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Voorwoord 
 
 
 
Jongens, het kan ook anders! gaat over het voorkómen van seksueel geweld van jongens 
tegenover meisjes. Het werkboek is geschreven door Han Spanjaard en is bedoeld om 
jeugdhulpverleners in de residentiële jeugdhulpverlening handreikingen te bieden om 
opvattingen en gedragingen die mogelijk leiden tot seksueel geweld te herkennen, 
bespreekbaar te maken en te veranderen. Tevens geeft het boek jeugdhulpverleners 
mogelijkheden om te handelen bij gewelddadig gedrag van jongens tegenover meisjes. 
 
Door het veelvuldig gebruik van interviewfragmenten geeft het werkboek een zeer levendig en 
concreet beeld van situaties die zich in de dagelijkse praktijk van residentiële instellingen 
kunnen voordoen. Het werkboek geeft tal van praktische richtlijnen, suggesties, werkvormen 
en handelwijzen voor het werken met jongens, en biedt tevens een duidelijk kader voor 
preventie van seksueel geweld. Menig jeugdhulpverlener zal zich in het werkboek herkennen 
en er ideeën uit kunnen putten om seksueel gewelddadig gedrag van jongens te voorkómen. 
 
De publikatie verschijnt in het kader van de landelijke voorlichtingscampagne Preventie van 
seksueel geweld en werd mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Onderwijs en 
Wetenschappen. 
 
Veel inspiratie toegewenst bij het lezen van dit boek. 
 
Lennie Haarsma 
projectleider project Omgaan met seksueel geweld in de jeugdhulpverlening 
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Verantwoording 
 
 
 
Jongens, het kan ook anders! is een werkboek over het voorkómen en tegengaan van sek-
sueel gewelddadig gedrag van jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar tegenover meisjes. Het 
werkboek is geschreven voor groepsleiders en andere hulpverleners uit de residentiële 
jeugdhulpverlening. De nadruk ligt op het geven van achtergrondinformatie, voorbeelden, tips, 
suggesties en werkvormen die in de dagelijkse praktijk van de residentile jeugdhulpverlening 
(en in veel gevallen wellicht ook daarbuiten) bruikbaar zijn.  
Voor de achtergrondinformatie over de seksuele ontwikkeling van jongeren, over seksueel 
geweld en over de achtergronden en motieven van plegers van seksueel geweld is gebruik 
gemaakt van literatuur. De voorbeelden bestaan voornamelijk uit interviewfragmenten, 
afkomstig uit gesprekken met jongeren, groepsleiders en andere hulpverleners uit de 
residentiële jeugdhulpverlening. Behalve interviewfragmenten worden er in dit werkboek ook 
andersoortige voorbeelden gegeven. Het gaat dan om voorbeelden die illustreren hoe een 
bepaalde gespreksvorm of werkwijze er in de praktijk uit kan zien. 
Het boek zal voor groepsleiders en andere jeugdhulpverleners veel herkenbare situaties 
opleveren. De voorbeelden laten zich veelal lezen als situatieschetsen. Ze geven een beeld 
van hoe jongeren en jeugdhulpverleners uit tehuizen denken, voelen en zich gedragen en wat 
ze (zouden) willen omtrent de thematiek van seksualiteit, relaties en seksueel geweld. 
Het werkboek doet een beroep op de zelfwerkzaamheid van de lezer. In het boek staan vele 
vragen en opdrachten, meestal gekoppeld aan de voorbeelden. De vragen en opdrachten 
hebben tot doel de lezer inzicht te geven in de eigen waarden en normen, in de eigen praktijk 
en werkwijzen en in de manier waarop zich binnen zijn of haar instelling bepaalde problemen 
voordoen en (kunnen) worden opgelost. De handreikingen voor preventief handelen en de 
preventieprogramma s worden zo gepresenteerd dat ze door de lezer direct vertaald kunnen 
worden naar de eigen werksituatie. 
Groepsleiders en andere hulpverleners in de residentiële sector kunnen met dit boek meteen 
aan de slag . Het biedt tal van aanknopingspunten om de eigen werksituatie te analyseren, 
bijvoorbeeld in werk- en teambesprekingen met collega s. Het biedt handreikingen voor het 
alledaagse handelen, maar ook voor een systematische en projectmatige aanpak van deze 
thematiek door de hele instelling. Met dit werkboek kan een belangrijke aanzet gegeven 
worden voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, methodieken en programma s ter 
preventie van seksueel geweld. 
Sommige aangereikte handelwijzen kunnen door elke groepsleider direct worden 
overgenomen en toegepast. De mate waarin het mogelijk is de meer complexe methoden en 
werkvormen uit het werkboek over te nemen, hangt af van de gehanteerde handelwijzen en 
behandelingsmodellen binnen de instelling. Zo kunnen bijvoorbeeld het trainen van sociale 
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vaardigheden en het uitvoeren van voorlichtingsprogramma s in het kader van preventie van 
seksueel geweld binnen sommige instellingen probleemloos worden geïntegreerd in de 
bestaande werkwijzen van groepsleiders. In andere gevallen is het aan te bevelen de aange-
reikte methodieken in te voeren met ondersteuning van deskundigen binnen of buiten de 
instelling. 
 
In dit werkboek staat het vóórkomen en voorkómen van seksueel gewelddadig gedrag van 
jongens tegenover meisjes centraal. Residentiële instellingen krijgen uiteraard ook op andere 
manieren met seksueel geweld te maken: meisjes en jongens als slachtoffer van seksueel 
geweld, seksueel misbruik door hulpverleners en seksueel geweld tussen jongens onderling. 
Al deze onderwerpen komen, evenals het voorkómen van andere vormen van geweld, in dit 
werkboek slechts zijdelings aan de orde. 
Aandacht voor het voorkómen van seksueel geweld laat onverlet dat er binnen residentiële 
instellingen tussen jongeren goede , gewenste  en acceptabele  vormen van seksualiteit zijn 
die beslist niet voorkómen hoeven worden. Dit werkboek wil deze vormen van seksualiteit niet 
tot taboe verklaren, maar er juist ruimte voor scheppen. 
 
De interviewfragmenten in dit werkboek zijn afkomstig uit gesprekken die ik voerde met: 
- 20 jongeren (16 jongens - waaronder enkele plegers van seksueel geweld - en 4 meisjes); 
- 16 groepsleiders (11 mannen en 5 vrouwen); 
- 6 stafmedewerkers (gedragswetenschappers en werkbegeleiders); 
- 1 ex-groepsleider, momenteel betrokken bij preventie- en hulpverleningsprojecten omtrent 

seksueel geweld voor jongens en mannen. 
Voor het afnemen van de interviews heb ik een aantal residentiële instellingen bezocht: leef-
groephuizen (observatiehuizen en/of behandelingshuizen en een vakinternaat), een internaat 
voor Bijzonder Jeugdwerk, een rijksinrichting en instellingen met trainingscentra voor kamer-
bewoning en/of begeleide kamerbewoning, ZIB-groepen en/of gezins- en Kursushuizen. Door 
de spreiding van de interviews over zo veel mogelijk verschillende soorten instellingen wordt in 
dit boek een beeld gegeven dat voor de meeste residentiële instellingen herkenbaar zal zijn. 
De in dit boek gebruikte namen van jongeren, groepsleiders en stafmedewerkers zijn in de 
meeste gevallen fictief. Voor de jongeren geldt dit overal; enkele geïnterviewde groepsleiders 
en stafmedewerkers en de ex-groepsleider worden op eigen verzoek met hun eigen naam ge-
noemd. In het laatste geval staan de achternaam en de naam van de instelling waar de betref-
fende persoon werkzaam is vermeld. In alle overige gevallen wordt alleen een voornaam 
gebruikt. Alle in de interviewfragmenten genoemde namen van personen en plaatsen zijn - ui-
teraard - gefingeerd. 
 
Wim Slot en Eelco Damen hebben op bepaalde onderdelen van dit werkboek een bijdrage 
geleverd. Wim Slot heeft gedeeltes geschreven van de hoofdstukken 3, 4 en 6. De door hem 
geleverde teksten over jongeren en seksualiteit (opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4) en 
over sociale-vaardigheidstrainingen (opgenomen in enkele paragrafen uit hoofdstuk 6) zijn 
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geïntegreerd met gedeeltes die door mij geschreven werden. Eelco Damen heeft hoofdstuk 9 
geschreven. De overige hoofdstukken zijn van mijn hand. 
 
Verschillende andere mensen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit werkboek. 
De begeleidingscommissie bestond uit Edith van den Berg (ministerie van Justitie), Wim van 
Geffen (Den Hey-Acker), Frans Gieles (orthopedagoog), Riekje Kok (Metis, Bureau Vrou-
wenhulpverlening Nederland), Arjanne Lagendijk (Rutgers Stichting), Paula Polman (ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) en Leen van der Sijs (Protestants Christelijke 
Kinderuitzending). De commissie werd voorgezeten door medewerkers van het Nederlands 
Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW), aanvankelijk door Alex Leenders, daarna door Lennie 
Haarsma. Op een werkconferentie, georganiseerd door het NIZW, heeft een tiental groepslei-
ders en teambegeleiders gereageerd op een concepttekst voor dit werkboek. Daarnaast heb-
ben Olga ten Hove en Sietske Dijkstra (grote delen van) de concepttekst gelezen en van com-
mentaar voorzien. Hen allen ben ik zeer erkentelijk voor hun grote inspanning om de teksten 
onder zware tijdsdruk te lezen en voor hun inspirerende opmerkingen en suggesties. 
Gerda Kunst dank ik voor het uittypen van interviews, Hennie DHondt voor de verslaglegging 
van de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie en de werkconferentie. 
En vooral wil ik de jongeren, groepsleiders en stafleden bedanken voor de oprechte en 
enthousiaste medewerking aan de interviews. De openhartige en inspirerende gesprekken 
met hen staan in belangrijke mate aan de basis van dit werkboek. 
 
Han Spanjaard 
Amsterdam, januari 1992 
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1 Inleiding 

 
 
 
Seksueel getinte grappen, stoere verhalen over seks, denigrerende opmerkingen over 
vrouwen en homo s, en handtastelijkheden zijn bij veel jongeren aan de orde van de dag. 
Seksueel uitdagend gedrag, flirten, pesten en intimideren, het lijkt er allemaal bij te horen. De 
grens tussen gewenste en ongewenste vormen van seks is lang niet altijd even duidelijk. 
Vaststaat dat veel jongeren met seksueel geweld te maken hebben (gehad). Soms als 
slachtoffer van seksueel misbruik door verwanten, door andere volwassenen of 
leeftijdsgenoten, soms ook als pleger. 
 

Ron (16 jaar): 
Jongens moeten natuurlijk hun reputatie hoog houden, zo van: hier ben ik. Ze moeten zich zo leuk en zo 

stoer mogelijk opstellen. Je moet zo n laag mogelijke opleiding hebben. En natuurlijk: hoe meer meiden, 
hoe beter. [...] Kijk, het is natuurlijk een leuk spelletje, dat heb ik ook wel eens gedaan, dat geef ik toe. Je 
zit op de brommer en dan zie je daar zo n mooi typje zitten, met een heel strak kontje. En dan pok , met 
je hand even tegen haar billen. En dan weer verder rijden. Ze pakken je toch nooit. Ik neem aan dat die 
meisjes dat ook niet zo erg vinden. Misschien vinden ze het ook wel lekker...  
 
Rob (17 jaar): 
Ik kreeg signalen van haar dat ze het niet leuk vond en dat ze ook niet verder wou gaan. Maar met die 

signalen deed ik niks. Ik ging niet meer op haar gevoelens in en dat is juist het grootste probleem bij mij 
geweest: ik had eigenlijk meer met die signalen van haar moeten doen.  

 
Onder seksueel geweld  worden seksuele handelingen verstaan die tegen de zin van het 
slachtoffer plaatsvinden. Het slachtoffer kan het ondergaan of verrichten van deze 
handelingen niet weigeren als gevolg van emotionele druk, vanzelfsprekend overwicht, dwang 
en/of (dreiging met) geweld van de pleger. De handelingen kunnen variëren van seksuele 
intimidaties (ongewenste seksueel getinte uitlatingen en handtastelijkheden) tot en met 
aanranding en verkrachting. 
In de residentiële jeugdhulpverlening bevinden zich relatief veel jongeren die hiermee vóór 
hun opname geconfronteerd zijn geweest. Maar ook doen zich tijdens het verblijf allerlei 
seksuele contacten voor, waarbij in sommige gevallen grenzen overschreden worden. Tal van 
vormen van seksueel geweld kunnen problemen opleveren, zowel voor individuele jongeren, 
voor de leefgroep, voor de groepsleiding als voor de hele instelling. 
De manier waarop jongeren zich op het gebied van seksualiteit ontwikkelen, de sfeer van 
grappen, pesterijen en intimidaties en de mate waarin er wel of geen respect is voor de wil en 
grenzen van een ander, wordt in de residentiële hulpverlening mede beïnvloed door de 
opvattingen, de houding en het gedrag van de jeugdhulpverleners. Wat is de cultuur van de 
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leefgroep? Welke waarden en normen worden overgedragen? In hoeverre is er openheid over 
seks? Wanneer wordt erover gesproken? En op welke manier? Wanneer wordt er wel of niet 
opgetreden? Vindt er voorlichting plaats? En hoe wordt er gereageerd wanneer zich lichtere  
of zwaardere  uitingsvormen van seksueel geweld voordoen? 
 

Thea (groepsleidster) over de periode dat ze in een crisisopvanghuis werkte: 
We hadden op een gegeven moment een jongen in huis die een verkrachting op zijn naam had. Toen 

heb ik in de vergadering gezegd: Ik ga niet alleen werken die nacht, dat doe ik niet.  Toen kreeg ik allerlei 
opmerkingen van je moet je niet zo aanstellen . Toen ben ik eerst heel kwaad weggelopen, zoiets van 
rot allemaal maar op. Als er zo raar op mij gereageerd wordt terwijl die jongen verkrachtingen op zijn 
naam heeft staan...  Ik ben eerst weggegaan, naar een vriendin van mij die er ook werkte. We hebben het 
samen nog eens doorgesproken. Toen ben ik teruggegaan naar de teamvergadering en heb gezegd: Dit 
kan gewoon niet.  

 
1.1 Lastige onderwerpen 
Jongeren laten zich over het algemeen moeilijk op seksualiteit en seksueel geweld 
aanspreken. Maar is het voor jeugdhulpverleners makkelijk om met dit onderwerp om te gaan? 
 

Nico (groepsleider): 
Ik vind het niet makkelijk om over seksualiteit te praten. Er is altijd een drempel waar ik even overheen 

moet. Ik tast af: wat wil die jongen of dat meisje op dat moment van mij? De belemmering is dat ik even 
moet weten: wat wil hij precies, in hoeverre is het echt een serieuze vraag, of probeert hij mij in het ootje 
te nemen, probeert hij me uit te testen?  
 
Fred (groepsleider): 
Ik denk dat er heel veel jongens rondlopen die op het gebied van seksualiteit veel onzekerheden en 

angsten hebben. Het is toch taboe, je mag niet laten zien dat je minder bent dan de rest. Het is een 
beladen onderwerp voor jongens. Misschien dat ze wel loskomen als je er zelf over zou beginnen, dat 
zou best kunnen. Maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe belangrijk 
je het onderwerp vindt. [...] Ik denk eigenlijk dat het toch nuttig is om daar met jongens over te praten. 
Maar dan heb ik zelf zo n idee van hoe zou zo n jongen erover denken dat ik opeens vragen begin te 
stellen over zijn seksualiteit?  

 
In het werken met jongeren zijn seksualiteit en seksueel geweld enkele van de lastigste 
onderwerpen, niet in de laatste plaats omdat ze ook jou persoonlijk (kunnen) raken. Iedereen 
heeft eigen ervaringen, ideeën, waarden en normen die van invloed zijn op hoe je met dit 
onderwerp omgaat in je privé-leven, maar ook in het werken met jongeren. Zo kunnen 
bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid en gêne, gebrek aan kennis en niet weten welke 
woorden je moet gebruiken in dit opzicht zeer belemmerend werken. 
Maar er zijn meer redenen die het praten over en omgaan met dit onderwerp moeilijk maken. 
Seksualiteit en seksueel geweld worden (nog steeds) omringd door allerlei mythen, 
vooroordelen, schaamte en onzekerheden. Seksuele ervaringen, prettige en onprettige, 
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worden vaak opgevat als privé . Dit ondanks het feit dat ze tegelijkertijd doordrenkt zijn van 
waarden, normen en machtsverhoudingen uit de samenleving. Seksualiteit, macht en geweld 
zijn op een zeer complexe manier met elkaar verweven. Seksualiteit heeft onder andere te 
maken met intimiteit, relaties, lustgevoelens en sekseverschillen. Seksueel geweld is 
daarentegen vooral een machtsprobleem: het hangt samen met machtsverschillen tussen 
mannen en vrouwen, tussen volwassenen en kinderen en tussen heteroseksuelen en 
homoseksuelen. 
 
1.2 Aandacht voor seksueel geweld: hulpverlening en preventie 
Jarenlang kwam de jeugdhulpverlening, net zoals het onderwijs, het welzijnswerk en de 
geestelijke gezondheidszorg, de problematiek van seksueel geweld nauwelijks tegen. Men 
was zich niet bewust van het bestaan ervan, men kon er niet mee omgaan, dus was het 
welhaast vanzelfsprekend om het niet te signaleren. Want als je het al zag, wat moest je er 
dan mee? 
Inmiddels is er het een en ander verbeterd met betrekking tot de opvang van en hulpverlening 
aan slachtoffers van seksueel geweld. Met name ten behoeve van meisjes als slachtoffer van 
seksueel misbruik door verwanten is er veel gedaan aan deskundigheidsbevordering en 
methodiekontwikkeling. In vergelijking hiermee loopt  binnen de jeugdhulpverlening  de 
hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van seksueel geweld en aan slachtoffers van 
andere vormen van seksueel geweld achter. 
De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven geweest die gericht zijn op preventie van 
seksueel geweld. De meeste daarvan waren gericht op vrouwen en kinderen. Denk aan 
zelfverdedigingscursussen voor vrouwen en meisjes en aan programma s voor kinderen om 
hen minder kwetsbaar te maken voor seksueel misbruik door volwassenen en hen te leren 
hulp te vragen. In 1991 is de landelijke campagne Over sommige geheimen moet je praten 
van start gegaan, die zich overigens niet alleen richt op seksueel misbruik van kinderen, maar 
ook op andere vormen van kindermishandeling. 
Om te voorkomen dat de oplossing te veel van kinderen en vrouwen wordt verwacht, waarmee 
de verantwoordelijkheid geheel ten onrechte bij hén gelegd zou worden, is het van belang 
preventie van seksueel geweld óók op jongens en mannen te richten. Hiertoe is de landelijke 
voorlichtingscampagne Preventie van seksueel geweld gericht op jongens en mannen van 
start gegaan. Deze overheidscampagne heeft als motto Seks is natuurlijk, maar nooit 
vanzelfsprekend  en is gericht op jongens en mannen tussen de 14 en 35 jaar. Het doel van 
de campagne is een aanzet geven tot een zodanige houdings- en gedragsverandering van 
jongens en mannen, dat seksueel geweld voorkómen kan worden . De publieksvoorlichting is 
in 1991 van start gegaan met een Postbus 51-spot en advertentieteksten in tijdschriften. 
Voorlichting via de massamedia heeft maar een beperkt effect: veel meer dan mensen ergens 
over informeren, mensen ergens attent op maken, mag van massamediale voorlichting niet 
verwacht worden. Voor een werkelijke verandering van opvattingen, houding en gedrag van 
jongens (en mannen) zijn intensievere methoden nodig. Daarom worden ook activiteiten 
ondernomen om leerkrachten, sociaal-cultureel werkers en jeugdhulpverleners te 
ondersteunen in de bijdrage die zij (zouden) kunnen leveren aan preventie van seksueel 
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geweld. Dit werkboek voor jeugdhulpverleners uit de residentiële sector is hiervan een 
voorbeeld. 
 
Het is niet zo dat alleen de overheid vindt dat jongens (en mannen) moeten veranderen. En 
dat jeugdhulpverleners en andere beroepsgroepen die met jongeren werken, dit maar even 
moeten realiseren. De roep om methoden ter preventie van seksueel geweld die gericht zijn 
op jongens, komt ook vanuit het veld  zelf. 
 

Heleen (groepsleidster): 
We weten er allemaal wat van, maar ik heb nog geen literatuur gevonden waarin staat hoe je ermee om 

moet gaan. Dat moet je allemaal ter plekke op de werkvloer zelf zien uit te vinden, door vallen en 
opstaan. In feite sta je er alleen voor. Er is heel weinig ondersteuning. Je moet het van je team hebben 
en van je eigen deskundigheid. Ik zou daarbij graag richtlijnen en wat meer hulp willen hebben. Als 
groepsleider worden we er bijna dag in dag uit mee geconfronteerd, maar er staat nergens beschreven 
hoe je daarmee om kunt gaan. Ik kijk daarom met spanning uit naar het werkboek.  

