum 
de seksuele gezondheid in 

Vlaanderen bevorderen, binnen 
een internationaal perspectief. 



Seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

• Wat is grensoverschrijdend? 

• Wat valt onder seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

• Is het een groot probleem? 

• Hoe grijp je in? 
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
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Gevolgen seksueel grensoverschrijdend gedrag 
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Quiz 
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Wat is de rol van een omstander? 
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• Niets doen 

 

• De situatie verergeren 
door mee te doen 

 

• Op een helpende manier 
reageren 

 



Impact van omstanders 
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• Omstanders kunnen  

> De situatie stoppen 

> Escalatie voorkomen 

> Steun bieden aan de persoon 

die het meemaakt 



Impact van omstanders 

• Omstanders kunnen ook normen 

veranderen 

> "Dit gedrag is niet OK" 

> "Reageren op niet-OK gedrag is goed" 

 

• Niet reageren geeft vals gevoel dat 

het gedrag OK is 
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Reageren wanneer je seksueel 
grensoverschrijdend gedrag ziet gebeuren 
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STAP 1 & 2 
 

Waarnemen en 
herkennen 
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Stap 1: Waarnemen 
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"Hier gebeurt precies iets"  



Stap 2: Herkennen 

"Dit lijkt me niet echt OK, dit moet stoppen" 
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Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? 

6 criteria:  

> Toestemming 

> Gelijkwaardigheid 

> Vrijwilligheid 

> Ontwikkelings-/  

   functioneringsniveau 

> Context 

> Impact  
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Wederzijdse toestemming 

 • Akkoord over gedrag 

• Begrip en besef van wat 
voorgesteld wordt 

• Niet neen zeggen ≠ 
toestemmen 

• Ondubbelzinnig en specifiek 

• Steeds herroepbaar 

• Voorafgaandelijk 

• Inspanning om te checken? 



 
Vrijwilligheid 

 • Is er sprake van dwang? 

• Dreiging en geweld? 

• Druk?  

• Secundaire winst of verlies 
(geld, voordelen, 
vriendschap in ruil voor 
seks of angst voor verlies 
van liefde en vriendschap) 



 
Gelijkwaardigheid 

 • Is er misbruik van macht en 
invloed? 

• Fysieke, cognitieve en 
emotionele niveau 

• Macht en controle 

• Autoriteit en gezagsrelatie 



 
Gepast voor ontwikkeling & 

functioneringsniveau* 

 • Is volwassene ‘bekwaam’ 
genoeg 

• Functioneringsniveau 

> Beperking 

> Ziekte 

> Toestand 

> Trauma 

> Mondigheid   

 

 



 
Gepast voor de context 

 • De algemene 
maatschappelijke norm van 
privacy  

• Tijd- en cultuurgevoelig 

• Storend voor een 
meerderheid 

• Ook online context 

 



 
Impact 

 • Geen gedrag dat mogelijks 
gevaar of schade inhoudt 
voor zichzelf, de ander, 
derden 

• Wat maakt de negatieve 
impact groter? 
> Frequentie 

> Intensiteit (mate van 
intimiteit) 

> Beleving en angst 

> Bereik 

> Steun of geheimhouding 



4 Vlaggen  

Groen 

Seksueel acceptabel gedrag 

Geel 

Licht seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Rood 

Ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Zwart 

Zeer ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag 

26 



Casusvoorbeeld 

• Lucas en Ruben staan op een 
kotfeestje en drinken heel wat 
pintjes. Rubia komt er even 
bijstaan en drinkt mee. Na een 
tijd willen ze een selfie maken 
en hierbij pakt Lucas Rubia 
vast rond haar middel. Rubia 
voelt zich ongemakkelijk maar 
durft niets te zeggen. Na een 
tijd laat hij haar dan toch los.  
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• Toestemming: Niet oké 

• Vrijwilligheid: Niet oké 

• Gelijkwaardigheid: Oké 

• Functioneringsniveau: Oké (?) 

• Context: N.v.t. 

• Impact: Niet oké 



Casusvoorbeeld 

• Tijdens een doop van 
eerstejaarsstudenten rechten 
laat een schachtentemmer in 
het park twee studenten 
wisselen van onderbroek. Eén 
van de studenten 
weigerde maar kreeg te horen 
dat er anders nog meer 
straffen komen als hij niet 
meedoet. De andere student 
vindt dat hij zich aanstelt. 
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• Toestemming: Niet oké 

• Vrijwilligheid: Niet oké 

• Gelijkwaardigheid: Niet oké 

• Functioneringsniveau: Oké  

• Context: Niet oké  

• Impact: Niet oké 



Hoe merk je dat iemand iets niet fijn vindt/dat 
iets over de grens gaat? 

• Kijk naar de personen 

> Is iedereen op het gemak? 

> Of eerder oncomfortabel/boos/ … ? 

> Verandering in houding/ 
gedrag/ mood/ ... 

 

 

• Niet zeker?  

> Blijf in de buurt 
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STAP 3 

Verantwoordelijkheid 

nemen 
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Door & voor iedereen 
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Hoe reageer je dan? 
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> Er zijn heel veel manieren 
om te reageren.  

> Er is zeker een manier die 

bij jou past  bij de situatie  
past 
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STAP 4 

Reageren 
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De 5 A’s 
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> Een andere omstander betrekken of 
een verantwoordelijke 

> Samen ingrijpen/ om hulp vragen 



 

> Hulp vragen 

> Doen alsof je de persoon kent 

> Nieuw gesprek starten 

 

37 



= één van de betrokkenen weghalen uit de 
situatie 

> Jezelf tussen hen inzetten  

> De persoon (met een smoesje) meenemen naar een 
andere plaats 

• bv de dansvloer, het toilet of dichter bij een groepje mensen. 
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• Vraag aan de persoon die 
het gedrag ondergaat of alles OK is.  

• Als je voelt dat dit kan, kan je ook degene die 
het gedrag stelt kort hierop aanspreken 



> De situatie in het oog blijven houden 

> Niet weggaan! 

• Bv doen alsof je mee op de bus wacht 

> Achteraf 

• voorstellen om mee ergens naartoe te 
wandelen/ iemand te bellen/ hulp in te 
schakelen 

• een luisterend oor bieden 
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Meer info? 

• Check: 

> allesoverseks.be 

> sensoa.be 

> wijgrijpenin.be 

42 



sensoa.be 

@sensoa_be 

sensoa 

 

Bedankt! 
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