




◆ Introductie 

◆ Ernst inschatten op basis van het Grenswijssysteem : cases

◆ Sport met grenzen op jongerenmaat: tool

◆ Vragen en extra info













Getuigenissen seksueel grensoverschrijdend gedrag 2017 – 2018

Beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag:

7 beleidsmaatregelen voor sportfederaties





Maakte jij al incidenten mee tijdens je LO-lessen 
die je grensoverschrijdend vond?
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• Situatie inschatten

• www.menti.com

• Vragen:

• Is er volgens jou sprake van grensoverschrijdend gedrag?

• Wat zou jij doen? 

http://www.menti.com/


Menti.com



Welke criteria heb je gebruikt om te beoordelen 
hoe grensoverschrijdend deze situatie is?









 Sport met grenzen vlaggensysteem

 Toepassing van Sensoa vlaggensysteem

 Lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag

 30 voorbeeldcases 

 Handleiding met meer info

 Grenswijssysteem: 

 Uitbreiding Sensoa vlaggensysteem

 Seksueel grensoverschrijdend gedrag

 Fysiek grensoverschrijdend gedrag/ agressie

 Psychisch grensoverschrijdend gedrag/pesten

✓ 4 niveaus
✓ 6 criteria
✓ Reactiewijzer



1. Seksueel gedrag, geweld en pesten correct inschatten

• Objectiviteit en neutraliteit bevorderen

• Criteria en argumenten aanbieden

2. Gesprek stimuleren

• Nuancering en normalisering

• Gemeenschappelijke taal

3. Pedagogisch reageren

• Reactiewijzer



• Milde vormen: corrigeren en goede afspraken maken

• Zwaarste vormen: politie en professionele hulpverlening inschakelen

• Breed spectrum dat daar tussen ligt?

Niet altijd gemakkelijk om in te schatten én om de juiste reactie te bepalen.

→Het grenswijssysteem



1. Situatie aftoetsen aan zes criteria 

2. Vlag: kleur toekennen 

3. Reactie bepalen t.o.v. verschillende betrokkenen



Toestemming (wederzijds)/ akkoord

Vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid

Context

Ontwikkelings- en functioneringsniveau

Impact



• Alle betrokkenen akkoord

• Meer dan “ja” zeggen (lichaamstaal/gedrag):
• Iedereen voelt zich er goed bij 

• Met volle bewustzijn instemmen

• Begrijpen wat het gedrag inhoudt 

• Zonder aandringen 

• Gangbare omgangsvormen (maatschappelijk 
akkoord)

• Mensenrechten



• Geen dwang, druk, chantage 

• Geen subtiel onder druk zetten/ groepsdruk

• Voorbeelden: beloning, manipulatie, beloftes, 
dreiging, chantage, geweld… 



• Gelijkwaardige actoren 

• Evenwicht op vlak van: leeftijd, kennis, 
intelligentie, macht, functie of positie, 
levenservaring, rijpheid… 

• Pestsituaties: altijd ongelijkwaardigheid



• Lichamelijk of seksueel gedrag moet aangepast zijn aan de 
context 

• Agressie en pesten: past in geen enkele context

• Er is geen vaste regel: situatie, omgeving of omstandigheden 
variëren 

• Privacy norm respecteren 

• Maatschappelijke norm respecteren 



• Gaat over alle betrokkenen

• Kind/jongere: past gedrag bij de ontwikkelingsfase? 
• Link met leeftijd en intelligentieniveau
• Leerproces (lichte grenzen overschrijden) 
• TIP zie normatieve lijst! 

• Volwassene: bekwaamheid of minimum aan emotionele en 
gedragsmatige zelfsturing en maturiteit om te kunnen 
functioneren in sociale en seksuele situaties 

• Soms wordt zelfsturing verhinderd: ziektebeeld, psychose, trauma, 
onmondigheid, …



• Is er negatieve impact/ schade voor de betrokkenen?
• Zowel slachtoffer(s) als pleger(s) en andere betrokkenen