 
Instellingen voor residentiële hulpverlening worden vaak geconfronteerd met 
grensoverschrijdend gedrag van jongens tegenover meisjes. Elk tehuis en internaat en elke 
leefgroep heeft dagelijks te maken met stereotiepe en seksistische beelden over hoe jongens 
en meisjes, mannen en vrouwen behoren te zijn, met seksueel getinte agressieve 
opmerkingen van jongeren en met handtastelijkheden van jongens tegenover meisjes (en 
soms ook omgekeerd). 
Bijna alle instellingen worden niet alleen geconfronteerd met meisjes én jongens die het 
slachtoffer zijn (geweest) van seksueel geweld, maar ook met jongens die aanrandingen en 
verkrachtingen plegen of hebben gepleegd. Bij de diverse residentiële instellingen die ten 
behoeve van dit werkboek bezocht zijn, was er niet één die in de afgelopen twee jaren niet 
geconfronteerd was met één of meerdere aanrandingen en verkrachtingen door jongens die 
daar waren opgenomen. 
Door de aandacht voor seksueel geweld in de samenleving hebben hulpverleners meer oog 
gekregen voor dit soort zaken. Ook komen slachtoffers, mede door de aandacht die 
bijvoorbeeld massamedia aan seksueel geweld besteden, iets makkelijker dan vroeger met 
ervaringen met seksueel geweld naar buiten. De behoefte en noodzaak binnen de residentiële 
jeugdhulpverlening om meer aandacht te besteden aan het voorkómen van seksueel geweld 
en om methodieken te ontwikkelen om (herhaling van) seksueel geweld tegen te gaan, is dan 
ook erg groot. 
 

Een orthopedagoog en teambegeleider van een behandelingsgroep heeft meegemaakt dat een meisje in 
de groep door meerdere jongens verkracht werd. De ervaring heeft grote indruk gemaakt en haar 
houding en werkwijze veranderd: 
Ik merk zelf dat deze ervaring voor mij allerlei eye-openers heeft gegeven naar andere situaties en 

behandelingsgroepen toe. Dat ik nu veel alerter ben op processen tussen jongens en meisjes die 
groepsleiders signaleren. En dat zeg ik tegen de groepsleiding: Misschien vinden jullie mij een zeur, 
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maar dat is me dus overkomen en ik zie het zo weer gebeuren.  En als ik het dan zo schilder, van A tot Z, 
dan is het voor hen ook veel helderder, dan worden de signalen en de mogelijke gevaren ook duidelijker. 
Soms bemerk ik dan ook een stukje beroepsblindheid bij de groepsleiding, zo van: residentiële jongeren 
doen dit nou eenmaal, ze overschrijden wel vaker de norm. Dit is een behoorlijke normvervaging 
natuurlijk. Normoverschrijding? Het is niet gewoon hoor. Het is niet gewoon dat een jongen een meid 
verkracht.  

 
1.3 Zijn jongens in tehuizen een risicogroep? 
Sommigen, zowel binnen als buiten de residentiële jeugdhulpverlening, beschouwen jongens 
in tehuizen als een extra risicogroep als het gaat om het plegen van seksueel geweld. Er 
wordt dan gewezen op de achtergronden van de jongens en de huidige leefsituatie binnen het 
tehuis. De jongens komen relatief vaak uit gezinnen die worden gekenmerkt door affectieve 
verwaarlozing en andere vormen van mishandeling. Bovendien zijn veel tehuisjongeren 
opgevoed onder invloed van traditionele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. In 
de leefsituatie van tehuisjongeren speelt onderlinge rivaliteit en competentiestrijd een grote rol. 
Het gevecht om de macht gaat soms gepaard met veel intimidatie, bedreiging en geweld. Dit 
bevordert een cultuur waarin het tonen van mannelijkheid  en machogedrag  de boventoon 
voeren. De heersende opvattingen over mannelijkheid, het gebruik en misbruik van macht en 
het gevoel van onmacht niet aan de ideaalbeelden van man-zijn  te voldoen, zijn van grote 
invloed op het ontstaan van seksueel gewelddadig gedrag. 
Jongens uit tehuizen hebben niet alleen - als dat al zo is - een iets grotere kans om pleger te 
worden, ze hebben ook een grotere kans om van seksuele (en andere) delicten beschuldigd te 
worden. Immers: als er iets in de buurt van een tehuis gebeurd is, dan gaan de verdenkingen 
al snel in de richting van de jongeren uit dit tehuis, of het nu terecht is of niet. 
 
1.4 Doel van dit werkboek 
Het doel van dit werkboek wordt reeds in de ondertitel verwoord: het voorkómen van seksueel 
geweld van jongens tegenover meisjes . Het werkboek is bedoeld voor groepsleid(st)ers* en 
andere hulpverleners uit de residentiële jeugdhulpverlening en wil een aanzet geven tot het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid, methodieken en programma s ter preventie van seksueel 
geweld die gericht zijn op jongens. Het boek bevat verschillende methodische richtlijnen voor 
het voorkómen en tegengaan van seksueel gewelddadig gedrag van jongens (in de leeftijd 
van 14-18 jaar) tegenover meisjes. 
Het werkboek geeft achtergrondinformatie over en voorbeelden van verschillende manieren 
waarop de jeugdhulpverleners in aanraking (kunnen) komen met seksualiteit en seksueel 
gewelddadige uitlatingen en gedragingen van jongens tegenover meisjes. Het werkboek biedt 
handreikingen om: 
- opvattingen, houding en gedragingen die mogelijk leiden tot seksueel geweld te herkennen, 
                     
* Voor jeugdhulpverleners in de residentiële hulpverlening wiens taak het is groepsgewijs jongeren te 

begeleiden en/of te behandelen, bestaan verschil
wer  
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bespreekbaar te maken en te beïnvloeden; 
- situaties van seksueel gewelddadig gedrag van jongens aan te pakken. 
Er wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden om de opvattingen, de houding en het 
gedrag van jongens te veranderen. Daarbij gaat het niet alleen om de werkwijze van 
groepsleid(st)ers in alledaagse situaties en het uitvoeren van speciale preventieprogramma s 
en trainingen voor jongens, maar ook om de cultuur binnen de instelling en binnen de 
leefgroep en de opvattingen, de houding en het gedrag van jeugdhulpverleners zelf. 
In het werkboek staat het perspectief van de groepsleid(st)er centraal: wat komt hij of zij in het 
werk met jongeren in de residentiële setting tegen? Wat kan hij of zij tegen seksueel geweld 
doen?* 
Vragen zijn dan bijvoorbeeld: 
- Wat kun/moet je doen als jongens allerlei stoere verhalen vertellen over wat ze met meisjes 

hebben uitgehaald , waarbij zeer laatdunkend en minachtend over meisjes en vrouwen 
wordt gesproken? 

- Wat kun/moet je doen als een jongen of een groep jongens op allerlei manieren meisjes 
lastig valt? 

- Wat kun/moet je doen als er nog niets over het eventuele seksueel gewelddadige gedrag 
van een jongen bekend is, maar er wel een vermoeden bestaat dat hij seksueel geweld 
pleegt of hiertoe zou kunnen overgaan? 

- Wat kun/moet je doen als je weet dat een jongen seksueel geweld pleegt? 
 
1.5 Opbouw van dit werkboek 
Het werkboek begint na deze inleiding met een hoofdstuk waarin enkele relevante gegevens 
over de aard, omvang en gevolgen van seksueel geweld worden gepresenteerd. In dit 
hoofdstuk is tevens de  heikele  vraag aan de orde wanneer er nu wel of niet sprake is van 
seksueel geweld en hoe deze vraag gehanteerd kan worden in situaties die zich voordoen 
binnen een instelling. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de ontwikkeling van de sekse-identiteit en seksueel 
(toenaderings)gedrag bij jongeren. Aan de orde komen allerlei recente gegevens over 
opvattingen en seksueel gedrag van jongeren. Tevens wordt ingegaan op een aantal 
specifieke kenmerken hieromtrent van jongens in residentiële instellingen. 
Hoofdstuk 4 geeft een aantal richtlijnen voor de manier waarop jeugdhulpverleners  zowel 
individueel als in groepssituaties  aandacht kunnen besteden aan seksualiteit en in kunnen 
gaan op allerlei vragen en problemen van jongens op dit gebied. 
Het vijfde hoofdstuk gaat in op de achtergronden en motieven van plegers van seksueel 
geweld. Gegevens uit de literatuur worden aangevuld met citaten uit de gesprekken met 
enkele groepsleiders en jongeren, waaronder enkele jeugdige plegers van seksueel geweld. 

                     
* Voor de eenvoud en leesbaarheid wordt in de rest van dit boek voor beroepskrachten in de residentiële 

jeugdhulpverlening de mannelijke vorm gehan
bege  

ge  
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Hoofdstuk 6 geeft voorbeelden, tips en praktische werkwijzen voor preventie van seksueel 
geweld in de dagelijkse omgang met jongens. Er wordt een model gepresenteerd voor het 
verbeteren van het eigen handelen. De gepresenteerde werkwijzen zijn gericht op het 
veranderen van de opvattingen en houding van jongens tegenover meisjes en seksualiteit, en 
op het aanleren van gedragsalternatieven. Tevens wordt ingegaan op de invloed van de 
cultuur van de leefgroep en de instelling en de voorbeeldfunctie van jeugdhulpverleners. 
Hoofdstuk 7 gaat in op het handelen na voorkomende gevallen van seksueel geweld. Aan de 
hand van enkele voorbeelden en aan de hand van een stappenplan worden de diverse 
problemen en dilemma s belicht die zich voor kunnen doen nadat bekend is geworden dat er 
een aanranding of verkrachting heeft plaatsgevonden. Voorts wordt ingegaan op 
leerprojecten  voor en hulpverlening aan jeugdige plegers van seksueel geweld. 
Hoofdstuk 8 presenteert allerlei werkvormen en materialen voor voorlichtings- en 
preventieprogramma s omtrent seksueel geweld. Het zijn werkvormen die binnen een 
gestructureerde thematische aanpak gebruikt kunnen worden. Veel werkvormen bieden ook 
aanknopingspunten voor interventies in de dagelijkse omgang met jongeren: richtlijnen, tips en 
voorbeelden om de sfeer in de groep te beïnvloeden, om een tafelgesprek of een discussie 
naar aanleiding van een televisieprogramma een bepaalde wending te geven enzovoort. 
Wanneer er binnen een instelling of organisatie preventie-activiteiten worden ontwikkeld, is 
een brede ondersteuning en een duidelijke beleidsmatige basis onontbeerlijk. Daarom wordt in 
hoofdstuk 9 de vraag aan de orde gesteld in hoeverre beleidsmaatregelen, cultuurverandering 
en deskundigheidsbevordering mogelijk en wenselijk zijn binnen residentiële instellingen als 
bijdrage aan preventie van seksueel geweld. Denk aan beleid tegen seksuele intimidaties en 
seksueel geweld binnen de instelling (geldend voor werknemers en cliënten), beleid ten 
aanzien van slachtoffer- en plegerhulp, voorwaardenscheppend beleid ten behoeve van 
preventie-activiteiten en deskundigheidsbevordering van werknemers. Expliciet wordt 
ingegaan op het belang en de rol die groepsleiders kunnen hebben bij beleidsontwikkeling. 
 
In de diverse hoofdstukken wordt achtergrondinformatie afgewisseld met voorbeelden, vragen, 
opdrachten, methodische richtlijnen en werkvormen. Met uitzondering van hoofdstuk 9 bevat 
het werkboek veel fragmenten uit interviews met jongeren en hulpverleners uit residentiële 
instellingen. De vragen en opdrachten, meestal gekoppeld aan interviewfragmenten, hebben 
tot doel de lezer na te laten denken over de eigen opvattingen, houding en handelwijzen in het 
werken met jongens. In het werkboek worden daarnaast ook fictieve voorbeelden gebruikt om 
bepaalde handelwijzen of werkvormen te illustreren. 
 
1.6 De pretenties van preventie 
Het voorkómen van seksueel geweld  is, evenals bijvoorbeeld het veranderen van de houding 
en het gedrag van jongens omtrent seksualiteit en seksueel geweld , geen geringe 
doelstelling. Wellicht is het verstandig voor jeugdhulpverleners en residentiële instellingen om 
zich de (on)haalbaarheid van bepaalde wensen en doelen goed te realiseren. 
Een groepsleider die zich wil bezighouden met preventie van seksueel geweld, weet zich 
idealiter gesteund door zijn instelling en zijn directe collega s, door de houding en 
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vaardigheden waarover hij beschikt en door de methoden en materialen die hij in zijn werk met 
jongeren kan inzetten. Preventie van seksueel geweld vereist daarenboven een cultuur waarin 
een positieve en emancipatorische houding ten opzichte van seksualiteit en 
man/vrouw-verhoudingen gecombineerd wordt met het aanleren en stimuleren van respect 
voor de wil van de ander. Het is zinvol te analyseren  zoals in hoofdstuk 9 naar voren zal 
komen  op welke punten steun voor preventie van seksueel geweld al dan niet voldoende 
aanwezig is. 
Er is echter ook een andere valkuil. Sommige mensen zijn geneigd te denken dat er voor het 
bestrijden van seksueel geweld zo veel  in de samenleving moet veranderen, dat individuele 
acties geen zin hebben: Het is vechten tegen de bierkaai, dus...  Maar misschien is niets 
doen  nog wel het domste wat je kunt doen. Ook al wordt niet aan alle voorwaarden voor pre-
ventie van seksueel geweld voldaan, ook al is er eigenlijk onvoldoende tijd voor de 
ontwikkeling en uitvoering van methoden en preventieprogramma s en ook al zijn er nog tal 
van andere belangrijke thema s, er zijn in de dagelijkse omgang met jongeren tal van 
mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het voorkómen en tegengaan van seksueel 
gewelddadig(e) uitlatingen en gedrag van jongens. 
Het is niet de bedoeling van dit boek om dé methode, dé aanpak en hét beleid ter preventie 
van seksueel geweld te beschrijven. De bedoeling is veeleer een aanzet te geven voor 
manieren waarop groepsleiders deze thematiek kunnen aanpakken. De pretentie is dat het 
boek groepsleiders en residentiële instellingen een stapje op weg kan helpen in hun werk ter 
bestrijding van seksueel geweld. 
 
Heleen (groepsleidster): 
De norm onder de jongens is eigenlijk toch wel van: een echte kerel gaat er gelijk op. Maar dat begint in 

deze groep eindelijk iets te veranderen. Binnenskamers hebben ze niet meer zo n grote mond. De houding 
begint in de groep zo te worden dat je sommige dingen ook eng en spannend kunt vinden. Die veiligheid 
hebben we nu zo langzamerhand. Voor een leefgroep is het wel een voorwaarde dat er veiligheid en een 
basisvertrouwen is. De jongens moeten weten dat ze gesteund worden door de groepsleiding of  wat vaak 
nog belangrijker is  door hun vrienden. En daarvoor heb je een hele cultuurverschuiving en 
normverschuiving nodig. En ga daar maar eens aan staan. Als er dan voornamelijk jongens zijn, dan hebben 
we een flinke kluif. Maar als je hier echt aan gaat staan, dan win je er wel heel veel mee.  
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2 Aard en omvang van seksueel geweld; 
ontkenning en bagatellisering* 

 
 
 
Over wat wel en niet onder seksueel geweld  verstaan moet worden, was en is veel verschil 
van mening. Discussies hierover spelen zich af op allerlei niveaus: 
- Wetenschappers redetwisten over te ruime  of juist te beperkte  definities. 
- In de politiek discussieert men over de aanpassing van de artikelen uit het Wetboek van 

Strafrecht over seksuele kindermishandeling en aanranding en verkrachting. 
- Politie en justitie, alsook hulpverleners, worden regelmatig geconfronteerd met de vraag of 

er in een bepaalde situatie nu wel of geen sprake is van seksueel geweld. 
- Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, hebben zeer uiteenlopende opvattingen over en 

associaties bij het begrip seksueel geweld . 
Enzovoort. 
De reden voor de vele discussies over de definiëring van seksueel geweld  is niet alleen dat 
seksueel geweld een onderwerp is dat emotioneel iedereen kan raken en de gemoederen 
vaak hoog doet oplopen. Van belang is ook dat de interpretatie van het begrip nauw 
samenhangt met de visie op de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, 
volwassenen en kinderen, en hetero s en homo s. 
Helderheid over je eigen opvattingen over en associaties bij seksueel geweld, alsook die van 
je collega s en je instelling, is een voorwaarde voor hulpverlening bij en preventie van 
seksueel geweld. Daarnaast is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van bepaalde feiten over 
seksueel geweld. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een  de meest gangbare  omschrijving gegeven van het 
begrip seksueel geweld  en de verschillende uitingsvormen daarvan. Daarna worden kort 
enkele gegevens gepresenteerd over de omvang van seksueel geweld en de gevolgen voor 
slachtoffers. Het leeuwedeel van dit hoofdstuk wordt besteed aan de processen die maken dat 
er zo veel discussie is over seksueel geweld. Er wordt ingegaan op het gebruik van geweld en 
andere middelen om macht uit te oefenen, op de glijdende schaal tussen verleiden en 
verkrachten  en op de ontkenning en bagatellisering van seksueel geweld. 
 
2.1 Wat is seksueel geweld en hoe vaak komt het voor? 
Onder seksueel geweld  worden over het algemeen seksuele handelingen verstaan die tegen 
de zin van het slachtoffer plaatsvinden. Het slachtoffer kan het ondergaan of verrichten van 

                     
* In dit hoofdstuk zijn enkele passages overgenomen uit de brochure Gedwongen seks? Gewoon niet doen! 

Informatie over seksueel geweld voor jongens en mannen van Han Spanjaard (Amsterdam: Stichting 
Mannen Tegen Seksueel Geweld, 1991). 



 
 
22 

deze handelingen niet weigeren als gevolg van emotionele druk, lichamelijk of relationeel 
overwicht, dwang en/of (dreiging met) geweld van de pleger. 
Bij seksueel geweld doet een pleger inbreuk op twee belangrijke rechten van een ander, 
namelijk: 
- het recht zelf te bepalen wie wanneer en waar jouw lichaam mag aanraken; 
- het recht zelf te bepalen wat je wel en niet wilt en prettig vindt, zeker als het om seks gaat. 
Er zijn verschillende vormen van seksueel geweld: ongewenste intimiteiten (seksuele 
intimidaties), aanranding, verkrachting, vrouwenmishandeling, seksuele kindermishandeling, 
incest enzovoort. In al deze situaties wordt iemand iets aangedaan tegen haar of zijn wil. 
 

Verschillende vormen van seksueel geweld 
Ongewenste intimiteiten (seksuele intimidaties) zijn verbale en non-verbale uitlatingen en 
handtastelijkheden met een seksuele bedoeling. Voorbeelden zijn schunnige en bedreigende 

nd met je 
lichaam bedreigend benaderen. Ongewenste intimiteiten kunnen plaatsvinden op het werk, in scholen, op 
straat, in het café enzovoort. 
Een aanranding is een gedwongen seksueel contact zonder dat er geslachtsgemeenschap heeft 
plaatsgevonden. Alle andere seksuele handelingen kunnen, al dan niet met gebruik van lichamelijk 
geweld, wel plaatsvinden, zoals betasten, ongewenst zoenen en uitkleden. 
Een verkrachting is in feite hetzelfde als aanranding, met dat verschil dat er ook geslachtsgemeenschap 
heeft plaatsgevonden. (Gedwongen anale geslachtsgemeenschap valt volgens het Wetboek van 

 
Er is sprake van vrouwenmishandeling wanneer een man zijn partner pijn of letsel toebrengt of geweld 
gebruikt om haar zijn zin op te leggen. Denk aan slaan, schoppen, bijten, opsluiten en verkrachting. 
Bij seksuele kindermishandeling wordt een kind tot seksueel contact gedwongen door een (of meerdere) 
volwassene(n). 
Er is sprake van seksueel misbruik van kinderen door verwanten als het gaat om seksuele 
kindermishandeling door familieleden: een vader, broer, neef, oom, opa, moeder enzovoort.* 
Er is sprake van geweld tegen homoseksuelen wanneer homoseksuele mannen of vrouwen vanwege 
hun seksuele geaardheid agressief behandeld en mishandeld worden. 

 
In 1988 en 1989 verschenen twee omvangrijke Nederlandse onderzoeken naar seksueel 
geweld: dat van Nel Draijer (1988) naar de omvang, aard en gevolgen van seksueel misbruik 
van meisjes door verwanten, en het onderzoek van Renée Römkens (1989) naar geweld en 
gedwongen seks in heteroseksuele partnerrelaties. 
Draijer spreekt in haar onderzoek van seksueel misbruik  als de seksuele contacten tegen de 
zin van het meisje plaatsvinden, of als zij deze contacten niet kan weigeren als gevolg 
emotionele druk, lichamelijk of relationeel overwicht of dwang en/of (dreiging met) geweld van 
                     
* bruikt. Dit is in feite 

onjuis slachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwan
zonder dat dit per definitie seksueel misbruik of geweld hoeft te zijn. 
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de pleger. Om te kunnen spreken van seksueel misbruik  moet er volgens deze definitie 
sprake zijn van daadwerkelijke seksueel contact, zoals het aanraken of doen aanraken van 
borsten en genitaliën, kussen met seksuele bedoelingen, geslachtsgemeenschap of het 
vaginaal, anaal of oraal binnendringen met voorwerpen of lichaamsdelen. 
Römkens verstaat onder lichamelijk geweld : handelingen die, tegen de wil van de ander, 
inbreuk maken op haar/zijn fysieke integriteit en/of pijn of letsel toebrengen. Römkens spreekt 
van gedwongen seks  als er fysiek geweld is gebruikt om de vrouw tot seksueel verkeer te 
dwingen. 
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, hanteren beide onderzoeksters vrij behoudende  
definities. Zo moet er volgens de definitie van Draijer direct lichamelijk contact plaatsvinden, 
wat betekent dat allerlei misbruiksituaties zoals exhibitionisme (het laten zien van 
geslachtsdelen), het dwingen om naar pornografisch materiaal te kijken, het begluren (voyeu-
risme) en masturberen in aanwezigheid van het kind niet onder seksueel misbruik  vallen. 
 

