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Even kennismaken 
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Sensoa wil als expertisecentrum
de seksuele gezondheid in 

Vlaanderen bevorderen, binnen
een internationaal perspectief.



Sensoa: inhoudelijke teams
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Seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag: cijfers, feiten, 
mythes
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Even jullie kennis testen!

Ga naar Menti.com
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Cijfers uit wetenschappelijk onderzoek

8,1% volwassenen en 16,6% kinderen en jongeren maakt het mee
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Wie is kwetsbaar?

Kinderen 2x zo veel als volwassenen (Sexpert)

Jongvolwassenen 10% jonge mannen, 20% jonge vrouwen (Krahé et al)

Meisjes en vrouwen 1/5 meisjes en 1/10 jongens (Sexpert)

Als kind al slachtoffer 2x zo veel bij herhaald slachtofferschap (Sexpert)

Holebi’s Homo- en biseksuele mannen 5x meer kans dan hetero (Sexpert)

Transgenders 60% van de transmannen en –vrouwen (De Graaf et al)

Mensen met een beperking Vooral verstandelijke beperking: 61% v, 23% m (Van Berlo et al)

Vluchtelingen 39% (Keygnaert et al)



Mythe: man = pleger

Broer Moeder Vader Andere volwassene
in gezin

Zus Ander kind in gezin

Pleger binnen gezin (geweld, gemeten en geteld ‘18)
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Mythe: stuur nooit een sexy foto van jezelf

“Sexting is niet oké, je doet het beter 
nooit. Als je foto de ronde doet, is het ook 
jouw schuld: je had maar niet zo stom 

moeten zijn om deze te sturen.” 
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Wanneer is iets (niet) oké? Het Sensoa 
Vlaggensysteem 
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4 kleuren van vlaggen: 

= acceptabel, positief 

= occasioneel; onacceptabel

= problematisch; onacceptabel

= ernstig; onacceptabel 

6 criteria: 
> Toestemming
> Vrijwilligheid
> Gelijkwaardigheid 

> Leeftijdsadequaat
> Context
> Zelfrespect 



Maar wat met de grijze zone?
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Doe de check!

• Bij jezelf
> Zijn er signalen dat de ander er ook zin in heeft?
> Sta ik niet in een machtsverhouding waardoor de ander geen neen durft 

te zeggen?
> Ben ik geen druk aan het uitoefenen?

• Bij de ander  -> geen exacte wetenschap -> niet zeker? Check het!
> ‘Ben jij ook zo geil?’
> ‘Heb je er nog zin in?’
> Even afwachten om te zien of de ander initiatief neemt
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Doe de check!

• Als omstaander
> Aanspreken op gedrag: 

• “Wat je doet is ongepast”; “hij/zij vindt het niet leuk, stop daarmee”
• Kort en bondig! 

> Afleiden:
• Een vraag stellen; doen alsof je hem/haar kent; ertussen gaan staan

> Anderen betrekken: 
• Spreek een verantwoordelijke aan 
• Betrek een vriend 

> Afwachten:
• Eigen veiligheid garanderen 
• Nadien steun bieden
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Hoe reageren bij slachtoffer?

Je helpt een slachtoffer het best door
• Rustig blijven + luisterend oor 
• Laat de persoon uitpraten
• Geloof de feiten + niet onmiddelijk eigen mening 

> Let op voor victim blaming 

• Samen opzoek gaan naar gepaste hulp 
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Waar kan je terecht voor hulp?
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In jouw organisatie

• Geef aan wie aanspreekpunt is + dat ze bij jullie terecht kunnen

• Indien binnen je team iemand herhaaldelijk over de grens gaat van 
een ander à aanspreken
> Kunnen we jou helpen (bv. tijdig tussenkomen)
> Indien blijvend + geen hulp mogelijk à maatregelen (bv. niet meer alleen 

met jongeren werken)

• Denk op voorhand na over hoe je dit binnen je organisatie aanpakt

• Bij het aangeven van een de eigen grens:
> “Ik-boodschap”: minder aanvallend 
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Waar kan Sensoa jou bij helpen?

• Vorming op maat (Seksueel grensoverschrijdend gedrag & het 
Vlaggensysteem, sexting, ...)

• Educatief materiaal (werkbundel Wensen & Grenzen, hé het is 
oké, ...)

• Trajectbegeleiding op beleidsniveau
• Achtergrondinformatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag
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Is ‘t oké? 
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Is ‘t oké?

• De FlirterTwister
> Ga naar allesoverseks.be/flirtertwister 
> Bekijk alle filmpjes
> Speel zelf de FlirterTwister
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sensoa.be

@sensoa_be

sensoa

Bedankt!
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julia.day@sensoa.be

http://sensoa.be