• Gradaties: psychisch, fysiek, materieel,…

• Factoren kunnen impact ernstiger maken:
• Herhaling/duur

• Intensiteit

• Besef/intentie pleger

• Gebruikte middelen

• Bereik

• Steun omgeving



• Groen: aanvaardbaar en positief gedrag

• Geel: occasioneel licht grensoverschrijdend gedrag

• Rood: zorgwekkend grensoverschrijdend gedrag

• Zwart: zwaar grensoverschrijdend gedrag













◆ Toestemming/akkoord: - - oké

◆ Vrijwilligheid:  - oké

◆ Gelijkwaardigheid: - oké

◆ Context: NVT

◆ Ontwikkeling/ functionering: +/- oké

◆ Impact: - oké









◆ Toestemming/ akkoord: - oké

◆ Vrijwilligheid: +/- oké

◆ Gelijkwaardigheid: - oké

◆ Context: NVT

◆ Ontwikkeling/ functionering: - oké

◆ Impact: +/- oké



Een groep sporters (14 j) maken kwetsende opmerkingen over de lichaamsgeur 
van Piet, een medesporter (14 j). Ze zeggen dat hij stinkt, altijd vettig haar heeft 
en niet de juiste merkkleren draagt. Tijdens de LO-lessen lachen ze regelmatig 

met zijn uitvoering van de oefeningen. Via social media gaat er ook een meme de 
ronde over Piet en zijn lichaamsgeur. Piet is heel teruggetrokken tijdens de 

lessen en kreeg de meme ook te zien waardoor hij zich enorm schaamt en het 
gevoel heeft dat iedereen naar hem kijkt.







◆ Toestemming/akkoord:  -- oké

◆ Vrijwilligheid:  - oké

◆ Gelijkwaardigheid: +/- oké

◆ Context: - oké

◆ Ontwikkeling/functionering: +/- oké

◆ Impact: -- oké





Opbouw van de reactie afhankelijk van:

• Initiatiefnemer/pleger <-> Betrokkene/slachtoffer

• Kind/jongere <-> Volwassene

Jouw rol, bevoegdheid, functie… → zelf reageren of melden?



Benoem gedrag

Bespreek wensen, gedachten, gevoelens

Leg uit welk gedrag oké is en waarom

Leg uit welk gedrag niet oké is en 
waarom

Maak afspraken

Verhoog toezicht en controle

Maatregelen voorstellen

Zorg voor betrokkenen

Intern melden 

Maatregelen toepassen

Opvang en nazorg

Extern melden











Wie?

Iedereen die deze thematiek bespreekbaar wil maken bij jonge 
sporters: LO-leerkracht, trainer, Aanspreekpersoon Integriteit, 
clubbestuurder,…



Hoe veiligheid creëren?



Waar kan je achteraf terecht?









Waar kan je het bestellen?

Sport met Grenzen op Jongerenmaat

skribis.be/nl/sport-met-grenzen-op-jongerenmaat.html

Sport met Grenzen: pakket

skribis.be/nl/professioneel/pakket-sport-met-grenzen.html

Meer uitleg?

ethischsporten.be/sport_met_grenzen_op_jongerenmaat

Contact?

info@ethischsporten.be

https://www.skribis.be/nl/sport-met-grenzen-op-jongerenmaat.html
https://www.skribis.be/nl/professioneel/pakket-sport-met-grenzen.html
http://www.ethischsporten.be/sport_met_grenzen_op_jongerenmaat
mailto:info@ethischsporten.be


• Online bestellen via 
www.sportmetgrenzen.be

• 28 euro (excl. verzending) 

• 4 euro korting met code IC2400ES

http://www.sportmetgrenzen.be/


• Getuigenissen SGG in de 
sport + onderzoekscijfers

• Online bestellen via 
www.aspeditions.be/nl-
be/book/ongelijk-
spel/16552.htm

• 15% korting met code ICES15

http://www.aspeditions.be/nl-be/book/ongelijk-spel/16552.htm


• Contacteer Centrum Ethiek in de Sport: info@ethischsporten.be

• Info seksueel grensoverschrijdend gedrag: www.sportmetgrenzen.be

• Info over andere ethische thema’s: www.ethischsporten.be

• Nood aan case-ondersteuning? http://www.ethicsandsport.com/aanbod/cases

mailto:info@ethischsporten.be
http://www.sportmetgrenzen.be/
http://www.ethischsporten.be/
http://www.ethicsandsport.com/aanbod/cases


www.ethischsporten.be

http://www.ethischsporten.be/