Enkele gegevens over de omvang van seksueel geweld 
Door de onderzoeken van Draijer (1988) en Römkens (1989), door enkele kleinere Nederlandse 
onderzoeken en door vergelijkbare Amerikaanse onderzoeken is veel bekend geworden over de omvang 
van seksueel geweld. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste gegevens: 
- 40% van de vrouwen en meisjes wordt slachtoffer van een verkrachting of een poging daartoe. 
- Meer dan 80% van de seksueel-geweldplegers is een bekende van het slachtoffer: de echtgenoot, de 

vader, de vriend, een kennis, de oom, de broer, de buurman, de hulpverlener, een klasgenoot 
enzovoort. 

- Eén op de zeven (15,6%) vrouwen wordt vóór haar zestiende seksueel misbruikt door familieleden, 
waarvan bijna de helft (één op de vijftien) ernstig. 

- Eén op de vier (24,4%) vrouwen wordt vóór haar zestiende geconfronteerd met seksueel misbruik 
door anderen dan familieleden. 

- Naar schatting wordt bijna één op de tien jongens seksueel misbruikt, soms door familieleden, meestal 
door mannen buiten de familie. 

- Eén op de vijf (ruim 20%) vrouwen heeft ooit eenzijdig geweld meegemaakt in een relatie met een 
man. In iets meer dan de helft van de gevallen (één op de negen vrouwen) gaat het om regelmatig 
voorkomend ernstig gewelddadig gedrag. 

- Ten minste één op de veertien vrouwen (7,4%) is in een relatie met een man ooit slachtoffer geweest 
van verkrachting en gedwongen seks. 

- Plegers van seksueel geweld zijn in veruit de meeste gevallen (meer dan 95%) jongens en mannen. 
Een aanzienlijk deel van hen, naar schatting 50%, is jonger dan 25 jaar. 

- n 
de bevolking. 

 
Seksueel geweld wordt in veruit de meeste gevallen gepleegd door jongens en mannen. 
Meestal is de jongen of man een bekende van het slachtoffer, bijvoorbeeld een broer, een 
vader, een echtgenoot, een klasgenoot, een leerkracht, de vriend of een buurman. Soms 
wordt seksueel geweld gepleegd door iemand die het slachtoffer van tevoren nog niet kende. 
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Bijvoorbeeld een jongen die een meisje in de disco probeert te versieren of een man die 
kinderen van straat oppikt. 
Slachtoffers zijn vooral meisjes en vrouwen. Maar ook jongens worden seksueel misbruikt, 
meestal door jongens en mannen, soms ook door vrouwen. Vaak wordt gedacht dat alleen 
knappe, sexy geklede  meisjes en vrouwen worden aangerand en verkracht. Dat is echter niet 
waar: het kan gebeuren met meisjes, jongens en vrouwen, lelijk  of knap , jong of oud, wit of 
zwart, rijk of arm, kortom met iedereen. 
Veel mensen denken dat seksueel geweld vooral plaatsvindt in enge steegjes, parken en in 
het bos. Het meeste seksuele geweld gebeurt echter gewoon thuis: in de badkamer, de 
slaapkamer, de huiskamer enzovoort. Het kan ook plaatsvinden bij een familielid of vriend, in 
een auto, op school of op het werk. Of op straat, in de disco of in een café. 
 
2.2 Welke gevolgen heeft seksueel geweld voor slachtoffers? 
Het is moeilijk te zeggen of een aanranding minder erg  is dan een verkrachting. Hoe erg  
seksueel geweld is, hangt af van de gevolgen voor het slachtoffer. En deze verschillen van 
persoon tot persoon. Duidelijk is wel dat seksueel geweld vaak hele ernstige gevolgen heeft. 
Voor meisjes en vrouwen kan seksueel geweld allereerst een aantal lichamelijke gevolgen 
hebben. Wanneer er geweld gebruikt is, kan dit leiden tot kneuzingen, blauwe plekken en 
bloedingen. Of zelfs tot een gebroken arm of been, of ander ernstig letsel. Seksueel geweld 
kan ook leiden tot een geslachtsziekte en/of zwangerschap. Ook zijn andere lichamelijke 
reacties mogelijk, zoals hoofdpijn en buikpijn. 
Naast lichamelijke gevolgen heeft seksueel geweld een aantal psychische gevolgen. 
Voorbeelden zijn angst- en schuldgevoelens, afkeer van seksualiteit en het eigen lichaam, 
problemen met relaties, eenzaamheid, het gevoel hebben niets waard te zijn, eetproblemen, 
alcohol- en druggebruik, depressiviteit, zelfverwonding, zelfmoordpogingen enzovoort. 
Psychische gevolgen zijn vaak ernstiger en van langere duur dan lichamelijke gevolgen. 
Sommige slachtoffers ondervinden jarenlang ernstige psychische schade, anderen slagen erin 
om de gevolgen (deels) te verwerken. Hierbij krijgen ze vaak hulp van anderen en van 
professionele hulpverleners. 
 

Enkele voorbeelden van psychische gevolgen van seksueel geweld: 
- Wantrouwen: omdat je misbruikt bent door je vader van wie je zo veel hield, omdat je aangerand bent 

door een jongen die je eigenlijk heel aardig vond, omdat je man of vriend - van wie je houdt - je slaat 
en tot seks dwingt, omdat je dacht dat je anderen kon vertrouwen, vertrouw je nu niemand meer. 

- Schaamte: omdat je denkt dat jij de enige bent die het overkomen is, omdat je je vernederd voelt, 
omdat het vies en smerig is wat er gebeurde, durf je het niemand te vertellen. 

- Schuld: omdat je denkt dat jij aanleiding hebt gegeven, omdat je je meer had moeten verzetten, omdat 
de pleger zegt dat jij het zelf gewild hebt, omdat je de pleger eerst gewoon zijn gang liet gaan, denk je 
dat het jouw verantwoordelijkheid is. 

- Angst: omdat je bang bent dat het nog een keer kan gebeuren, omdat je bang bent dat jij de schuld 
zult krijgen, omdat niemand meer te vertrouwen is, ga je niet meer uit, ben je bang alleen thuis of juist 
wanneer je met de pleger thuis bent. 
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Vaak wordt gedacht dat naarmate de seksuele handelingen ingrijpender zijn en naarmate er 
meer geweld gebruikt wordt de gevolgen van seksueel geweld ernstiger zijn. Dat hoeft niet 
altijd zo te zijn. Juist ook de context waarin seksueel geweld plaatsvindt  hoe en onder welke 
omstandigheden het gebeurt, hoe het beleefd wordt, de relatie tussen slachtoffer en pleger  
zijn hiervoor van belang. Ook spelen de achtergronden van het slachtoffer en de culturele en 
sociale normen en waarden over seksualiteit een rol. Deze factoren hebben, evenals de steun 
die het slachtoffer van de directe omgeving ontvangt, grote invloed op de manier waarop een 
seksueel-misbruikervaring wordt verwerkt. 
 
De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat ook jongens slachtoffer kunnen worden van 
seksueel geweld. Naar schatting is één op de vijf seksueel misbruikte kinderen een jongen 
(Gianotten 1988). In vergelijking met meisjes worden jongens vaker misbruikt door iemand 
buiten de familie. Meestal worden ze misbruikt door jongens of mannen, soms ook door 
vrouwen. 
Jongens en mannen die misbruikt zijn, kunnen met dezelfde problemen, zoals angst, 
wantrouwen, schuldgevoelens en depressiviteit, te maken krijgen als misbruikte meisjes en 
vrouwen. Maar er kunnen ook andere problemen ontstaan. Bij jongens speelt een belangrijke 
rol dat hun geleerd wordt gevoelens onder controle te hebben. Jongens en mannen moeten 
actief, naar buiten gericht, superieur en overheersend zijn. Onder invloed van deze mannelijke 
socialisatie kan seksueel misbruik bij jongens leiden tot een aantal specifieke 
identiteitsproblemen. Dit kan zich uiten in grote onzekerheid over hun mannelijke identiteit en 
seksualiteitsbeleving en een lage zelfwaardering. Maar ook kan seksueel misbruik bij jongens 
leiden tot een behoefte om heel veel controle te krijgen en eventuele woede en pijn op derden 
af te reageren. Enkele jongens die misbruikt zijn, krijgen de neiging om wraak te nemen: door 
iemand anders te misbruiken proberen ze af te reageren wat hun is aangedaan. 
Extra verwarrend voor veel mannelijke slachtoffers is de zichtbare seksuele opwinding die 
gepaard kan gaan met seksueel misbruik. Jongens (en mannen) kunnen namelijk ook in 
situaties waarin bedreiging, angst en walging aan de orde zijn een erectie en een zaadlozing 
krijgen. Dit maakt het voor hen extra moeilijk om de ervaring als ongewenst  en misbruik  te 
beschouwen. Jongens die misbruikt zijn door heteroseksuele mannen, gaan soms twijfelen 
over hun seksuele geaardheid ( ben ik homo, hetero of bi? ). Sommigen zijn bang dat ze 
homoseksueel zijn of zullen worden of dat ze voor homoseksueel aangezien zullen worden. 
 
Seksueel geweld komt veel voor. Toch is het nog steeds een onderwerp waar niet makkelijk 
over gepraat wordt en is het vragen om hulp voor veel slachtoffers erg moeilijk. Meisjes die 
bijvoorbeeld door een vader of broer zijn misbruikt, worden door hem onder druk gezet om het 
geheim te houden. Ze kunnen bang zijn dat het gezin uit elkaar valt wanneer het seksuele 
misbruik bekend wordt. Sommige slachtoffers durven door de dreiging van de pleger met 
wraak en vergelding (lichamelijk geweld, zelfmoord) niets aan anderen te vertellen. Daarnaast 
kunnen schaamte voor het gebeurde en de angst niet geloofd te worden een rol spelen. 
Meisjes die door hun vriend mishandeld worden, schamen zich voor hun vriend(inn)en en hun 
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familie. Ze denken dat ze het er zelf naar gemaakt hebben. Of dat niemand hun verhaal zal 
geloven: Het is zo n aardige en nette jongen!  
Ook jongens die het slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, vertellen dit niet makkelijk 
aan anderen. Een reden die het voor jongens extra moeilijk kan maken, is dat ze denken dat 
ze geen échte  man zijn: Een échte kerel laat zich niet misbruiken.  Over jongens bestaat het 
idee dat zij niet iets laten gebeuren wat ze niet zelf willen. Of dat ze seks altijd leuk vinden. 
Daarenboven geven jongens moeilijk pijn en onzekerheid toe of kan de angst ontstaan 
homoseksueel te zijn of daarvoor te worden uitgemaakt. 
 
2.3 Gaat seksueel geweld altijd gepaard met lichamelijk geweld? 
In sommige gevallen is het heel duidelijk dat er sprake is van seksueel geweld. Denk aan een 
meisje dat s avonds van de fiets wordt getrokken en wordt aangerand of verkracht door een 
voor haar onbekende jongen of man. Of een jongen die in een disco een meisje mee naar 
buiten vraagt. Plotseling trekt hij haar op de grond, scheurt de kleren van haar lijf en verkracht 
haar. 
In veel gevallen zijn de grenzen echter veel minder duidelijk. Soms worden de gebeurtenissen 
door het slachtoffer heel anders ervaren dan door de pleger. Een klap tegen de billen of het 
zogenaamd per ongeluk  iemands borsten aanraken wordt door de jongen die het doet gezien 
als een geintje . Voor het meisje dat het meemaakt, kan het echter heel vernederend en 
kwetsend zijn. Het kan ook gebeuren dat een seksuele toenadering prettig en aangenaam 
begint, maar gaandeweg onvrijwillig en dwingend wordt. Het komt ook vaak voor dat het 
slachtoffer zich erg verward voelt over wat er gebeurd is: Maar het kan toch niet dat m n eigen 
vriend me verkracht?  Had ik hem wel mee naar binnen moeten nemen?  Ik heb eerst met 
hem staan zoenen, dus ik had kunnen weten dat hij dan meer wilde. Zo zijn jongens nou 
eenmaal.  
Mythen omtrent seksueel geweld maken het extra moeilijk om te bepalen wanneer er nu wel of 
niet sprake is van seksueel geweld. Voorbeelden zijn: 
- de mythe dat seksueel geweld het meest gepleegd wordt door onbekende jongens en 

 
- de mythe dat seksueel geweld gepaard gaat met veel gewelddadigheid: slaan, duwen, 

wurgen, met wapens dreigen enzovoort. 
In werkelijkheid blijkt seksueel geweld in de meerderheid van de gevallen gepleegd te worden 
door een bekende van het slachtoffer. Ook gaat seksueel geweld lang niet altijd gepaard met 
veel geweld. Plegers van seksueel geweld zijn vaak ouder en/of sterker dan het slachtoffer. Of 
ze hebben door hun superieure positie macht over het slachtoffer. Ze hebben dan niet per se 
lichamelijk geweld nodig om het slachtoffer te dwingen tot seksuele handelingen of het 
ondergaan ervan. Enkele voorbeelden: 
- Een vader misbruikt zijn dochter. Hij beveelt haar te doen wat hij wil. De vader is de baas 

over haar. Daarom zal zij luisteren en doen wat de vader zegt en hoeft de vader geen 
geweld te gebruiken. Als de dochter weigert, kan hij alsnog met geweld dreigen of geweld 
gebruiken. 
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- Een winkelchef raakt regelmatig per ongeluk  de borsten van caissières aan; de caissières 
durven er niets tegen te doen omdat ze bang zijn voor ontslag. 

- Een jongen dwingt zijn buurjongetje om zijn penis af te zuigen. Het buurjongetje weet niet 
wat hem overkomt. Maar hij durft niet te weigeren omdat hij steeds cadeautjes krijgt. 

Plegers gebruiken dus verschillende middelen om slachtoffers tot seksuele handelingen te 
dwingen. Soms geeft een pleger het slachtoffer cadeaus. Hiermee probeert hij het slachtoffer 
over te halen niets aan anderen te vertellen en de volgende keer weer te doen wat hij zegt. 
Soms gebruikt hij ook chantage. Een voorbeeld is een jongen die verkering heeft met een 
meisje: hij dreigt het uit te maken als zij niet toegeeft. Of een broer die tegen zijn zusje zegt 
dat alle broers dit met hun zusje doen. Het zusje wordt gedwongen niets tegen anderen te 

 
 

Voorbeeld 
Rob (17 jaar; heeft van zijn twaalfde tot zijn zestiende zijn twee jaar jongere zusje misbruikt): 

mer. 
Hoe reageerde jouw zusje? 
In het begin probeerde ze zich wel te verzetten. Maar in de loop van de tijd, toen het eenmaal bezig was, 
toen ze ook banger voor mij was, toen liet ze het meer toe. Want ik had in die tijd een heel grote macht 

ik had een enorme macht over haar. 
Hoe had je die macht over haar? 
Omkopen. Als ze niet deed wat ik zei, dan kreeg ze bijvoorbeeld geen snoep. Of dan zou ik een peuk op 

haar toch te dwingen wat te doen. 
Hoe kreeg je haar op jouw kamer? 
Ik sliep op zolder. Op zolder stond ook de wasmachine. En elke dag voordat we naar beneden gingen, 

gekste smoesjes kreeg ik haar boven. 
 

De eerste paar keer niet, maar naderhand wel, want ik verzon elke keer weer een andere smoes. Of 

e dingen die ik zelf had kunnen doen. 
Echt de gekste dingen heb ik gewoon verzonnen. Als er maar één ding verkeerd zat, dan ging mijn zusje 

gegeven moment zei: 

ging ze wel. 
Vertelde je zusje niets aan je ouders? 
Nee, ze was veel te bang voor mij. Omdat ik haar elke keer zo onder druk zette, vertelde ze het niet. 
Was je er bang voor dat ze het zou vertellen? 
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Ja, daar was ik heel bang voor, ja. 
Wat deed je om te zorgen dat ze het niet zou vertellen? 
Omkopen dus. Als ze het niet zou vertellen, dan zou ze al mijn knikkers krijgen. Vertelde ze het niet, dan 
kreeg ze bijvoorbeeld een plaatje van me, een elpee of zo, alle dingen die ik maar kon verzinnen, kreeg 
ze. Ik heb menige keer gezegd dat ze het niet mocht vertellen, zo van: als je het doorvertelt, dan gebeurt 
er wat met je, en als je het niet doorver  

 
2.4 De glijdende schaal tussen verleiden en verkrachten 
Het beantwoorden van de vraag of er sprake is van seksueel geweld, is extra moeilijk in 
situaties waarin de betrokkenen reeds een seksuele relatie met elkaar hebben. Joop Beelen 
(1989) heeft in het kader van onderzoek naar verschillende vormen van seksuele dwang met 
zo n 35 mannen gesproken over strategieën die zij gebruiken om tot seksueel contact te 
komen op momenten dat hun vrouw of vriendin geen zin heeft om te vrijen. Het ging in het 
onderzoek met name om manieren om je zin te krijgen bij het vrijen, die je noch verleiden  
noch verkrachten  zou kunnen noemen, maar die daar ergens tussenin liggen. De 
geïnterviewde mannen waren grotendeels in de leeftijd van 30 tot 35 jaar en zijn te 
beschouwen als heel gewone, normale  mannen. 
 

Opdracht: Grensgevallen? 
Hieronder volgen drie fragmenten uit interviews die Joop Beelen heeft gehouden met mannen. Het zijn 

 
1) Kijk, haar geslachtsdelen zijn heel erg gevoelig. Iemand kan wel jouw handen wegdoen maar op een 

gegeven moment wordt zij er ook moe van, als je steeds maar weer die handen terug naar haar 
geslachtsdelen brengt. En als je daar dan aanzit... dat blijft voor een vrouw heel gevoelig, op haar 
lichaam. En ik denk dat het dan op gegeven moment zo wordt dat een vrouw het dan gewoon 
overgeeft. Een lichaam blijft een lichaam en dan wordt die geest toch maar even uitgeschakeld. Want 
dat lichaam reageert gewoon. En dat kun je dan best een beetje force  

2) Mijn eerste reactie is altijd een soort van teleurstelling. Ik reag

maar het is een bood  
3) Nou, dat betekent dat ik veel dingen doe om haar zeg maar in mijn straatje op haar gemak te laten 

voelen. Want dat is het eigenlijk. Ik probeer dan toch wel aan te sluiten op hoe zij zich voelt, maar dan 
ga ik telkens nét iets verder. In ieder geval in wát ik doe duidelijk laten merken dat ik dat zélf ook 
spannend vind, zeg maar. Dus dat het niet een handeling wordt, maar dat er iets aan gekoppeld is, 
aan die handeling. En dat spannend vinden, daar kan dan ook zeker dat dwingende in zitten. Zo van 
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Vragen: 
- Wat is voor jou persoonlijk een grensoverschrijding? 
- Welke criteria hanteer je bij het beoordelen van deze voorbeelden? 
- Waar ligt voor jouzelf (in je eigen seksuele contacten) de grens tussen verleiden, aandringen en 

verkrachten? 
 
Opdracht: 
Sta stil bij een situatie uit je eigen leven waarbij jij in een seksueel contact de grens van een ander 
overschreden hebt. Welke gevoelens had/heb je: 
- op het moment zelf; 
- kort nadat het gebeurde; 
- als je er achteraf op terug kijkt? 
Heb je er daarna met anderen over gepraat? Waarom wel/niet? Hoe was het om daarover met een ander 
te praten? Welke conclusies kun je trekken omtrent de vraag hoe je jongens juist wel of niet moet 
aanspreken op hun grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van anderen? 
(Ontleend aan Beelen 1991 en Van Elst en Spanjaard 1990-1991) 

 
Beelen is ervan uitgegaan dat er een geleidelijke overgang bestaat tussen enerzijds verleiding 
en anderzijds verkrachting. De seksuele toenaderingspogingen die worden aangeduid met de 
term aandringen , vormen het overgangsgebied tussen verleiden en verkrachten. Aandringen  
kan gedefinieerd worden als seksuele toenadering (of pogingen daartoe) waarbij in meer of 
mindere mate pressie op de ander wordt uitgeoefend. 
Aandringen kan uit velerlei gedrag bestaan: zeuren en drammen, blijven vragen, blijven 
aanraken, blijven doorgaan, blijven proberen. Opvrijen, opgeilen. Of inspelen op 
schuldgevoelens en gevoelens van verplichting bij de partner: Jij wil ook nooit!  Doe nou niet 
zo lullig!  Hou je dan niet meer van me?  Mankeer je soms wat?  Of door kwaad te reageren 
als de vrouw niet wil vrijen: scheldpartijen, kwaad omdraaien enzovoort. Soms wordt 
lichamelijke overmacht of kracht gebruikt om de vrouw zover te krijgen. 
Uit het onderzoek van Beelen bleek dat mannen in het algemeen een vrij rooskleurig beeld 
hebben van wat ze eigenlijk doen, iets dat je ook ziet bij plegers van verkrachting en incest die 
hiervoor veroordeeld zijn. Veel mannen vertelden dat ze  achteraf beschouwd  vinden dat 
hun aandringen dwingen was. In de periode dat het speelde, hadden zij dat echter niet zo 
beleefd, ook al gaf hun partner wel vaak aan dat ze het aandringen als dwingend ervoer. 
Aandringen heeft elementen in zich van eenzijdigheid, van machtsongelijkheid, van egoïsme, 
gecombineerd met vaak forse vormen van dwang. In het heteroseksuele verkeer met hun 
partner staan mannen zichzelf vaak forse grensoverschrijdingen toe. De overeenkomst tussen 
verkrachting en vormen van aandringen is dat het hier gaat om strategieën die mannen 
hanteren om seksueel contact tot stand te brengen met een vrouw die dat niet wil. Het gaat 
om het forceren van seksueel contact. Dat maakt dat aandringen, aldus Beelen, toch vaak 
beter beschouwd kan worden als een subtiele variant op gewelddadige toenadering dan als 
een botte variant op verleiding. 
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2.5 Versieren en experimenteren 
In seksuele contacten tussen jongeren is het niet makkelijker  zo nodig nog moeilijker  om 
grenzen te trekken tussen wat seksueel geweld is en wat niet. Allereerst is er binnen seksuele 
relaties tussen jongeren sprake van eenzelfde overgangsgebied tussen gewenste ( verleiden ) 
en ongewenste ( verkrachting ) vormen van seksueel contact als Joop Beelen bij volwassenen 
beschreven heeft. Daarnaast speelt bij jongeren veel meer een rol het ontdekken van 
seksualiteit en de eigen grenzen daarin, de spanning van versieren en verliefdheid, het 
hebben van aanzien, onwetendheid enzovoort. Het risico is bij jongeren dan ook groter (dan 
bij volwassenen) dat een aanvankelijk als aangenaam, prettig en spannend ervaren seksuele 
toenadering kan overgaan in een onaangename, oncontroleerbare en gedwongen seksuele 
gebeurtenis. 
Sommige jongens vinden het heel normaal  dat zij een meisje dwingen tot seks. Ze denken 
dat het nou eenmaal zo hoort dat een meisje tegenstribbelt. Ofwel: als zij nee zegt, bedoelt ze 
eigenlijk ja.  Het betreffende meisje kan dergelijke gebeurtenissen echter ervaren als een 
verkrachting. Maar juist ook meisjes zullen vaak met gemengde gevoelens reageren op 
situaties waarin zij tot seks gedwongen worden (zie verder paragraaf 3.2 en 5.3). 
 

Opdracht: Verkrachting? 
Het onderstaande verhaal gaat over Kees, een jongen van 18, en Mieke, een meisje van 17. Ze waren 
beiden verliefd en hadden elkaar die avond voor het eerst gezoend. Het was al laat en Mieke wilde naar 
huis. Kees liep met haar mee. Miekes ouders waren die avond niet thuis. Kees vroeg of hij nog even mee 
naar binnen mocht om iets te drinken. Mieke aarzelde, maar ze liet hem toch binnen. En zo gaat het 
verder: 

osknopen, 
duwt ze zijn hand weg. Kees blijft aandringen, waarop Mieke opstaat en zegt dat het laat is. Ze vraagt of 
hij naar huis wil gaan. Kees antwoordt dat hij gaat als hij nog één glas cola en één zoen krijgt. 
Mieke gaat naar de keuken en Kees volgt haar. Hij trekt aan haar staartje en slaat zijn armen om haar 
heen. Mieke duwt hem van zich af, loopt terug naar de kamer en zegt dat hij nu echt weg moet gaan. Ze 
denkt dat ie nooit vertrekt. Kees wil nog één zoen! Mieke vraagt nog een keer of hij dan echt gaat, 
waarop hij ja zegt. 
Uiteindelijk krijgt Kees zijn zoen, waarna hij Mieke zachtjes op de bank drukt. Mieke probeert hem van 
zich af te duwen, ze knijpt hem in zijn arm en zegt dat ze niet verder wil gaan. Ze merkt dat hij veel 
sterker is, hij laat haar niet los. Ten slotte verweert ze zich niet meer en ze hebben seks... 
Als Kees vertrekt, is hij blij dat hij aangedrongen heeft en haar zover heeft gekregen. Volgens hem vond 
Mieke het ook lekker. Het voelt alsof hij haar veroverd heeft, alsof hij gescoord heeft. Fluitend loopt hij 
naar huis. 
Nadat Kees vertrokken is, voelt Mieke zich heel rot. Ze kan niet geloven wat haar overkomen is. Allerlei 
gedachten plagen haar: ...had ik hem niet mee moeten nemen? ...ben ik wel duidelijk genoeg tegen hem 
geweest? ...heb ik hem aangemoedigd? ...niemand zal me geloven ...verkracht door Kees ...ik ben toch 

 
 

 
 
31 

Vragen: 
- Vind je dat hier sprake is van seksueel geweld? Waarom wel/niet? (Wie is waarvoor 

verantwoordelijk?) 
- Zo ja, welke argumenten zou iemand kunnen aanvoeren om een dergelijke situatie niet als seksueel 

gewelddadig te bestempelen? En wat zou jouw reactie daarop zijn? 
- Zo nee, welke argumenten zou iemand kunnen aanvoeren om een dergelijke situatie wel als seksueel 

gewelddadig te bestempelen? En wat zou jouw reactie daarop zijn? 
- Als Mieke een meisje uit jouw groep zou zijn, zou jouw oordeel dan anders zijn? 
- Als Kees een jongen uit jouw groep zou zijn, zou jouw oordeel dan anders zijn? 
- Voor welke dile  

 
2.6 Ontkenning en bagatellisering van seksueel geweld 
De meeste jongens en mannen die seksueel geweld plegen, ontkennen en bagatelliseren wat 
ze gedaan hebben. Ze vinden dat wat zij doen geen seksueel geweld is. Naar hun idee was 
het eigenlijk heel normaal dat ze hun vriendin sloegen, dat ze met hun zusje seksuele 
spelletjes deden of dat ze na een feestje wat aandrongen op een vrijpartij met een klasgenote. 
Of ze zeggen dat een meisje of vrouw het uitlokte, het zelf ook wilde. Als ze wel vinden dat ze 
iets te ver  gegaan zijn, dan geven ze bijvoorbeeld de alcohol de schuld. Zelden nemen ze 
verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag. (Zie verder hoofdstuk 5 en 7.) 
Ontkenning en bagatellisering van seksueel geweld gebeurt niet alleen door plegers. In het 
algemeen wordt, ook door de meeste jongens en mannen, het vóórkomen van seksueel 
geweld inmiddels erkend en sterk veroordeeld. Zodra echter blijkt dat seksueel geweld overal 
vóórkomt, dus ook in het eigen gezin, de eigen buurt en het eigen milieu, wil en kan men vaak 
niet geloven dat het waar is. Het is dan ook erg moeilijk om je voor te stellen dat iemand die je 
goed kent, een goede collega, één van de jongens waarmee je werkt, opeens op het 
politiebureau zit omdat hij iemand aangerand of verkracht heeft. 
Veel seksueel opdringerig en gewelddadig gedrag van jongens wordt goedgekeurd onder het 
mom van seksuele behoeften , wilde jongensharen , de hormonen die opspelen  of 
mannelijkheid . Ook alcoholgebruik wordt vaak in verband gebracht met het plegen van 
seksueel geweld. Of alcoholgebruik op zichzelf de remmingen ten aanzien van seksueel 
gewelddadig gedrag vermindert, is echter de vraag. Waarschijnlijk is de sociale betekenis van 
alcoholgebruik, namelijk dat het een voorwendsel is voor het overtreden van gedragsnormen, 
van grotere invloed dan de farmacologische effecten. Voor jongens en mannen die seksueel 
gewelddadig zijn, is alcohol dan bovenal een goed excuus: zij hadden zich immers niet 
helemaal in de hand. 
Jongens die veel meisjes versieren, hebben veel aanzien. Seksueel opdringerig en 
gewelddadig gedrag wordt door veel jongens (en meisjes) veelal pas als zodanig erkend en 
afgekeurd wanneer er sprake is van een strafrechtelijke veroordeling wegens verkrachting of 
wanneer het gaat om een eigen zus, vriendin of partner die door een ander is misbruikt. In 
tegenstelling tot de roem en status van versierders, genieten verkrachters en aanranders geen 
enkel aanzien: plegers van seksueel geweld staan in gevangenissen onderaan in de daar 
geldende hiërarchie. 
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Hoe komt het nu dat veel seksueel gewelddadig gedrag ten opzichte van vrouwen en kinderen 
door mannen en jongens niet als zodanig wordt erkend en benoemd? 
De omgang tussen jongens en meisjes wordt niet alleen beïnvloed door de sociaal
economische ongelijkheid tussen de seksen, maar ook door wat Aafke Komter (1985) de 
macht van de vanzelfsprekendheid  heeft genoemd. Naast de zichtbare maatschappelijke 
ongelijkheid tussen de seksen, spelen juist ook de meer onzichtbare machtsmechanismen een 
belangrijke rol in de manier waarop jongens en meisjes (en mannen en vrouwen) met elkaar 
omgaan. Deze sociale en psychologische machtsmechanismen liggen onder andere besloten 
in opvattingen over en legitimeringen van de alledaagse werkelijkheid. Deze 
vanzelfsprekendheden bevatten allerlei impliciete regels ten aanzien van wat men als man en 
als vrouw mag en moet, en reguleren in grote mate de dagelijkse omgang tussen de seksen. 
Bovendien zijn ze van grote invloed op de sekse-specifieke socialisatie van jongens en 
meisjes. 
In versiercontacten is het normaal  dat jongens en mannen de rol van jager  (initiatiefnemer) 
vervullen en meisjes en vrouwen die van prooi . Op het gebied van de seksualiteit bestaat de 
vanzelfsprekendheid dat jongens en mannen recht  hebben op seks van hun partner, terwijl 
meisjes en vrouwen dit veelal als een plicht  ervaren waaraan zij moeten voldoen. 
Evenzogoed beschouwen veel jongens en mannen enige vorm van dwang en geweld in de 
seksuele omgang als normaal en vanzelfsprekend. 
Deze ideologische en psychologische mechanismen bevorderen dat jongens en mannen de 
verantwoordelijkheid voor seksueel gewelddadig gedrag bij meisjes en vrouwen leggen en dat 
veel slachtoffers geneigd zijn deze verantwoordelijkheid op zich te nemen en te verinnerlijken. 
Het stellen en bewaken van grenzen in seksuele contacten wordt gezien als de 
verantwoordelijkheid van meisjes en vrouwen, niet als die van jongens en mannen. Lukt een 
meisjes of vrouw het niet om haar eigen grenzen aan te geven en te bewaken, dan wordt al 
snel geoordeeld dat het haar eigen schuld is. 
De manier waarop men tegen de (machts)verschillen tussen meisjes en jongens, mannen en 
vrouwen aankijkt, heeft grote invloed op het al dan niet benoemen van bepaalde 
gebeurtenissen als seksueel geweld . Het is van essentieel belang om  binnen een team van 
groepsleiders, maar ook binnen een instelling  helderheid te hebben over ieders opvattingen 
over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en seksueel geweld. Zonder helderheid over 
elkaars opvattingen over macht, rolpatronen, vanzelfsprekendheden in de seksuele omgang 
en seksueel geweld is het risico extra groot op eindeloze discussies over de vraag of er in een 
bepaalde situatie sprake is van seksueel geweld, discussies die vaak meer kwaad dan goed 
doen. 
 

Voorbeeld 
In het onderstaande voorbeeld vertelt een groepsleidster over haar ervaring met een verkrachting van 
een meisje door een jongen van een andere groep op het internaat. 
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daar speelt ze ook mee. Ze is dol op alles wat zwart is, ze is ook bijna met alle zwarte jongens uit het 
internaat naar bed geweest. 
Maria is op overlevingstocht geweest met enkele jongeren van een andere afdeling van het internaat. Bij 
die overlevingstocht was er een jongen bij wie ze veel steun vond. Een overlevingstocht is toch ook heel 
vaak afzien. Onder het mom van dat ze het zo koud hadden, hadden ze de slaapzakken aan elkaar 
geritst. Of zij is bij hem in de slaapzak gekropen, dat weet ik niet precies. Maar dat is één of twee nachten 
goed gegaan. Maria heeft denk ik, maar dan moet ik heel voorzichtig zijn, tussen aanhalingstekens, een 

weest. 
Ze durfde het tijdens de tocht niet te vertellen, want ze had ook wel door dat haar houding ook niet 
helemaal zuiver was geweest. Nadat ze terugkwam, heeft ze het tegen een mannelijke collega van mij 
verteld. Deze collega is heel erg kwaad geworden, 

als je daar overheen gaat, ben je in feite bezig met verkrachting. Dat is de lijn die we ook uitstralen naar 
de jongeren toe. Dus wij hadden ook zoiets van: nou meid, ook al wil je aangifte doen bij de politie, wij 

 
Mijn collega is eerst naar de coördinator van die andere afdeling gegaan. Die coördinator heeft er heel 

Maria nou? Zij is een flirt eerste klas. Als zij bij een vent in een slaapzak gaat, dan vraag
 

Toen hebben we een gesprek gehad met de coördinator van die andere afdeling, dat jochie, Maria en 
mijn collega. Alles is toen met elkaar uitgesproken. Maar Maria had er een heel onbevredigend gevoel bij, 
want  ook al werd het niet eens zo duidelijk benoemd  zij voelde ook donders goed die uitstraling van 

 nou? Je bent een dikke 
flirt, je gaat naakt bij hem in de slaapzak liggen! Verwacht je nou dat je daar nog een poot aan de grond 

 
En ook wat die jongen zei, was voor haar vervelend. Hij vond het wel heel vervelend, maar ja, het bleek 
dat ze eerder 

 
Hierna heeft mijn collega nog een apart gesprek gehad met die coördinator over zijn houding tegenover 
Maria. Maar hij kreeg er totaal niets van mee. Hij verweet ons dat wij watjes waren. Het zette niet zo veel 
zoden aan de dijk. Toen hebben we het doorgespeeld naar de directeur. Maar daar heb ik ook niet zo 
veel vertrouwen in. Verder in allerlei dingen wel, maar die coördinator heeft hier een belangrijke functie, 
hij moet het hier gaan maken met een nieuwe groep. Ik heb zelf het idee dat de directie een beetje bang 
voor hem is, dat ze hem wat dit soort dingen betreft een beetje links laten liggen, als hij maar zijn werk 

 
 

Vragen: 
-  
- Welke opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit en welke visies op seksueel 

geweld staan in dit voorbeeld tegenover elkaar? 
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- Wat is jouw oordeel over deze situatie? 
- Wat zou jouw opstelling geweest zijn als je in de positie van de groepsleiders zou staan? 
- Wat zou jouw opstelling geweest zijn als je in de positie van de coördinator van de andere afdeling 

zou staan? 
 
2.7 Bewustzijn van eigen opvattingen en houding 
De vraag of er in een bepaalde situatie die zich in je directe omgeving afspeelt sprake is van 
seksueel geweld of niet, is vaak erg lastig te beantwoorden. Voor het beantwoorden en 
bediscussiëren van deze vraag is een van de eerste voorwaarden bewustzijn van de eigen 
opvattingen en houding met betrekking tot mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksueel geweld. 
Maar even zo belangrijk is het doorzien van de opvattingen en houding van anderen. Iedere 
betrokkene heeft namelijk een bepaalde bril waarmee de gebeurtenissen worden 
waargenomen en geïnterpreteerd. Meestal staan er ook bepaalde belangen op het spel of 
spelen loyaliteiten met de persoon van het slachtoffer dan wel de pleger een rol. Het niet 
doorhebben van de positie en het perspectief van waaruit de betrokkenen praten en handelen, 
maakt het beoordelen van dit soort vragen  en in bredere zin hulpverlening bij en preventie 
van seksueel geweld  tot een onmogelijke opgave. 
Bij de vraag of er sprake is van seksueel geweld, moet men elkaar kritisch kunnen bevragen 
op het waarom van bepaalde waarnemingen en oordelen. Voorts is het van belang om 
openlijk te praten over de definities en criteria op grond waarvan een gebeurtenis al dan niet 
als grensoverschrijdend  of seksueel geweld  wordt bestempeld. 
 

 
Bij seksueel geweld: 
- Vond/vindt er seksueel contact plaats tegen de zin van het slachtoffer? 
- Was/is het slachtoffer niet in staat over de situatie te beslissen en controle uit te oefenen (was/is het 

slachtoffer niet in staat invloed uit te oefenen op de aard van het seksuele contact, noch op de voort-
gang, noch op de beëindiging daarvan)? 

- Kon/kan het slachtoffer niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebeurde? 
- Belangrijke vragen zijn: 
- (In hoeverre) is er sprake van dwang en onvrijwilligheid? 
- (In hoeverre) is er sprake van machtsongelijkheid tussen pleger en slachtoffer? 
- (In hoeverre) is er sprake van lichamelijk geweld en fysieke verwonding? 
- (In hoeverre) is er sprake van lichamelijk en/of relationeel overwicht, misleiding, chantage, 

bedwelming (alcohol en/of drugs)? 
 
Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre er sprake is van seksueel geweld, dient men 
rekening te houden met de glijdende schaal  tussen gewenste vormen van seksualiteit en 
seksueel geweld. Tot slot is het van belang erop te wijzen dat een oordeel over de vraag of 
een seksueel contact gewenst  of ongewenst  was of is, uiteindelijk alleen maar bepaald kan 
worden door de beleving van het slachtoffer. Haar of zijn gevoel en beleving tijdens en na de 
gebeurtenissen is van meer belang dan welke aspecten en criteria van een definitie dan ook. 
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3 Jongeren en seksualiteit* 

 
 
 
In de puberteit vindt er zowel een lichamelijke groeispurt plaats als een volgroeiing (rijping) 
van de geslachtsorganen. Dit treedt bij meisjes ongeveer twee jaar eerder op (gemiddeld rond 
het twaalfde/dertiende jaar) dan bij jongens (14-15 jaar). Tegelijkertijd is er sprake van 
cognitieve veranderingen. Enerzijds leert een jongere gemakkelijker, sneller en efficiënter 
intellectuele taken uit te voeren, anderzijds ontwikkelt een jongere het vermogen eigen ideeën, 
gedachten en opvattingen te overdenken en idealen te ontwikkelen. In de losmaking van het 
gezin en ouders gaat de jongere zich steeds meer oriënteren op leeftijdgenoten en 
mogelijkheden om de (vrije) tijd buitenshuis te besteden. 
Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van wat vaak wordt genoemd de 
identiteitsontwikkeling . Hoewel de identiteitsontwikkeling gedurende het gehele leven 
plaatsvindt, is de leeftijd van 12 tot 18 jaar van extra belang. Juist in deze periode wordt van 
jongeren verwacht dat ze zich voorbereiden op de sociale, seksuele en professionele rollen 
die ze als volwassenen op zich moeten nemen. Deze rollen moeten passen binnen de sociale 
omgeving waarin de jongere leeft. In dit kader zijn het ontwikkelen van man-zijn  of 
vrouw-zijn  en een seksuele voorkeur, en het oefenen en experimenteren met seksueel 
gedrag voor jongeren belangrijke opgaven. 
In dit hoofdstuk worden verschillende aspecten van seksualiteit belicht en toegelicht aan de 
hand van enkele gegevens uit onderzoek. Tevens worden enkele gebieden aangestipt waarop 
zich problemen kunnen voordoen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele opmerkingen 
over de specifieke situatie van jongeren in tehuizen. 
 
3.1  Seksualiteit, seksuele identiteit, sekserol, seksuele voorkeur en seksueel 

gedrag 
Het begrip seksualiteit omvat meer dan seks. We bedoelen er ook de seksuele identiteit mee. 
Dat is de mate waarin de jongere zich als jongen of meisje beleeft. Onder seksualiteit valt ook 
de sekserol. Sekserol is een verzamelnaam voor allerlei gedragingen die binnen een bepaalde 
cultuur als mannelijk of vrouwelijk gelden. De term seksuele voorkeur, of seksuele oriëntatie, 
wordt gebruikt om aan te geven of een jongen of meisje een hetero-, homo- of biseksuele 
voorkeur heeft. Dan is er seksueel gedrag. Daaronder valt fantaseren, seks met jezelf, seks 
met anderen (vrijen, neuken), maar ook toenaderingsgedrag zoals contact leggen en flirten. 
Eigenlijk is het niet juist om seksueel gedrag als een apart onderwerp te benaderen. De grens 
tussen seksualiteit en genegenheid of bewondering is lang niet altijd scherp te trekken. 
 

                     
* Dit hoofdstuk is een gezamenlijk produkt van Wim Slot en Han Spanjaard. 
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De ontwikkeling van de seksuele identiteit begint al vroeg. Op twee- à driejarige leeftijd gaat 
het kind zich ervaren als jongetje of als meisje en wordt het bewustzijn sterker dat er 
verschillen zijn tussen jongetjes en meisjes, tussen vrouwen en mannen. De belangstelling 
van kinderen voor plasgaatjes  en plassertjes  en voor spelletjes als doktertje spelen  hebben 
een duidelijke functie in de vorming van de seksuele identiteit. Daarnaast is het zo dat 
kinderen gewoon plezier kunnen beleven aan seksualiteit, althans aan datgene wat door 
volwassenen onder de noemer seksualiteit  wordt gebracht. 
Seksualiteit bij kinderen is een moeilijk onderwerp. Volwassenen hebben geleerd onderscheid 
te maken tussen seksuele en niet-seksuele prikkelingen. De plekken waar seksuele prikkels 
het grootst zijn, staan bekend als erogene zones. Bij heel jonge kinderen is die afbakening 
veel minder scherp. Lichamelijk contact en strelingen worden door baby s en peuters heel 
prettig gevonden. Daarbij is een scherp onderscheid tussen seksuele en niet-seksuele 
stimulatie niet zo relevant. Jongetjes krijgen wel eens een erectie bij een dergelijk contact. Is 
dat seksuele opwinding? Die vraag is moeilijk te beantwoorden omdat het woord seksueel  zo 
veel verschillende ladingen heeft. Als eenzelfde soort opwinding bedoeld wordt als een 
jongere of volwassene ervaart wanneer hij of zij seksueel gestimuleerd wordt, is het antwoord 
nee. Maar wat is het dan wel? 
Sommigen maken zich makkelijk van die vraag af door aan te nemen dat kinderen geen 
seksuele lustgevoelens hebben. Kinderen die overduidelijk blijk geven van plezier in seks, 
worden als vroegrijp beschouwd of men gaat ervan uit dat ze op een verkeerde manier 
beïnvloed zijn door volwassenen. In beide gevallen wordt ontkend dat het beleven van plezier 
aan seksualiteit eigen is aan kinderen. 
Volgens anderen is er wel degelijk sprake van dat kinderen plezier aan seksualiteit ervaren. Bij 
jonge kinderen wordt seksualiteit breed opgevat: strelen, knuffelen, maar ook de stimulering 
van de geslachtsorganen, onder andere bij het plassen en poepen. Naarmate het kind ouder 
wordt, komt  mede onder invloed van de opvoeding  een verenging tot stand. Het kind leert 
bijvoorbeeld dat een streling tussen de benen iets anders is dan een streling van het hoofd. 
Het eerste mag niet , of is geheimzinnig en krijgt daarmee een specifieke betekenis. Kinderen 
leren hun seksuele prikkels te koppelen aan deze geheimzinnige gebieden. Naarmate ze 
ouder worden, gaan ze zich ook de leefregels van de ouders en/of opvoeders eigen maken. 
Zo ontwikkelt zich bij kinderen gaandeweg een mechanisme om om te gaan met de seksuele 
prikkels enerzijds en de ge- en verboden op seksueel gebied anderzijds. 
Seksualiteit van kinderen wijkt op belangrijke punten af van seksualiteit bij jongeren. Jongeren 
zullen, nadat ze geslachtsrijp geworden zijn, seksualiteit als een nieuw element in hun leven 
ervaren. Dat kan zowel bedreigend als spannend zijn. Bij jongere kinderen ontbreekt de 
duidelijke overgang van niet- naar wel-geslachtsrijp. Ze zullen seksualiteit daarom minder 
ervaren als iets nieuws waar ze wat mee moeten . Een ander verschil ligt in het feit dat 
seksualiteit van jongeren niet los gezien kan worden van toenaderingsgedrag, terwijl dat bij 
kinderen in veel mindere mate speelt. 
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Vraag: 
Welke uitingen van seksualiteit bij kinderen ken je? Maak onderscheid tussen peuters, kinderen in de 
leeftijd van de basisischool en kinderen tegen de puberteit. 

 
Het zich eigen maken van een sekserol is iets waar jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 
voortdurend mee bezig zijn. In die periode kiezen jongens en meisjes voor een beroep of een 
studie. Bij die keuze spelen vaak ideeën mee over wat mannelijk of vrouwelijk is. Diezelfde 
ideeën spelen een rol bij de besteding van de vrije tijd, bij de keus wat je drinkt en wat voor 
kleren je aantrekt. Er is geen standaardsekserol: er zijn vele invullingen mogelijk. De jongen of 
het meisje staat voor de taak zich een sekserol aan te meten waar hij of zij zich het prettigst bij 
voelt. 
Jongeren in tehuizen hebben vaak starre opvattingen over de sekserol: vrouwen kunnen niet 
autorijden en mannen zijn sterk. Groepsleiders hebben daar soms direct zelf mee te maken: 
vrouwen die de personenbus van het tehuis besturen, kunnen altijd op commentaar rekenen 
( vrouw achter t stuur, bloed op de muur ). De groepsleiding zal ook vaak merken dat de 
jongeren starre opvattingen over hun eigen sekserol hanteren: huishoudelijke taken vinden ze 
bijvoorbeeld wijvenwerk . Veel jongens zijn bang om niet voor vol aangezien te worden als ze 
gedrag tonen dat in hun ogen vrouwelijk is. Jongeren trekken soms vérgaande conclusies 
wanneer ze in contact komen met jongens of meisjes die voor een wat minder gebruikelijke 
invulling van de sekserol kiezen. De jongen die het leuk vindt om zijn kleren zelf te maken, 
wordt al gauw voor flikker uitgemaakt. 
 

Voorbeeld 
Thea (groepsleidster van een leefgroep met voornamelijk jongens): 

je goed hard 

vinden om dat met mijn mannelijke colle
mannelijke collega, twee jongens en ik zijn met de fiets gegaan, de rest ging met de auto. Op een 

 
 
Opdracht: 
- Probeer een paar voorbeeldbeschrijvingen te vinden van sekserollen die in verschillende sociale lagen 

 
- Bedenk daarnaast een paar voorbeelden van sekserollen die in het ene milieu gewoon worden 

gevonden maar in een andere milieu als heel ongewoon worden gezien. 
- Probeer in beide gevallen voorbeelden van jongens en meisjes te vinden. 

 
Vaak wordt gedacht dat de verschillen tussen jongens en meisjes de afgelopen decennia 
aanmerkelijk kleiner zijn geworden. Binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt lijkt er 
inderdaad sprake te zijn van een iets grotere deelname van meisjes en vrouwen dan tien jaar 
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geleden. Maar de maatschappelijke positie van meisjes en vrouwen is nog steeds in sterke 
mate ondergeschikt aan die van jongens en mannen. En ook de verdeling van enerzijds 
verzorgende en anderzijds produktieve taken en arbeid is nog altijd in sterke mate 
sekse-specifiek. 
Jongens worden van oudsher gesocialiseerd tot kostwinner en iemand die zich in de zin van 
concurrentie, succes en overwinning kan uiten en verwerkelijken in de buitenwereld; meisjes 
leren in de voorbereiding op hun latere positie van huisvrouw, moeder en echtgenote dat het 
innerlijke, emotionele en relationele hun terrein is. 
De verschillen tussen jongens en meisjes worden in sterke mate beïnvloed door de 
opvoeding. In de identiteitsontwikkeling van meisjes spelen verbondenheid en relaties een 
belangrijke rol door de binding en identificatie met de moeder. Hierin wordt in sterke mate het 
vermogen ontwikkeld om zich in te leven in anderen, te praten over gevoelens en wensen (van 
anderen) en relaties aan te gaan en te onderhouden. 
Een jongen die zich een mannelijke identiteit eigen maakt, zal zich richten op zijn vader of een 
andere volwassen man. Meestal is deze relatief onbereikbaar omdat hij buitenshuis werkt en 
weinig tot geen aandeel heeft in de verzorging van kinderen. Jongens in onze cultuur 
identificeren zich met een manfiguur-ver-weg . De band met deze figuur op afstand biedt lang 
niet altijd de mogelijkheid om relationele vermogens te ontwikkelen. Voor jongens is het 
daardoor moeilijk te leren hoe ze als man moeten zijn. Jongens krijgen een positie als 
voorbeeld, die zij verder zelf moeten invullen. 
 

Opdracht: 
Probeer na te gaan op welke manier binnen jouw werk met jongeren een bijdrage geleverd wordt aan het 
ontstaan en bevorderen van sekse-specifieke verschillen tussen jongens en meisjes. 

 
De verschillen tussen jongens en meisjes worden uiteraard niet alleen beïnvloed door de 
ouders. Het onderwijs, de omgang met leeftijdsgenoten, de vrijetijdsbesteding en 
(voor)beelden uit de massamedia spelen ook een belangrijke rol. De sekse-specifieke 
socialisatie leidt onder andere tot verschillen in verwachtingen, wensen en verlangens omtrent 
het aangaan van seksuele contacten. Deze verschillen komen bijvoorbeeld tot uiting in het 
belang dat meisjes hechten aan relationele aspecten (verliefdheid, verkering) en jongens aan 
lichamelijke lust. Omdat meisjes zich zo sterk op anderen richten, hebben zij vaak minder 
ruimte voor hun eigen wensen en verlangens. Jongens hebben geleerd om juist wel aan te 
geven wat ze willen en hebben daarbij minder oog voor de ander. 
 
3.2 Gegevens over seksueel gedrag bij jongeren 
Naar seksueel gedrag en opvattingen van jongeren over seksualiteit wordt regelmatig 
onderzoek gedaan. Enige kennis van recente gegevens is van belang voor elke beroepskracht 
die met jongeren werkt. 
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3.2.1 Masturbatie 
Het is nog niet zo lang geleden dat een journalist van een bekend weekblad in een artikel over 
seks over zijn masturbatie-ervaringen schreef. Hij heeft het geweten. Op de redactie van het  
vooruitstrevende  blad werd hij sindsdien regelmatig met ouwe rukker  begroet. Masturbatie 
is nog altijd een moeilijk onderwerp. Jongeren van nu weten echt wel dat masturbatie mag en 
dat je er niet doof van wordt, maar ze praten er  evenals volwassenen  zelden ontspannen 
over. Toch masturbeert zo n 80 tot 90% van de jongens regelmatig vanaf hun veertiende. Bij 
meisjes liggen die percentages wat lager: 40 tot 60%. 
Veel jongeren zien masturbatie als surrogaatseks waaraan geen behoefte meer zal zijn als ze 
verkering hebben. Daarmee wordt soloseks ondergewaardeerd. Masturbatie blijkt een goed 
middel om erachter te komen wat je prettig vindt aan seks. Met name van meisjes is bekend 
dat ze meer van hun lijf en van seks gingen houden nadat ze begonnen waren regelmatig te 
masturberen. Maar ook bij het vrijen met zijn tweeën kan masturbatie een middel zijn om de 
ander te laten zien wat je lekker vindt. 
 

Vragen: 
- Hoe heb jij  als jongere  geleerd om jezelf te bevredigen? 
- Welke gevoelens ontstonden hierbij? 
- Hoe waardeer jij nu seks met jezelf in vergelijking met seks met een ander? 
- Welke aarzelingen en belemmeringen ervaar jij om met anderen te praten over zelfbevrediging? 

 
3.2.2 Seksueel toenaderingsgedrag 
Met seksueel toenaderingsgedrag  wordt gedrag bedoeld dat erop gericht is een vorm van 
erotisch contact te bereiken. Het varieert van oogcontact, flirten, strelen, tongzoenen, vrijen 
met kleren aan, vrijen met kleren uit en neuken. In veel onderzoek naar seksualiteit tussen 
jongeren wordt een dergelijke volgorde aangehouden. Zo n rijtje suggereert misschien dat 
neuken het hoogst haalbare is op seksueel gebied. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, al 
denken veel jongens en mannen van wel. Een feit is wel dat veel jongens en meisjes, 
naarmate ze ouder worden, ervaring opdoen in seksueel toenaderingsgedrag in een volgorde 
die overeenkomt met het bovenstaande rijtje. Op de leeftijd van 13,7 jaar heeft de helft van de 
jongeren wel eens getongzoend. Op de leeftijd van 14,6 jaar heeft de helft wel eens gestreeld 
onder de kleren , op 16,4 jaar wel eens naakt gevreeën en op 17,5 jaar wel eens seksuele 
gemeenschap gehad (Van der Vliet 1990). Het pad van tongzoenen tot 
geslachtsgemeenschap wordt door jongeren afgelegd in gemiddeld vier jaar tijd. 
Hetzelfde rijtje van handelingen (oogcontact-flirten-tongzoenen enzovoort) wordt vaak 
doorlopen als jongens en meisjes met elkaar naar bed gaan. 
 
Voorbeelden 
Paul (16 jaar) vertelt hoe hij met een meisje naar bed ging dat hij was tegengekomen in de disco (hij had 

 
ek ze heel veel naar me. Vanaf toen wou ze verkering met me. Een week 

later wou ze steeds op mijn kamer komen. Zij had afgesproken dat ze om 1 uur kwam en toen kwam ze bij 
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me op de kamer. 
En toen? 
En toen zijn we gaan slapen. 

 
Ze komt bij je in bed en dan ga je verder. 
Hoe pak je dat aan? 
Ja, eerst ga je een beetje praten en dan ga je zoenen en dan gewoon, het gaat vanzelf. 
Praten, zoenen... wat gebeurde er verder? 
Ja, gewoon. Ik trok mijn kleren uit. 
En toen? 
Zij trok ook haar kleren uit. En dan ga je in bed liggen en dan ga je elkaar zoenen en dan ga je aan elkaar 

 
 
Bert (16 jaar) heeft ruim twee jaar verkering met Susan (17 jaar). Sinds anderhalf jaar gaan ze ook met 
elkaar naar bed. Hij ziet haar eens in de twee weken, als hij naar zijn ouders gaat. Hij vertelt hoe ze dan tot 
seksueel contact komen: 
Hoe laat jij Susan zien dat je zin hebt om te vrijen? 

Gewoon dat gaat gelijk, ik kom uit de bus, we beginnen gelijk met tongen. En op een gegeven moment dan 
liggen we op een grasveldje en dan zeg ik het gewoon tegen haar. Tegen haar kan ik alles zeggen, ik weet 
wat ik aan haar heb. 
Wat zeg je dan? 

 
En wat zegt zij dan? 

 
Wat is haar rol als jullie vrijen? 
Gewoon, daar let ik niet zo veel op. Het is voor allebei, ik beleef er plezier aan en zij ook. 
Hoe vrijen jullie meestal? 
Gewoon, hoe moet je dat zeggen? Nou, we beginnen met tongen en dan streel je de borsten of zo. Ze heeft 

t kan mij niet schelen. Als ze me 

wil niet bovenop, dat wil ze niet. 
Dan neuken jullie en dan is het klaar? 
Nee, dat gaat de hele dag. Nou ja, na twee keer dan stop je gewoon. Maar dan gaat het de hele dag door 
met tongen en alles, gewoon de hele dag aan mekaar zitten. Ik zie haar maar twee dagen in de twee weken, 

 
 
Vragen: 
- Wat valt je op aan de (verschillen en overeenkomsten in de) manier waarop beide jongens over hun 

seksuele ervaringen vertellen? 
- Wat vinden beide jongens het moeilijkst om te vertellen? 
- Wat is er lastig aan om als groepsleider met jongens over dit soort ervaringen te praten? 
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Figuur 1: Percentage jongens en meisjes dat ervaring heeft met geslachtsgemeenschap, uitgezet tegen 
leeftijd, gebaseerd op Leliveld en Ketting, 1984 en Van der Vliet, 1990. 

 
Figuur 1 laat zien hoe jongens en meisjes meer ervaring krijgen met geslachtsgemeenschap 
bij het toenemen van de leeftijd. Meestal is de persoon met wie de jongere voor het eerst 
geslachtsgemeenschap heeft iets ouder. 
 
Van de jongeren die ervaring hebben met geslachtsgemeenschap, heeft zo n 40% ervaring 
met meerdere vriendjes/vriendinnetjes. Daarbij gaat het grotendeels om opeenvolgende 
relaties. 
Jongens tobben over het algemeen meer over de vraag of ze achter lopen  dan meisjes. En 
ze scheppen meer op over hun seksuele ervaringen. Jongens met een hoger opleidingsniveau 
weten meer van seks. Bovendien scheppen zij minder op en pretenderen zij minder vaak 
seksuele ervaring te hebben terwijl het niet waar is. 
In sommige onderzoeken komt naar voren dat de eerste keer  door de meeste jongeren als 
positief wordt ervaren. Andere onderzoeken tonen weer een ander beeld: vooral de meisjes 
brengen naar voren dat de eerste seksuele ervaring teleurstellend of zelfs heel akelig was. 
Maar ook voor jongens verloopt de eerste keer niet altijd zonder problemen. 
 

Voorbeelden 
Hi

 
Hoe vond je de eerste keer dat je een meisje naar bed ging? 

Sander: Ik zou het eigenlijk niet weten. Het was gewoon lekker. 
Voelde je niet heel onhandig? 
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Ron: Ik wil net zeggen, bij mij lukte het niet. Nee, echt niet. Dat is moeilijk... 
Sander: Een beetje zenuwachtig. 
Ron: Je weet bij god niet wat je moet doen, en zij ook niet. 
Was het niet heel raar? Je stelt je er heel wat bij voor en dan... 
Ron: ...en dan is het in feite niks. De tweede en de derde keer was het wel leuk. 
Sander: Dan weet je een beetje hoe het moet. 
Hoe reageerde je er op dat het niks werd? 
Ron: Volgende keer beter. 
Je was er vrij nuchter onder? 
Ron: 

 
Wat lukte niet dan? 
Ron: Ja, wat lukte niet... hoe moet ik dat zeggen? Heel veel niet... Als je het voor de eerste keer doet, 
dan moet je alles ontdekken. Het gaat niet vanzelf. 
Sander: Nee, een heleboel onderzoeken en zo. 
Ron: Dat lukt je gewoon niet. [...] Ik had van anderen gehoord dat het best wel moeilijk zou zijn de eerste 
keer, dus ik had me er wel op voorbereid. Dat heb ik ook tegen haar gezegd. En zij zei precies hetzelfde. 
Wat vond je moeilijk? 
Ron: Ja god, je weet niet waar je moet beginnen, om het zo maar te zeggen. 
Sander: Nee. 
Ron: Kijk dat condoom dat was nog n
verpakking. Hoe dat moest, dat was een piece of cake, zal ik maar zeggen, maar... 
Wat was dan wel moeilijk? 
Ron: Effe denken hoor, effe de goeie woorden vinden. Om de juiste plaats van het gaatje te vinden, laat 
ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld om te kijken wat een ander lekker vindt, dat soort dingen. 
Sander: De lekkere plekkies zoeken. En wat ze leuk vinden. 
Ron: Ik kan misschien wel op een meisje haar borst gaan zuigen, maar als ze het lekker vindt dat je over 

 
 
Bert (16 jaar) over zijn eerste keer met Susan (17 jaar): 

hebt, dan vind je het heel normaal, tenminste je vindt het leuk. 
Wat vond je er eng aan? 
Gewoon voor het eerst, je weet niet wat voor gevoel het is, het is gewoon heel raar, er gaat gelijk een 
heel andere wereld voor je open, denk ik. 
De eerste keer vond je niet echt prettig? 
Nee, niet echt nee. 
Waarom niet? 

 
 
Vragen: 
-  
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- Waarom praten jongens hier moeilijk over? 
- Wat valt je in het eerste interviewfragment op aan de interactie tussen Ron en Sander? Wat zegt dit 

 
 
Seksueel toenaderingsgedrag ontstaat niet vanzelf bij het ouder worden. Het is een kwestie 
van leren. De wijze waarop dit gedrag geleerd wordt, is afhankelijk van de manier waarop de 
jongen of het meisje zich op andere terreinen ontwikkelt. Een voorbeeld is de ontwikkeling van 
het zogenaamde perspectief nemen . Dat betekent dat je in staat bent je een beeld te vormen 
van de manier waarop een ander tegen bepaalde gebeurtenissen, voorwerpen of ideeën 
aankijkt en dat je je in de ander kunt inleven. Jonge kinderen zijn nog niet in staat zich op die 
manier in de ander te verplaatsen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand hebben er 
grote moeite mee. Is het laatste het geval, dan is dat natuurlijk een behoorlijke handicap bij het 
leggen en onderhouden van contacten. 
Niet alleen het ontwikkelingsniveau is van belang. De omgeving blijkt minstens zo belangrijk. 
Die omgeving moet kansen bieden tot seksueel toenaderingsgedrag. Aanvankelijk is de 
school de plaats waar de meeste contacten gelegd worden. Wanneer jongeren de zestien 
gepasseerd zijn, wordt de disco belangrijker dan de school als contactgelegenheid. In bars en 
cafés vindt het leggen van contacten nauwelijks plaats. Het leren van seksueel toenade-
ringsgedrag gaat soms met pijn en moeite. Zowel jongens als meisjes geven in diverse 
onderzoeken te kennen dat ze problemen ondervinden bij het leggen van contacten met de 
andere sekse: de percentages variëren van 35 tot 50. 
 
Is er de afgelopen decennia iets veranderd in de rolverdeling tussen jongens en meisjes als 
het gaat om seksuele toenadering? Meisjes mogen inderdaad wat meer dan vroeger actief 
optreden ten opzichte van jongens en een eerste stap zetten in het spel van versieren en 
verleiden (Van Duin 1991). Maar uiteindelijk lijken de meeste jongeren zich te voegen in de 
oude rolverdeling tussen jager  en prooi . In een discotheek zijn het nog steeds voornamelijk 
jongens die het initiatief nemen met heb je een vuurtje? , heb je al verkering?  of kom je 
morgen ook weer?  (Ten Den 1990). 
Het is voor meisjes nog steeds ongepast om zich al te seksueel wervend op te stellen of zich 
over te geven aan seks om de seks: zij lopen dan een groot risico op het stigma hoer  of slet . 
Jongens daarentegen moeten scoren: het demonstreren van seksuele potentie en meiden 
versieren zijn belangrijke elementen in hun ideaalbeelden over man-zijn; jongens die hieraan 
niet voldoen, worden gecategoriseerd als mietje , doetje  en homo . 
 

Voorbeelden 
Soraya (17 jaar): 

e toe komt. En als hij zover is en hij komt naar me toe en ik vind 
het een leuke jongen, dan ben ik echt niet moeilijk. Dan ga ik gewoon op hem in. Maar alleen als ik er zin 
in heb. 
Wat is dan de rol van jou en wat van de jongen? 
Ik laat me gewoon veroveren. Want alle jongens doen dat wel. Als ze een meisje leuk vinden, gaan ze 
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toch wat dingen proberen, een beetje duwen bijvoorbeeld. En als ik het een leuke jongen vind en ik wil 
dat ook, dan laat ik hem gewoon duwen. Dat vind ik niet moeilijk. 
En verover jij ook wel eens jongens? 
Nee. Het is een beetje ordinair als een meisje zit te hangen aan een jongen. En vooral als die jongen jou 
niet leuk vindt. Dat vind ik gewoon goedkoop. Het is niet leuk als jongens het doen, maar ik vind het nog 
stommer wanneer meisjes dit doen. Meisjes krijgen sowieso al sneller een naam, dat is gewoon zo. Als 
een meisje met drie jongens gaat, dan is ze een hoer, en als een jongen dat doet, is hij stoer. Zo is dat nu 
eenmaal. Ik zal heus wel eens een keer met een jongen gaan praten als ik hem leuk vind. Als ik in de 
discotheek ben en er staat een leuke jongen naast me, dan ben ik niet te beroerd om met hem te gaan 
praten. Maar ik zal niet opeens versiertrucs uit mijn tas halen. Dan denken ze gelijk: volgens mij is dat 

 
 
Mike (16 jaar): 
Als jij een meisje leuk vindt, hoe pak je het dan aan als je met haar wilt vrijen? 

Slim natuurlijk. Gewoon heel aardig doen. Als de hele groep er bij zit, ga ik heel aardig tegen haar doen. 
Heel opvallend, zodat zij het door heeft dat ik het tegen haar doe. Dan merk je vanzelf wel waar het op 
uitdraait. Als het iemand is die je al kent, dan duurt het meestal wat langer, dan gaat het nooit zo in een 
keer. Als je elkaar op een feestje tegenkomt, dan ken je haar alleen van die avond. Meestal is het dan 

 ook van af wat voor een meisje het is. Je moet 
gewoon goed contact leggen en een beetje weten wat het meisje leuk vindt. En zorgen voor een prettige 
omgeving, dan is het veel makkelijker. 
Wat gebeurt er nou voordat je haar voor de eerste keer aanraakt, een zoen geeft...? 
Ik kijk altijd, ik kijk de hele tijd zo van... Als ik wat wil, dan kun je dat aan mijn ogen zien. Dan kan dat 
meisje aan me zien dat ik wat van haar wil. Dan reageert ze vanzelf, of niet natuurlijk. En je moet er een 
beetje bij praten natuurlijk. 
Wat zeg je dan? 

meisje accepteert dat waarschijnlijk niet. Dan moet je iets anders verzinnen. Ik kijk gewoon en dan merkt 
ze dat ik wel wil. Mee  
 
Vragen: 
- Welke verschillen in seksueel toenaderingsgedrag zie jij vanuit je werk tussen jongens en meisjes? 
- Hoe ga jij met deze verschillen om? 

 
Meisjes vinden relationele aspecten  heb ik nu wel of niet verkering met jou?   vaak 
belangrijker dan seksuele spanning en avontuur. Relationele aspecten worden door jongens 
vooral als een last ervaren: een meisje dat seksueel contact afhoudt  omdat ze hem eerst 
beter wil leren kennen of omdat ze wil weten of hij wel echt van haar houdt  is vervelend  en 
moeilijk . Een meisje dat in de ogen van de jongen de boot te lang afhoudt, loopt het risico 
voor trut  uitgemaakt te worden en zonder pardon aan de kant gezet te worden. 
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Jongens en meisjes hebben verschillende seksuele wensen en verwachtingen. Meisjes wordt 
geleerd dat seksualiteit moet plaatsvinden binnen een situatie die vertrouwd en veilig is en 
waarin sprake is van echte liefde . Voor meisjes zijn vooral intimiteit, genegenheid en het 
hebben van een relatie belangrijk. Soms nemen ze dan de seks op de koop toe, bijvoorbeeld 
om conflicten te vermijden en een relatie met een jongen aan te houden. Voor jongens is 
seksualiteit eerder een doel op zich, dat ze kunnen bereiken door aardig te zijn en verkering te 
nemen. Een relatie (verkering) is voor een jongen dikwijls een beperking van zijn seksuele 
vrijheid, terwijl het voor een meisje juist een verruiming betekent omdat zij nu met seksualiteit 
mag gaan experimenteren (De Waal 1989). 
 
3.2.3 Homoseksuele voorkeur 
Het is niet zo dat je óf homo óf hetero bent. Homo s kunnen ook heteroseksuele gevoelens 
hebben en omgekeerd geldt hetzelfde voor hetero s. Over het algemeen wordt aangenomen 
dat zowel bij mannen als vrouwen zo n 5% een overwegend homoseksuele voorkeur heeft. 
Het percentage jongeren dat te kennen geeft een homoseksuele voorkeur te hebben, wisselt 
sterk per onderzoek. Waarschijnlijk komt het er bij dit onderwerp erg op aan hoe de vragen 
gesteld worden. 
Homoseksuele jongeren doorlopen drie fasen: in de eerste fase worden zij zich ervan bewust 
een homoseksuele voorkeur te hebben. Terugkijkend zeggen homoseksuele jongens dat die 
bewustwording rond het twaalfde jaar plaatsvond; bij meisjes gebeurt het rond het veertiende, 
vijftiende jaar. In de tweede fase gaat de jongere seksuele contacten aan met seksegenoten, 
soms afgewisseld met heteroseksuele contacten. Een groter wordend bewustzijn van een 
seksuele voorkeur en ervaring met homoseksuele contacten wil nog niet zeggen dat je je 
zeker over je seksuele voorkeur voelt en dat je ermee naar buiten komt. Het laatste gebeurt in 
de derde fase, die wel de coming out  wordt genoemd. Coming out  vereist dat een jongere 
zich een sekserol eigen maakt die voor zijn of haar gevoel de homoseksuele voorkeur recht 
doet. Dat is geen geringe opgave, omdat de jongere meestal weinig of geen voorbeelden kent 
van homosekserollen. Jongeren worden tijdens de eerste verkenningen van het 
homo-uitgaanscircuit soms afgeschrikt door opvallende leefstijlen en gedragspatronen. 
Gebrek aan kennis, angst voor homoseksualiteit of angst voor discriminatie kan er de oorzaak 
van zijn dat de bovenstaande fasen niet op de gebruikelijke manier doorlopen worden. Lang 
niet alle homojongeren komen aan de coming out  toe. Sommigen besluiten pas tot coming 
out  als ze (jong)volwassen zijn; anderen blijven hun hele leven in de kast . 
Een deel van de jongeren die zich later overwegend heteroseksueel zullen noemen, fantaseert 
over homoseksuele contacten of experimenteert ermee. 
Waarom zijn veel jongeren, en met name jongens in tehuizen, zo negatief over 
homoseksualiteit? Volgens een veel gehoorde verklaring zijn deze jongeren bang voor 
homoseksuele gevoelens bij zichzelf. In tehuizen waar de jongeren dicht op elkaar zitten , 
zouden deze gevoelens duidelijker naar boven komen en dus krachtiger onderdrukt moeten 
worden. Jongens voor wie dit speelt, voelen zich waarschijnlijk sterker wanneer ze zich 
afzetten tegen datgene wat ze niet willen zijn. 
Het is de vraag of dit de enige verklaring is. Voor veel tehuisjongeren geldt dat ze op tal van 



 
 
48 

terreinen vastgelopen of mislukt zijn. Ze hebben weinig om trots op te zijn. Veel jongeren 
ontlenen daarom hun zelfbeeld aan het man-zijn en vullen dat beeld op een traditionele 
machomanier in. Agressie en geweldpleging kunnen middelen zijn om je mannelijkheid te 
tonen en hetzelfde geldt voor stoere seksverhalen. Homoseksualiteit is voor deze jongens erg 
bedreigend omdat homoseksuelen op een andere manier het man-zijn invullen. Homo s 
plaatsen in feite vraagtekens bij het zelfbeeld dat de jongen met zo veel moeite heeft 
opgebouwd. 
 
3.2.4  
Als jongeren voor het eerst met elkaar naar bed gaan, wordt daar in 57% procent van de 
gevallen een condoom bij gebruikt, zo blijkt uit recent onderzoek. Het percentage allochtone 
jongeren dat tijdens de eerste keer een condoom gebruikt, ligt lager. Van de meisjes met een 
vaste relatie gebruikt 57% de pil. Onder meisjes met los/vast-relaties is dit percentage 31. 
Zo n 30% van de jongens en 10% van de meisjes loopt met een condoom op zak. Jonge 
meisjes en jongens weten weinig over geslachtsziekten en AIDS. Bij het ouder worden neemt 
de kennis toe, maar toch blijft er nog veel onwetendheid. Veel jongeren denken dat de kans 
om iets op te lopen  erg klein is. De indruk bestaat dat veel jongeren seksuele contacten met 
een AIDS-risico aangaan. In recent onderzoek bleek dat anale contacten niet ongewoon zijn 
onder heterojongeren. 
 

Opdracht: 
Loop in gedachten de jongeren na met wie je nu dagelijks werkt. Ga na wie van deze jongeren seks heeft 
met andere jongeren en maak een in
voorzorgsmaatregelen nemen bij het vrijen. 
Als je de vraag niet of maar gedeeltelijk kunt beantwoorden, probeer dan na te gaan welke factoren het 
gesprek met jongeren over dit onderwerp belemmeren. Denk daarbij aan factoren bij jezelf, factoren in de 
(tehuis)omgeving en factoren bij de jongeren. 

 
3.2.5 Verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren 
De opvoeding van allochtone kinderen staat onder invloed van meerdere culturen: thuis 
gelden in meer of mindere mate de waarden, regels en gedragspatronen uit het land van 
herkomst; op school en op straat leven ze in de wereld van westerse invloeden en tendensen. 
De ouders moeten in een voor hen vreemd land (opnieuw) hun positie bepalen. Door de 
onzekerheid en angst dat ze hun eigen cultuur ontrouw zullen worden, houden ze soms des te 
sterker vast aan hun eigen waarden en normen. De minderheidscultuur  van de ouders is 
maatschappelijk ondergeschikt aan de cultuur waar kinderen op school en op straat mee te 
maken krijgen. De kinderen, die vaak minder binding met de cultuur uit het land van herkomst 
hebben, ondergaan sterke invloed van de westerse cultuur, hetgeen thuis tot botsingen kan 
leiden. 
Als voorbeelden van verschillen tussen enerzijds de Turkse en Marokkaanse cultuur en 
anderzijds de Nederlandse cultuur wordt vaak gewezen op het sterke onderscheid tussen wij 
(familie en vrienden) en zij (buitenstaanders), voorschriften en gedragsregels met betrekking 
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tot de eer van de familie, sterke sociale controle, uithuwelijking, sterke scheiding en ongelijke 
posities van de seksen, gehoorzaamheid en onderdanigheid aan de vader, en lijfstraffen. Een 
aantal van deze aspecten zou ook gelden voor Surinamers, Antillianen en Molukkers. 
Toch moet men zich niet blind staren op cultuurverschillen en deze zeker niet 
overgeneraliseren. Ten eerste is het de vraag of het cultuurverschil altijd wel zo groot is als 
men denkt. Tussen autochtone Nederlanders onderling, alsook tussen bijvoorbeeld 
Surinamers onderling, bestaan  onder invloed van bijvoorbeeld sociaal economisch milieu en 
godsdienst  ook heel grote verschillen. Ten tweede bestaat het risico in de verhalen over 
ontspoorde etnische jongeren  het cultuurconflict over te accentueren ten opzichte van andere 
factoren. Zo is bijvoorbeeld de sociaal-economische positie van de meeste allochtone groepen 
in Nederland erg slecht; allochtone jongeren hebben binnen het onderwijs en op de 
arbeidsmarkt minder kansen dan autochtone jongeren. Daarboven hebben allochtonen in de 
Nederlandse samenleving te maken met een houding die soms zeer vijandig is ten opzichte 
van hun afkomst en cultuur. 
Het lijkt zinvol ervan uit te gaan dat bij de socialisatie van allochtone jongeren meerdere 
culturen betrokken zijn. Maar er is waarschijnlijk een grote verscheidenheid in hoe deze 
jongeren identiteitsconflicten beleven en oplossen, waarbij de identiteit van een jongere van 
de tweede generatie georganiseerd is rond elementen van bijvoorbeeld de etnische, klasse-, 
sekse- en generatiecultuur waar hij of zij deel van uitmaakt.  (Saharso 1985, p. 382) 
Het onderzoek naar jeugd en seks  (Vogels en Van der Vliet 1990) geeft met name een aantal 
verschillen te zien tussen enerzijds Turkse en Marokkaanse jongeren en anderzijds 
autochtone Nederlandse jongeren. Allochtone jongeren, en dan met name meisjes, staan 
vaker afwijzend tegenover seks vóór het huwelijk  en zeker tegenover seks zonder vaste 
relatie  dan jongeren van Nederlandse afkomst. Een ander verschil betreft de leeftijd waarop 
seksuele ervaring wordt opgedaan. Bij Turkse en Marokkaanse jongens ligt deze leeftijd 
gemiddeld lager dan bij Nederlandse jongeren, bij Turkse en Marokkaanse meisjes juist hoger. 
Over het algemeen hebben Turkse en Marokkaanse jongeren minder kennis over (het 
voorkómen van) geslachtsziekten en AIDS. 
Veel allochtone jongens maken een sterker onderscheid tussen passieve  (vrouwelijke) en 
actieve  (mannelijke) seksualiteit dan autochtone jongens. In dit licht is masturbatie, zijnde 
passieve seksualiteit zonder object , voor veel allochtone jongens verwerpelijk. Het 
onderscheid tussen passieve en actieve seksualiteit komt ook tot uiting in de houding van veel 
allochtone jongens tegenover homoseksualiteit. Zolang je in seksuele contacten met jongens 
en mannen degene bent die actief is, degene die de ander neukt, is er niets aan de hand  en 
word je niet gezien als homoseksueel. Maar zodra je je als jongen door een andere jongen of 
man (anaal) laat neuken, ben je de mindere en ben je homoseksueel (De Ceuninck van 
Capelle 1986; Kluft 1991). Veel allochtone jongeren draaien deze redenering ook om: voor 
hen is een homoseksueel iemand die zich anaal laat neuken. Daarmee gaan ze voorbij aan 
het feit dat neuken lang niet de enige manier van vrijen is bij homoseksuele mannen en dat de 
meeste homo s geen standaardrol in de zin van passief  of actief  hebben. 
Tot slot hebben sommige allochtone jongeren door de sterkere scheiding tussen mannen en 
vrouwen minder ervaring in het omgaan met de andere sekse dan autochtone jongeren. Dit 
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maakt het voor hen soms extra lastig om met (autochtone) meisjes en vrouwen om te gaan, 
zeker wanneer deze meisjes en vrouwen andere opvattingen hebben over de rol van meisjes 
en vrouwen dan zij. 
 
3.3 Jongeren met problemen op het gebied van seksualiteit 
 
3.3.1 Onderschatting 
De problemen die jongeren ervaren op seksueel gebied, worden lang niet altijd herkend, of ze 
worden onderschat. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats worden 
opvoeders, hulpverleners en onderzoekers wel eens misleid door de zogenaamde seksuele 
revolutie . Er zijn minder taboes op seksueel gebied en jongeren beginnen eerder met vrijen 
en seks. Volwassenen kunnen zich maar moeilijk indenken dat jongeren problemen kunnen 
ondervinden op het gebied van seksualiteit. 
In de tweede plaats wordt de adolescentie door veel opvoeders en hulpverleners gezien als 
een periode waarin de jongere experimenteert. Problemen worden gezien als 
aanloopmoeilijkheden , die misschien wel uit zichzelf overgaan. Menige jongere die naar een 
hulpverlener ging met problemen op seksueel gebied, heeft de raad gekregen de zaak nog 
maar eens een paar jaar aan te zien. Handboeken voor hulpverleners op het terrein van 
seksualiteit bevatten vrijwel geen voorbeelden van hulpverlening aan jongeren. 
Wel is er de laatste jaren veel aandacht gekomen voor de moeilijkheden die jongeren kunnen 
ondervinden  op seksueel gebied, maar ook op andere terreinen  als gevolg van seksuele 
mishandeling. Maar ook ten aanzien van dit probleem is er sprake van onderschatting. 
Daarmee komen we op de derde reden: de angst van jongens en meisjes die seksueel 
misbruikt zijn en/of andere seksuele problemen hebben om over seksualiteit te praten. Veel 
van deze jongeren hebben de neiging om het isolement te kiezen en niet over de problemen 
(uit het verleden) te praten. 
Een vierde oorzaak van onderschatting is de neiging van veel hulpverleners om te denken dat 
andere hulpverleners en instanties wel aandacht aan seksualiteit hebben besteed. De 
groepsleider denkt bijvoorbeeld dat de psycholoog er wel over gepraat zal hebben, de 
psycholoog denkt dat het aan de orde is geweest op school enzovoort. Uit het feit dat er van 
die kant geen signalen komen, leidt de groepsleider vervolgens af dat er kennelijk geen 
bijzonderheden zijn: geen bericht, goed bericht . 
 

Vraag: 
Welke redenen kunnen in jouw werksituatie een rol spelen bij het onderschatten van het vóórkomen van 
seksuele problemen bij jongeren? 

 
3.3.2 Problemen bij seksueel toenaderingsgedrag 
Uit veel onderzoek blijkt dat het beeld van de vlotte eigentijdse jongens en meisjes die 
makkelijk contact leggen, vrijen en seks hebben niet klopt. Veel jongeren zeggen 
moeilijkheden te ondervinden bij seksueel toenaderingsgedrag. Interessant is een onderzoek 
waaruit bleek dat de meeste jongeren vinden dat zij zelf minder ervaren zijn op seksueel 
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gebied dan hun leeftijdsgenoten. Het eerder genoemde opscheppen onder jongens zal hier 
ongetwijfeld een rol bij spelen. 
Veel jongens en meisjes durven geen initiatief te nemen. Soms hebben jongeren bepaalde 
manieren ontwikkeld om niet in een positie te komen dat er toenaderingsgedrag van hen 
verwacht wordt. 
 

Voorbeeld 
Met Anton kun je lachen. In de groep weet hij altijd de nieuwste moppen te vertellen. Jongeren uit de 
buurt en uit andere groepen hebben altijd groot plezier om Anton. Vooral als er meisjes bij zijn, voert hij 
een speciaal clownsnummer op: hij haalt zijn gebit half uit zijn mond en begint mummelend een van de 
vele smartlappen die hij kent te zingen en maakt daarbij spastische gebaren. De meiden komen niet meer 
bij van het lachen. Het heeft lang geduurd, maar plotseling realiseerde de groepsleiding zich dat ze Anton 
nog nooit een gewoon gesprek met een meisje hadden zien voeren. 
 
Vraag: 
Welke manieren gebruiken jongeren die jij kent om eventuele moeilijkheden die zij ervaren in het leggen 
van contacten te camoufleren? 

 
Ook als het toenaderingsgedrag wel op gang komt, kan er nog veel misgaan. Als jongens en 
meisjes weinig ervaren zijn in toenaderingsgedrag, hebben de jongens vaak meer aandacht 
voor seks terwijl meisjes meer waarde hechten aan romantische en relationele gevoelens. Het 
meisje komt vaak in een dilemma terecht: ze vindt de jongen wel leuk maar ze wil nog niet zo 
ver gaan. Als extra complicatie kan er bij grensoverschrijdingen zelfverwijt ontstaan: het meisje 
vraagt zich af of ze het zelf niet zo ver heeft laten komen. Voor de jongen is er ook een 
dilemma: zich laten beïnvloeden door wat het meisje zegt of doordouwen . Maar het dilemma 
van de jongen gaat minder diep omdat het zelfverwijt meestal ontbreekt. Het doordouwen van 
de jongen kan veel vormen aannemen: van hinderlijke handtastelijkheden tot regelrechte 
verkrachting (zie verder hoofdstuk 5). 
 
3.3.3 Problemen met homoseksualiteit 
Uit onderzoek blijkt dat veel homoseksuele jongeren een moeilijke periode doormaken. Bij de 
overgang van fase één, de bewustwording, naar fase twee, het aangaan van seksuele 
contacten en het aannemen van een sekserol, kunnen de nodige moeilijkheden optreden door 
anti-homo-opvattingen in de omgeving, door het ontbreken van mogelijkheden om erover te 
praten of om contacten aan te gaan en door angst voor AIDS. Voor jongeren uit een cultuur 
met een sterk taboe op homoseksualiteit gelden deze problemen des te sterker. De problemen 
van allochtone lesbische meisjes zijn enorm: het aangaan van seksuele contacten wordt hen 
niet toegestaan, laat staan homoseksuele contacten. Voor hen is een breuk met het gezin en 
de gehele etnische bevolkingsgroep meestal onvermijdelijk. 
Tijdens de coming out  (fase drie) staat de jongen of het meisje voor het probleem vorm te 
geven aan een sekserol en een levensstijl. 
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3.3.4 Seksuele problemen 
Seksuele problemen die voor volwassenen een reden zijn om zich tot de hulpverlener te 
wenden, blijken in veel gevallen op jongere leeftijd, vóór het achttiende jaar, ontstaan te zijn. 
Jongeren met seksuele problemen zullen daar echter niet gemakkelijk mee naar buiten 
komen. Vaak melden ze zich pas wanneer de problemen in een relatie een rol gaan spelen of 
wanneer zij zich realiseren dat het probleem het aangaan van relaties onmogelijk maakt. Een 
aparte categorie zijn problemen die de jongere in conflict met de samenleving brengen: 
gewelddadig toenaderingsgedrag, exhibitionisme, gluren, potenrammen, telefoonterreur en 
dergelijke. In Nederland begint de hulpverlening voor deze jongeren eigenlijk nog maar net op 
gang te komen (zie verder hoofdstuk 7). 
 
3.4 Seksualiteit bij jongens in tehuizen 
De situatie van jongeren in tehuizen is  ook als het om de seksualiteitsontwikkeling gaat  
een andere dan die van jongeren die in een gezin opgroeien. Seksualiteit bij jongens in 
tehuizen kan vanuit verschillende invalshoeken beschreven worden. We kiezen in deze 
paragraaf voor twee thema s: 
1) seksuele ontwikkeling en problematiek; 
2) seksualiteit en macht. 
 
3.4.1 Seksuele ontwikkeling en problematiek van jongens in tehuizen 
Het is waarschijnlijk dat jongens in tehuizen in vergelijking met jongens buiten het 
(residentiële) hulpverleningscircuit meer problemen hebben op seksueel gebied. Soms is 
seksuele problematiek een reden tot aanmelding; denk aan seksuele problemen met een 
gewelddadig karakter. Maar ook bij jongens die niet om die reden aangemeld zijn, is de kans 
groot dat de seksuele ontwikkeling een problematisch verloop heeft gehad. In de gezinnen 
waar de jongens uitkomen, is vaak sprake geweest van geweld, waaronder ook seksueel 
geweld. Soms zijn de jongens slachtoffer geweest van seksueel geweld of ze zijn getuige of 
actief betrokken geweest bij seksuele mishandeling van gezinsleden. In alle drie gevallen is de 
kans groot dat er sprake is van een problematische seksuele ontwikkeling. 
Problemen in de seksuele ontwikkeling kunnen ook ontstaan bij jongens die opgegroeid zijn in 
een gezin waar prostitutie of andere vormen van seks voor geld  (bijvoorbeeld het optreden in 
pornofilms) regelmatig voorkwamen. Het is niet zo dat dergelijke omstandigheden altijd tot 
problemen bij het kind leiden. Het risico dat die problemen ontstaan, is echter vrij groot. 
Emotionele, cognitieve en gedragsproblemen bij de jongen kunnen een negatieve invloed 
hebben (gehad) op de seksuele ontwikkeling. Een jongen die geleerd heeft met negatief 
gedrag aandacht te trekken en zijn zin te krijgen, zal moeilijk contacten kunnen leggen als het 
om toenaderingsgedrag gaat. Bij dergelijke jongens is het risico niet denkbeeldig dat ze op 
een gewelddadige manier contact gaan leggen. Soms is er sprake van een indirect verband: 
de meeste tehuisjongens hebben wat school betreft een zeer problematische 
voorgeschiedenis. Denk aan schoolwisselingen, spijbelen en voortijdig school verlaten. De 
school is de plek bij uitstek waar begonnen wordt met toenaderingsgedrag. Voor jongens die 
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op school niet goed functioneren of die helemaal niet op school zitten, valt er dus een 
belangrijk oefenterrein weg. Deze jongens gaan contacten leggen in circuits van rand-
groepjongeren , met de kans dat zij relaties krijgen met jongeren die al even problematisch zijn 
als zijzelf. 
 
Soms wordt de vraag gesteld welke invloed het opgroeien in een tehuis op de seksuele 
ontwikkeling heeft. Er zijn studies bekend die wijzen op negatieve invloeden. Vooral in 
tehuizen met een gewelddadige subcultuur komt seksueel misbruik van de zwakkeren voor. In 
het Amerikaans wordt gesproken van victimization  (tot slachtoffer worden). Het leven in een 
tehuis kan, afhankelijk van de manier waarop het tehuis aandacht besteedt aan seksualiteit, 
echter ook positieve gevolgen hebben voor de seksuele ontwikkeling. Dit geldt vooral voor 
jongeren die bang zijn voor seksuele gevoelens en jongeren die heel weinig van seksualiteit 
afweten. Door een plaatsing in een tehuis kan de jongere in aanraking komen met 
leeftijdgenoten die wat verder zijn in hun seksuele ontwikkeling en die daar op een 
ontspannen manier uiting aan geven. Deze jongeren kunnen dan positieve voorbeelden voor 
de jongen of het meisje in kwestie worden. Belangrijk is de sfeer waarin het zich afspeelt. Is de 
sfeer gewelddadig, dan kan de confrontatie met seksueel gedrag van leeftijdsgenoten een 
negatief effect hebben. Is er sprake van een open en speelse sfeer, dan kan het heel 
bevrijdend zijn om in aanraking te komen met leeftijdgenoten die zonder schaamte praten over 
seks. 
 
3.4.2 Seksualiteit en macht 
Veel verhalen over seks in tehuizen hebben te maken met machtsspelletjes. In iedere 
leefgroep is een voortdurende strijd om de macht gaande. Wie is het leukst? Wie durft het 
meest? Voor wie moet je bang zijn? Seks is een voor de hand liggend onderwerp om mee uit 
te dagen en te pesten, omdat jongeren juist op dat terrein zo kwetsbaar zijn. En dat weten ze 
van elkaar. 
 

Voorbeeld 
Edwin is nieuw in de groep. Hij voelt zich duidelijk niet op zijn gemak en probeert vooral bij de 
groepsleiding in een goed blaadje te komen. Hij probeert ook indruk te maken met zijn kennis van het 
Nederlands en verbetert soms het taalgebruik van zijn groepsgenoten. Een van de groepsgenoten heeft 

Edwin krijgt de bijnaam Pinkeltje. Bij het uitspreken van die naam wordt de pink in de lucht geheven. 
Thee- en koffiedrinken wordt een nachtmerrie voor Edwin omdat alle jongens hun kopje met opgeheven 
pink beetpakken en het uit
aan de hand is. 

 
Grappen en pesterijen over homoseksualiteit komen eveneens veel voor in tehuizen. De 
beschuldiging dat iemand een flikker is, kan een uitermate effectief machtsmiddel zijn: de 
beschuldigde wordt geïsoleerd en hij kan niet bewijzen dat hij geen homo is. Hij kan 
hoogstens onder het etiket uit proberen te komen door overdreven heteroseksueel 
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machogedrag te gaan vertonen. Sommige jongens gaan daarin zo ver dat ze in het bijzijn van 
de groepsgenoten meisjes gaan lastig vallen of erger. Een probaat middel om niet voor flikker 
uitgemaakt te worden, is het vol hangen van je kamer met heteroporno en het rondstrooien 
van verhalen over de meisjes die je allemaal gehad hebt. 
Een ander seksueel getint machtsspelletje is het grof benaderen van meisjes. Dit is een 
favoriet spel voor jongens die zich afgewezen voelen door een meisje. Het meisje komt in een 
dilemma: als ze de jongen overtroeft en een nog grover antwoord teruggeeft, zet ze haar 
reputatie op het spel en loopt ze het risico om als slet of hoer bekend te raken. Als ze niets 
doet, lijkt het net alsof ze de woorden van de jongen heel gewoon vindt. Voor de jongen is het 
een makkelijk spelletje: hij voorkomt een afgang en heeft de lachers op zijn hand. 
De groepsleiding krijgt ook haar deel. Zo worden ongetrouwde groepsleiders die verzorgd 
gekleed gaan al gauw flikkers genoemd. 
 
3.5 Tot slot 
Om aandacht te kunnen besteden aan eventuele vragen en problemen van jongens omtrent 
seksualiteit (hoofdstuk 4) en aan het voorkómen van seksueel geweld (hoofdstukken 6, 7 en 
8), is enige kennis over seksualiteit en jongeren  onontbeerlijk. In dit hoofdstuk zijn enkele 
aspecten belicht. Deze presentatie van gegevens en inzichten heeft uiteraard haar beperkin-
gen. Het is van groot belang rekening te houden met en open te staan voor individuele 
verschillen tussen jongeren. Daarenboven zijn er onderwerpen waarover nog steeds 
onvoldoende bekend is. Zo bestaat er over de verschillen en overeenkomsten tussen 
allochtone en autochtone jongeren nog veel onduidelijkheid. Juist ook bij allochtone jongeren 
geldt daarom de aanbeveling om vooral bij jongeren zelf te rade te gaan welke rol seksualiteit 
in hun leven speelt en welke vragen en problemen zij hierbij tegenkomen. 
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4  Enkele aandachtspunten voor het omgaan met 
vragen en problemen van jongens omtrent 
seksualiteit* 

 
 
Seksualiteit is in de identiteitsontwikkeling van jongeren een van de belangrijkste 
onderwerpen. Dit vereist van ouders, verzorgers, leerkrachten, en zeker ook van groepsleiders 
en andere jeugdhulpverleners, expliciete aandacht voor dit thema. In het vorige hoofdstuk is 
de ontwikkeling van seksuele identiteit, sekserol, seksuele voorkeur en seksueel gedrag bij 
jongeren belicht. Daarbij is ingegaan op allerlei problemen die zich bij jongeren kunnen voor-
doen, alsook op de specifieke situatie van jongens in de residentiële jeugdhulpverlening. In dit 
hoofdstuk is de vraag aan de orde op welke manier groepsleiders (en andere hulpverleners 
binnen een residentiële instelling) aandacht kunnen besteden aan seksualiteit en eventuele 
seksuele problemen van jongens. 
Het kunnen hanteren van ervaringen, belevingen en problemen van jongeren op het gebied 
van seksualiteit is een essentieel onderdeel van en een voorwaarde voor het kunnen 
voorkómen en tegengaan van seksueel geweld. Daarbij moet wel voor ogen gehouden 
worden dat seksueel geweld niet zozeer een seksueel als wel een machtsprobleem is: 
seksueel geweld hangt samen met machtsverschillen tussen mannen en vrouwen, tussen 
volwassenen en kinderen en tussen heteroseksuelen en homoseksuelen, en met de opvat-
tingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit. Hoe deze elementen in het werken 
met jongens aan de orde kunnen komen, staat centraal in de hoofdstukken 6, 7 en 8. 
 
4.1 Het verzamelen van informatie 
Het is van groot belang zicht te hebben op de seksuele ontwikkeling van jongens en de 
eventuele aanwezigheid van problemen. Aandacht voor seksualiteit kan op verschillende 
momenten plaatsvinden. Het onderwerp kan aan de orde komen tijdens mentorgesprekken, 
tijdens het eten of de koffie en thee. Zowel de groepsleiders als andere jeugdhulpverleners 
binnen de instelling die met de jongen te maken hebben, zouden dit onderwerp moeten 
aansnijden. 
Permanente aandacht voor seksualiteit is niet alleen nodig om jongens de ruimte te geven om 
zich op dit terrein op een positieve manier te ontwikkelen, het is ook nodig om te kunnen be-
slissen of er specifieke aandacht en hulp nodig is. 
 
4.1.1 Structurele aandacht 
Er hoort in een tehuis structureel aandacht te zijn voor de seksuele ontwikkeling van de 
jongens en voor de vraag of er eventueel sprake is van problemen op seksueel gebied. Je 

                     
* Dit hoofdstuk is een gezamenlijk produkt van Wim Slot en Han Spanjaard. 
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hoeft maar willekeurig een aantal dossiers van jongens op te slaan om te zien dat die 
aandacht er nauwelijks is. In veel tehuizen wordt het onderwerp seksualiteit  gezien als een 
verplicht onderdeel voor de psychiater of psycholoog die een persoonlijkheidsrapport opstelt. 
Structurele aandacht betekent dat seksualiteit regelmatig terugkomt in de rapportage, de 
besprekingen en de behandelingsdoelen. Structurele aandacht betekent ook dat 
gespecialiseerde therapeuten en diagnostici het belangrijk vinden dat de groepsleiding aan-
dacht heeft voor de seksuele ontwikkeling en dat men informatie uitwisselt die voor dit punt 
van belang is. 
Als tijdens de groepstherapie opvalt dat een jongen zeer agressief ingaat op plagerige 
opmerkingen van meisjes, kan dat voor de therapeut een reden zijn om de groepsleiding te 
vragen extra te letten op contacten tussen hem en de meisjes in de groep. Omgekeerd kan de 
groepsleiding op grond van observaties en de omgang met jongens suggesties doen voor 
nadere diagnostiek of therapie. 
 
4.1.2 Invloed van de tehuisomgeving 
Je kunt pas echt iets zinnigs observeren op het gebied van seksualiteit als de tehuisomgeving 
op dit punt activerend werkt. Dat betekent dat de omgeving stimuleert tot gedragingen die be-
langrijk zijn voor de seksuele ontwikkeling van jongeren. De mogelijkheden daartoe variëren 
per tehuis. Belangrijk daarbij is de mate waarin het dagelijks leven in de samenleving een rol 
speelt in het doen en laten van de jongeren binnen en buiten het tehuis. 
In sommige tehuizen zijn de doelstellingen gericht op het vergroten van inzicht. Men vindt het 
belangrijk dat de jongen of het meisje meer begrip krijgt van de oorzaken van zijn of haar 
problemen. Of men probeert de jongere via bepaalde ervaringen  denk aan 
overlevingstochten  tot een beter inzicht in zichzelf te stimuleren. De eisen die het dagelijks 
leven aan de jongeren stelt, worden in deze tehuizen soms even naar de achtergrond 
geschoven: tijdens een overlevingstocht hoef je bijvoorbeeld niet naar school. Andere 
voorbeelden zijn therapeutische gemeenschappen voor verslaafden. In deze tehuizen worden 
de eisen die het dagelijks leven in onze samenleving stelt opgeschort of vervangen door heel 
aparte eisen die specifiek voor de therapeutische gemeenschap gelden. 
In andere tehuizen zijn de doelstellingen juist gericht op het omgaan met de eisen die het 
dagelijks leven in de samenleving stelt. Deze benadering wordt in het engels community 
based  genoemd: op de samenleving gericht. De jongeren in een dergelijke tehuisomgeving 
worden gestimuleerd om zo veel mogelijk deel te nemen aan de samenleving buiten het 
tehuis. Tegelijkertijd wordt de samenleving zo veel mogelijk binnen de muren van het tehuis 
gehaald. Denk aan tehuizen waar de bewoners naar scholen in de buurt gaan, waar 
buurtbewoners regelmatig op bezoek komen. 
De laatstgenoemde aanpak leent zich beter voor het activeren van gedragingen die van 
belang zijn voor de seksuele ontwikkeling. In een tehuis waar het mogelijk is dat de jongens af 
en toe vrienden en vriendinnen uitnodigen om mee te doen met gezamenlijke activiteiten, krijg 
je als groepsleider meer zicht op de seksuele ontwikkeling. 
Bij de noodzaak van een activerende tehuisomgeving moet bedacht worden dat de groeps-
leider die omgeving voor een belangrijk deel maakt . Als de jongens veel weekeinden weg zijn 
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uit het tehuis, krijgt de groepsleider nauwelijks informatie over contacten met gezinsleden, 
vrienden en vriendinnen als hij daar niet rechtstreeks naar vraagt. In sommige tehuizen weten 
de jongens dat het onderwerp vrienden, vriendinnen, seksualiteit  regelmatig ter sprake komt 
en zijn daarom niet verbaasd als de groepsleider na een weekeinde op concrete wijze deze 
onderwerpen ter sprake brengt. 
Overigens is het niet zo dat een op de samenleving gerichte behandeling altijd de voorkeur 
heeft. Bij sommige jongeren kan de problematiek zodanig zijn dat de eerstgenoemde vorm 
van behandeling (de nadruk in eerste instantie op het vergroten van inzicht, los van de eisen 
van het dagelijks leven) noodzakelijk is. Deze noodzaak kan dan bijvoorbeeld voortkomen uit 
het feit dat de jongen een zeer ernstig delict heeft gepleegd en om die reden tijdelijk buiten de 
samenleving geplaatst moet worden. 
Waar het hier om gaat, is invloed van de tehuisomgeving op de seksuele ontwikkeling van de 
jongere. In een op de samenleving gerichte tehuisomgeving zijn de mogelijkheden groter om 
hier aandacht aan te schenken. Jongeren die een behandeling afgerond hebben in een tehuis 
waar die samenleving weinig aan bod gekomen is, zouden gebaat zijn bij een vervolgbe-
handeling  ambulant of residentieel  waarin het leven van alledag in onze samenleving 
centraal staat. 
 
4.1.3 Het gebruik van specifieke hulpmiddelen 
Bij het verzamelen van informatie over seksualiteit kunnen specifieke hulpmiddelen gebruikt 
worden. Er zijn speciale methoden om het verzamelen van informatie over seksualiteit op een 
niet al te confronterende, gestructureerde manier te doen. Een voorbeeld daarvan is het model 
van Schacht (zie paragraaf 4.6). De vraag of de groepsleider of een therapeut dit soort 
specifieke methoden hanteert, zal per tehuis verschillend beantwoord worden. 
Als het gaat om traumatische ervaringen en/of specifieke problemen op het gebied van 
seksualiteit, zijn jongens daar vaak nog geslotener over dan meisjes al zijn. Ga er niet van uit 
dat de jongens wel over hun problemen gaan praten als er eens een keer een videoband over 
seksuele mishandeling of een ander moeilijk  onderwerp gedraaid wordt. De jongens die echt 
problemen hebben, houden ook dan hun mond dicht. Aan iedere jongere die in het tehuis 
komt wonen, zou gevraagd moeten worden of er sprake is van problemen op seksueel gebied. 
 

Voorbeeld 
Margot van Heteren (pedagogisch directeur en orthopedagoog van het internaat Harreveld) over het aan 
de orde stellen van seksueel misbruik tijdens de intake: 

 jongens met seksueel-misbruik-ervaringen  als je er tenminste op een goede 
manier naar vraagt  hierover vertellen bij een intake. De intake is namelijk een neutrale situatie. Het is 
een kans die elke hulpverleningsinstelling eigenlijk zou moeten benutten. Misbruikte jongens checken 
eerst hoe ver de hulpverlener zelf is voordat ze met het verhaal komen. Dus het helpt soms als je laat 
merken dat je vaker met misbruikte jongens hebt gesproken. Ik vertel ook dat we veel jongens in huis 
hebben met dit soort ervaringen. En bijvoor zelf over 
praten. Er staan in de papieren van jou een aantal dingen die daar op zouden kunnen wij
benoem ik de signalen die ik heb gezien. Als je dat vertelt, dan krijg je vaak een weder
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kundig
bewijst. [...] 
We stellen de vragen zo neutraal mogelijk, zodat de jongens de vrijheid hebben om later nog in te vullen 
door wie dat dan zou kunnen zijn gebeurd. We vragen naar alle seksuele contacten die ze hebben gehad 
met leeftijdsgenoten, met volwassenen, mensen in de buurt. We vragen of dat vrijwillig ging. Dan zeggen 

den jullie dan? Vond je dat plezie -
suele contacten voor waar je op grond van het leeftijdsverschil van misbruik zou kunnen spreken, terwijl 
die persoon dat niet als onplezierig heeft ervaren. Er zijn jongeren die allerlei seksuele contacten hebben 
gehad zonder dat die nou heel traumatiserend zijn geweest. Dus we proberen daar zo min mogelijk 
waardering aan te geven of waardering in de vragen te leggen. En als jongeren afwerend reageren, van 

na zeker dat er iets is wat ze op dat moment nog niet kunnen of 
durven vertellen. Maar als iemand in die afweer schiet, dan is er bijna altijd iets aan de hand. 
Als ze geen slachtoffer zeggen te zijn en ik heb wel een sterk vermoe
er rekening mee dat het toch zo is, het record mond-dicht-houden staat op negen maanden, ik moet daar 
als hulpverlener rekening mee hou  

 
4.1.4 Aandachtspunten voor het verzamelen van informatie 
Om zicht te krijgen op de seksualiteit van jongeren en het verzamelen van informatie is een 
viertal aandachtspunten van belang: 
1) positieve  aandacht voor seksualiteit; 
2) het doorzien van stoere praat ; 
3) zicht op de invloed van het thuismilieu; 
4) aandacht voor concrete dagelijkse dingen. 
 

 
Niet alle jongeren hebben problemen met seks. Bovendien kunnen jongeren die negatieve 
ervaringen hebben op seksueel gebied ook positieve ervaringen hebben. Een houding van 
groepsleiders waarbij (in eerste instantie) alleen aandacht is voor onprettige en ongewenste 
seksuele ervaringen doet niet alleen onrecht aan de fijne en leuke kanten van seks, maar 
loopt ook het gevaar bij jongeren op de vraag naar eventuele problemen bij voorbaat een nee  
te krijgen. 
Essentieel is een klimaat waarbij op een positieve en constructieve manier aandacht aan 
seksualiteit besteed wordt. Jongeren moeten het gevoel hebben dat het gewoon  is om over 
seks te praten en dat ze zowel hun positieve als negatieve ervaringen kunnen vertellen. 
Groepsleiders dienen vooral een open houding aan te nemen: het open staan voor en luiste-
ren naar ervaringen en belevingen vormt een belangrijke basis voor verder vragen. 
 

Voorbeeld 
Frans (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 

gens over seksualiteit praten, gaat het makkelijkst als je met hen alleen bent. Dan komen 
de echte verhal dinnetje uit geweest. Ik had nog nooit gevreeën en dat heb ik 
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maar tegen haar gezegd. En toen hebben we het samen voor het eerst gedaan. Ik was wel zenuwachtig, 
tisch. Dan g -

telt joh, goed dat je het vertelt. Daar mag je ook rustig voor uitkomen, want we hebben het allemaal voor 
de allereerste keer moeten doen. Daar hadden we al liteit komt vrij 
vaak ter sprake bij mij, dus op een of andere manier zal ik daartoe uitnodi
mij rustig mee ko

dinnetjes ding kopen met een jongen 

den, dan zit het hen 
 

 
Vragen: 
- Op welke manier laat jij jongeren blijken dat ze bij jou terecht kunnen met verhalen over seks? 
- Komen jongeren uit zichzelf makkelijk of moeilijk naar jou toe? Waardoor zou dat komen? 
-  

 
 

Een tweede aandachtspunt bij het verzamelen van informatie is het doorzien van opscheppen 
en uitdagend gepraat over seks. 
 

Voorbeelden 
Fred (groepsleider): 

vijf minuten doorvragen, dan is het vaak niet meer dan dat ze een leuk meisje gezien hebben in de disco 
 

 
Bram (15 jaar): 

schep
wijfie bij de bek gepakt en lekker gestinkvin
vertel  
 
Uit een interview met Sander (17 jaar) en Ron (16 jaar): 
Hoe wordt er onder jongens over meiden gepraat? 

Ron: 
 

Wat betekent dat als een jongen dat soort dingen zegt? 
Ron: Voor mij? Niks. Dat hij het nog nooit gedaan heeft. 
Waar merk jij aan dat een jongen het nog nooit gedaan heeft? 
Sander: Ik heb het dus wel eens in de trein gehoord, die soldaten die verlof hadden. En nou dan hoor je 

Dus meteen mee lullen. Dan weet je het dus al. Dan weet je al dat het foute boel is. 
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Sander: Soms, een enkele keer. 
Ron:  
 

 

iedereen de mond vol, maar dan 
is het vaak niet waar. Een hoop stoerdoenerij. Als je uiteindelijk serieus met elkaar aan het praten bent, 

 
 
Vragen: 
- Op welke manier maak jij mee dat jongens opscheppen over seksualiteit/hun seksuele ervaringen? 
-  
- Hoe onderscheid jij in de verhalen van jongens fictie en werkelijkheid? 

 
Het feit dat er veel over seks gepraat wordt door tehuisjongens en de verhalen over seksa-
vonturen betekenen niet dat er geen sprake zou kunnen zijn van een problematische seksuele 
ontwikkeling en seksuele problematiek. Ook als een jongen een vaste vriendin heeft, betekent 
dat nog niet dat er geen problemen zijn. 
 
Zicht op de invloed van het thuismilieu 
Wanneer je zicht wilt krijgen op seksualiteit van een jongere, staan de eigen opvattingen, 
ervaringen en gedragingen van de jongere centraal. Van belang is echter om ook te achterha-
len welke invloed het thuismilieu hierop heeft (gehad). Op welke manier werd er thuis over 
seksualiteit gesproken? Werd er seksuele voorlichting gegeven? Welke voorbeelden heeft een 
jongere van huis uit meegekregen? Welke waarden en normen over seksualiteit werden 
impliciet en expliciet gehanteerd? Hoe werd er omgesprongen met lichamelijkheid, affectie en 
intimiteit (in relatie tot seksualiteit)? Hoe staan de ouders tegenover de opvattingen en het 
gedrag van de jongere? Welke verwachtingen hebben de ouders? Enzovoort. 
Overigens zullen bij veel jongeren leeftijdgenoten, media en school een grotere invloed 
hebben dan het eigen thuismilieu. 
 
Aandacht voor concrete dagelijkse dingen 
Een vierde aandachtspunt heeft betrekking op het soort dingen waar je naar vraagt. Vraag 
naar concrete dagelijkse dingen. Vraag concreet hoe jongeren hun weekend besteden, vraag 
naar namen van vrienden en vriendinnen. 
 

Voorbeeld 
In een tehuis werd Bart (16 jaar) aangemeld. Volgens de aanmelder woonde Bart bij zijn moeder. Uit het 
vorige tehuis was een psychiatrisch rapport beschikbaar met daarin ook een paar zinsneden over 
seksualiteit: er waren geen bijzonderheden. In de tweede week nam Barts mentor rustig de tijd om na te 
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gaan hoe Bart zijn weekend besteedde. Het bleek dat Bart weliswaar ieder weekend naar zijn moeder 
ging, maar daar slechts een kwartier bleef om wat spullen te pakken. Daarna ging hij naar Fons, eigenaar 

tie blijkt vervolgens dat Bart in feite 
bij Fons woonde. Omdat Bart nogal stroef reageerde toen de relatie tussen Fons en hem aan de orde 
kwam, besloot de mentor op dat moment niet verder aan te dringen. Na enige tijd zou blijken dat Barts 
moeder nooit met de mensen uit het vorige tehuis over Fons gepraat had, omdat daar geen aanleiding 
toe was geweest en omdat ze bang was haar zoon aan de kinderbescherming kwijt te raken als bekend 
zou worden dat hij iets met een oudere man had. 

 
Wat betreft het taalgebruik zijn er verschillende opvattingen. Sommige groepsleiders proberen 
zo veel mogelijk de taal van de jongens te spreken als het over seks gaat. Het is de vraag of 
dat echt nodig is. Probeer afstandelijke taal (bijvoorbeeld coïtus ) te vermijden en gebruik 
woorden waar je jezelf ook prettig bij voelt. 
 
4.2 Voorlichting 
Veel jongens tobben over seks omdat ze de feiten niet kennen. Andere jongeren durven niet 
te praten over bepaalde zaken, omdat ze denken dat zij de enige zijn met een bepaald pro-
bleem. 
Er zijn jongeren bij wie thuis helemaal niet over seks gepraat werd, waar seksualiteit geheel in 
de taboesfeer lag. Als er op school of door andere verzorgers of hulpverleners niet men hen 
over gepraat is, dan hebben deze jongens hun informatie uitsluitend van andere jongens, van 
televisie en via pornografie. Maar er zijn ook jongens bij wie vroeger thuis op een extreem 
openlijke manier over seksualiteit gepraat werd, bij wie de slaapkamerdeuren van de ouders 
altijd open stonden of bij wie de kinderen op zeer vroege leeftijd met porno geconfronteerd 
werden. 
Door geen of gebrekkige seksuele voorlichting ligt het beeld dat sommige jongens over 
meisjes, vrouwen en seks hebben ver van de werkelijkheid. Bovendien blijken jongens soms 
juist hele eenvoudige  dingen niet te weten, dingen die je als groepsleider absoluut niet 
verwacht. 
 

Voorbeelden 
Marjan (werkzaam in een Kursushuis): 

is, maar daar hebben wij eigen
toch, ik kan me niet voorstellen dat iemand van 16 niet weet hoe het bloemetje bij het bijtje komt. Dus 

 
 
Thea (groepsleidster): 

neer krijg ik eigenlijk borsthaar 
en schaam teit, hormonen, borsthaar, baart, okselhaar, schaamhaar, de 
pie  niet. Dan denk ik: een jongen van 13-14 jaar die dat nog 
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Vragen: 
- Als je kijkt naar de jongeren met wie jij werkt, wat weet je van: 

- Hoe ze seksueel zijn voorgelicht? 
- Wat ze wel en niet weten over seksualiteit? 

- Op welke manier kom jij daarachter? 
- Besteed je hier bij elke jongere systematisch aandacht aan? Waarom wel of niet? Waarom bij de ene 

jongere wel en bij de andere niet? 
 
Het geven van voorlichting is voor veel jongens zeer essentieel. Juist achter stoere verhalen 
kan veel onwetendheid schuilgaan. Alleen daarom al zou het gewoonte moeten zijn om in de 
jeugdhulpverlening bij iedere jongere na te gaan hoe de seksuele voorlichting verlopen is, 
welke kennis en opvattingen hij wel en niet heeft. 
De groepsleider moet goed op de hoogte zijn van gegevens over (jongeren)seksualiteit en 
moet bovendien in staat zijn deze feiten in eenvoudige taal onder woorden te brengen. Voor-
lichting geef je gepland en ongepland; je geeft het individueel en voor een groep. Ongeplande 
voorlichting doe je ieder moment dat zich ertoe leent. De aanleiding kan een gespreks-
onderwerp zijn, een flauwe grap of een televisieprogramma. Groepsleiders delen het dagelijks 
leven met de tehuisbewoners en zijn daarom de specialisten voor ongeplande voorlichting. 
 

Voorbeelden 
Gerard (groepsleider op een rijksinrichting voor jongens): 

streeks aan een branieschopper, 
n versie tel mij nou eens wat een clitoris 

jongen heen te prikken. En vervolgens probeer ik dan uit te leggen hoe het in elkaar zit. Als je merkt dat 
ze het wel over seksualiteit hebben maar niet weten waar ze het eigenlijk over hebben, kun je proberen 
uitleg te geven. Seksboek stuk. Je kunt ze verbieden en er jacht op maken, maar je 

 bij jou een seksboekje gezien, ga die eens even ha gens ga je aan 
 

 
a een flauwe grap over de gevaren 

van het drinken uit andermans thee
als jongen met een meisje naar bed gaat, kun je ook besmet raken. In Afrika komt AIDS vooral bij de 

 Dat komt omdat ze daar veel aan anaal geslachtsverkeer doen en geen condooms 

. Dat is laatst in een 
onderzoek naar voren geko  
 
Vragen: 
Bedenk een aantal momenten waarop seksualiteit de afgelopen weken op een of andere wijze bij de 
jongens met wie je werkt aan de orde kwam. 
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- Kwam uit de manier waarop de jongens hierover praatten naar voren dat ze bepaalde dingen niet 
wisten? 

- Waren er mogelijkheden om hierop door te gaan en jongens over bepaalde aspecten van seksualiteit 
voor te lichten? 

- Wat maakt dat je dit niet (altijd) doet? 
 
Geplande voorlichting kan individueel plaatsvinden. Het zou goed zijn als iedere nieuwe 
tehuisbewoner voorgelicht werd. Het model van Schacht (paragraaf 4.6) kan daarbij voor de 
groepsleider een hulpmiddel zijn. Je kunt de jongen ook een boekje geven met de mededeling 
dat je graag wilt dat hij dat leest en dat je er nog een keer op terugkomt omdat je graag wilt 
weten wat hij ervan vindt. 
Geplande voorlichting voor een hele groep is ook goed mogelijk. In sommige tehuizen worden 
thema-avonden georganiseerd. Seksualiteit kan daar uitstekend in worden opgenomen. Voor-
lichting kan ook ingaan op attitudes en meningen. Voorlichtingsbijeenkomsten kunnen het 
karakter van een quiz krijgen. Het werkt bijvoorbeeld goed om jongeren te vragen te schatten 
hoeveel seksuele ervaring jongeren hebben in de diverse leeftijdscategorieën van 12 tot 18 
jaar en daarna hun eigen schattingen te vergelijken met de gegevens uit figuur 1 uit hoofdstuk 
3. Vrijwel altijd wordt duidelijk dat de jongeren de seksuele activiteit van anderen overschatten. 
Een andere manier is bijvoorbeeld jongeren  in spelvorm  eerst zo veel mogelijk woorden te 
laten noemen die met seks te maken hebben. Je schrijft de woorden op en vervolgens ga je 
na in hoeverre zij weten wat er met de diverse termen bedoeld wordt. Dit kan aanleiding zijn 
om uitleg te geven over allerlei lichamelijke en emotionele aspecten van seksualiteit. 
Voor meer informatie over te gebruiken methoden en werkvormen bij seksuele voorlichting, al 
dan niet in het kader van preventie van seksueel geweld: zie hoofdstuk 8. 
 
4.3 Doorvragen naar beleving en achtergronden 
Soms leent een moment zich er goed voor om door te vragen naar opvattingen en belevingen 
van de jongens. De houding van de groepsleider is in dat geval anders dan bij voorlichting. Als 
je voorlichting geeft, presenteer je je duidelijk als iemand die meer kennis heeft over het 
onderwerp dan de ander. Bij het doorvragen naar belevingen en achtergronden stel je je op 
als iemand die een eigen mening heeft, die geïnteresseerd is in de mening van de ander en 
die een andere mening respecteert. 
 
Het omschakelen van een directieve-sturende houding naar een uitnodigende-volgende 
houding is een van de moeilijke aspecten van het werk van groepsleiders. Als een jongen bij 
de avondcorvee flink heeft dwars gelegen en je hebt fors directief moeten optreden, dan valt 
het niet mee om vijf minuten later diezelfde jongen uitnodigend te benaderen. 
 

Voorbeelden 
Groepsleider Bert is op Peters kamer en ziet daar een pornoboekje liggen: Hilde in de greep van de SS. 
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ik heb er niks mee. Je hebt ook andere porno. Wat is nou het verschil tussen het ene soort en het ande-
 

 
Heleen (groepsleidster): 

- en pornofilms worden gedraaid. Wanneer ik een kleine groep 
heb en er is een videofilm waarin ze met elkaar liggen te vrijen en er wordt af en toe geweld gebruikt, dan 
vraag ik ach

ven moment discussie onderling. Dan heb ik precies bereikt wat ik 
 

 
Vragen: 
- Maken de jongens met wie je werkt gebruik van porno? 
- Wat is jouw reactie hierop? 
- Wat is in jouw ogen en voor de jongens met wie jij werkt het voordeel van het verbieden van porno 

tegenover het toelaten (en bespreekbaar maken) van porno? 
 
Wanneer kies je voor voorlichting en wanneer voor een open gesprek? Die afweging is niet zo 
makkelijk te maken. Juist in het begin van zijn verblijf in het tehuis weet je nog niet zo veel 
over de seksuele ontwikkeling van een jongen. Het lijkt voor de hand te liggen om je dan als 
groepsleider wat afwachtend op te stellen en een kans af te wachten om op open wijze met de 
jongen over seksualiteit te praten. Die aanpak heeft echter een bezwaar: de afwachtende hou-
ding kan door de jongen opgevat worden als een teken dat er over seks niet gesproken kan 
worden. Om die reden is het juist bij nieuwkomers goed om geregeld voor voorlichting te 
kiezen, waarbij het belangrijk is dat je de jongen nog niet al te zeer persoonlijk benadert. Later, 
als de jongen de groepsleiders wat beter kent en wat opener wordt, kan er meer doorgevraagd 
worden naar zijn persoonlijke ervaringen. 
 
4.4 Training en behandeling 
De grens tussen het geven van voorlichting, het bieden van ruimte om de ander zijn verhaal te 
laten doen en overige therapeutische handelingen is niet altijd scherp te trekken. Het geven 
van voorlichting kan bijvoorbeeld al een therapeutische waarde hebben. In veel gevallen 
echter zal het geven van voorlichting en de mogelijkheid om dingen uit te praten niet voldoen-
de zijn. Als er sprake is van een duidelijke seksuele problematiek, dient er een aanbod te 
komen in de vorm van behandeling of training. De vraag is dan: wat voor aanbod bij welke 
problematiek en wat is het aandeel van de groepsleiding? 
Wat het aandeel van de groepsleiding kan zijn bij behandelingen en trainingen waarin 
seksuele problematiek centraal staat, hangt af van het accent dat men kiest. Als het accent ligt 
op het geven van inzicht, het opnieuw beleven van traumatische gebeurtenissen of het verdui-
delijken van bepaalde processen in het gezin, dan ligt het meer voor de hand dat dit buiten de 
omgeving van de leefgroep gebeurt door een andere hulpverlener dan de groepsleider. Ligt 
het accent meer op het leren van vaardigheden en gaat men meer van het heden en de 
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toekomst uit, dan is het bijna ondenkbaar dat de groepsleiding er niet bij betrokken zou zijn. 
De groepsleiding ziet immers hoe de jongen in het dagelijks leven functioneert. 
In het ideale geval is er in het tehuis een nauwe samenwerking tussen therapeuten en 
groepsleiding en gaat men gezamenlijk na welke hulpaanbod een bepaalde jongen nodig 
heeft. Er kan ook gefaseerd gewerkt worden. Bij jongens die moeilijk over een traumatisch 
verleden praten of suggereren dat er niets met hen aan de hand is, kan een gestructureerde 
vaardigheidstraining heel goed zijn om mee te beginnen. Na verloop van tijd, wanneer de 
jongen wat vaardiger en misschien ook wat minder angstig is, kan eventueel het trauma ter 
sprake komen. Omgekeerd is het ook goed voorstelbaar dat een therapie waarin aanvankelijk 
het accent gelegd wordt op inzicht en verwerking, vervolgd wordt met vaardigheidstraining. 
Vaardigheidstraining kan zowel in de leefgroep als buiten de leefgroep plaatsvinden. Gebeurt 
het binnen de leefgroep, dan grijpt de groepsleider een bepaalde gebeurtenis in de leefgroep 
aan om een jongen een vaardigheid te leren. Deze methode is ontwikkeld door het 
Paedologisch Instituut in Amsterdam en wordt toegepast in de zogenaamde Kursushuizen (zie 
Slot 1988). 
 

Voorbeeld 
Marjan (werkzaam in een Kursushuis): 

ren het op een positieve manier te brengen, 
s natuur

maar er zijn ook andere manie
kunnen daar ook van leren. [...] Neem bijvoorbeeld iemand die heel moeilijk contacten kan leggen. Hij 
vertoont wel stoer gedrag maar weet eigenlijk geen goede manier om contacten met anderen te leggen. 
Binnen het Kursushuis zijn er momenten genoeg om daar aandacht aan te geven. Als iemand wat aan 
hem vraagt en hij begint gelijk met een grote mond die dingen af te weren, dan gaan we op dat moment 

reactie hierop, maar het is misschien handiger als je daa
geven we een voorbeeld van wat hij zou kunnen doen. Als je dat heel regelmatig doet, dan blijkt in de 
praktijk dat ze daar ook iets mee gaan doen. Daarnaast kun je hem ook indivi
zien je vaak zo en zo reageren. Weet je eigenlijk wat voor effect dat heeft op de anderen? Is dat wat je 

netje maken met hem: 
  

 
Vaardigheidstraining buiten de leefgroep heeft meer het karakter van een cursus. Aan de hand 
van thema s worden bepaalde vaardigheden  in groepsverband of individueel  besproken en 
geoefend. De thema s kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van jonge-
renseksualiteit, toenaderingsgedrag enzovoort. Dergelijke cursussen bieden de jongens een 
betrekkelijk veilig kader: er wordt een bepaalde vaardigheid geoefend omdat deze op het 
programma staat, en niet omdat binnen de leefgroep is gebleken dat er jongens zijn die deze 
vaardigheid niet beheersen. Een nadeel is de afstand tot de realiteit van alledag: er zijn 
jongens die het heel goed doen tijdens de training maar in het dagelijks leven nog even 
problematisch blijven functioneren. Een combinatie van beide trainingsvormen kan effectief 



 
 
68 

zijn: in de wekelijkse training komt een bepaalde vaardigheid in algemene termen aan bod en 
tijdens individuele trainingsgesprekken kan de groepsleider met de jongen nagaan hoe hij een 
bepaalde vaardigheid kan toepassen. 
 

Voorbeeld 

jker op 

hebben. Bovendien kom je veel makkelijker in ruzies en vechtpartijen terecht als je behoorlijk wat 
gedronken hebt. Het vrijt ook niet zo best als je toeter bent, en de kans dat je onveilig gaat vrijen, wordt 
ook gro  
De training werd gegeven door Helma, orthopedagoge, en Johan, groepsleider. Op de zaterdagavond die 
daar op volgt, staat Winston, een van de deelnemers aan de training, zich op te tutten om naar de disco 

zitten, pas maar  
 
4.5 De voorbeeldfunctie van de groepsleider 
De groepsleiding kan een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor de jongens in het tehuis 
(zie ook paragraaf 6.8.4). Voor homoseksuele jongens kan het bijzonder steunend zijn als er 
een groepsleider is die openlijk voor haar/zijn homoseksualiteit uitkomt. Of juist een 
groepsleider die speelt  met zijn man-zijn  en zijn al dan niet homoseksuele voorkeur. 
 

Voorbeeld 
Fred (sinds een half jaar groepsleider): 

ste twijfel tegen mijn man-zijn aankeken. In eerste instantie was ik 
natuurlijk een homofiel omdat ik twee oorbellen had. Ik kwam daar binnen, twee oorbellen, kettinkjes om, 
armbandjes om. En dan krijg je een reactie van: ja wat is dat nou? Er ontstond een hele geruchten-
stroom. Ik heb dat zo gelaten, ik dacht: zoek het maar uit. Het zal misschien best wel goed wezen ook: 

deel en dan achteraf doorkrijgen dat het óf helemaal niet uitmaakt, óf dat het niet 
waar is. Ze zijn wel heel nieuwsgierig naar mijn privé-
getrouwd en ik niet. Ik rom tie, dat 

om ga je alleen op vakantie, heb je geen vriendin, heb je nie
uit te leggen dat er ook andere manieren van leven zijn. [...] De jongens zien me ook wel gewoon als een 
kerel. Ze waren heel verbaasd toen ik zei dat ik in de bouw gewerkt had voordat ik de gezondheidszorg 

 
 
Vragen: 
- Wat weten jongeren over jouw privé-leven? 
-  
- - of vrouw-zijn? 
- Hoe zou je omgaan met een vraag of suggestie van jongens dat je homoseksueel zou zijn? 
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Ook bij andere aspecten van seksualiteit kan het voorbeeld dat de groepsleider stelt een 
positief effect op de jongens hebben. 
 

Voorbeeld 
sprak waar 

 
 
Bij de voorbeeldfunctie van de groepsleider moeten wel een paar kanttekeningen geplaatst 
worden. Ten eerste is het makkelijker gezegd dan gedaan. Als je als groepsleider bijvoorbeeld 
openlijk voor je homo- of lesbisch-zijn uit wilt komen, is dat heel moeilijk als je collega s je niet 
steunen. Het team moet de homoseksuele collega accepteren  homoseksualiteit opgevat als 
vanzelfsprekend en gelijkwaardig aan heteroseksualiteit  en de waarde inzien van de 
voorbeeldfunctie die deze collega kan hebben. 
In de tweede plaats is het zo dat de groepsleiding in een tehuis, vaak zonder dat men het zelf 
merkt, geneigd is zich aan te passen aan de verwachtingen van de jongeren. 
 

Voorbeeld 
Zeven jongens van groep De Hukehorst zijn met een personenbusje op weg naar de Ardennen. 
Groepsleider Gerard zit achter het stuur. Vier uur lang wordt er één bandje gedraaid met muziek die 
Gerard ronduit verschrikkelijk vindt. Maar omdat Gerard al lang blij is dat de jongens zich redelijk rustig 

 
 
Vragen: 
- Ken jij voorbeelden waarin jij je aanpast aan de verwachting van de jongeren? 
- Hoe ga je met dit dilemma om? 

 
Ten derde moet er verschil zijn tussen een voorbeeldfunctie en een houding waarbij de 
groepsleiding zichzelf voortdurend als voorbeeld gebruikt. Ik moest vroeger om zes uur 
opstaan om naar mijn werk te gaan,  is een opmerking van nul en generlei waarde als een 
groepsleider probeert daarmee een slaperige groepsbewoner uit bed te krijgen. Bij een 
voorbeeldfunctie moet gedacht worden aan de manier van leven van een groepsleider, de 
waarden die voor hem belangrijk zijn, zijn smaak op het gebied van kleding, eten, muziek, 
boeken, films enzovoort. Als groepsleider laat je merken hoe jij denkt en wat jouw voorkeuren 
zijn; het gaat er niet om dat je die ideeën en voorkeuren daadwerkelijk overdraagt op de 
jongens in het tehuis, maar dat je duidelijk maakt dat er keuzemogelijkheden zijn met 
betrekking tot verschillende gedragingen en leefwijzen. 
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4.6 Het verzamelen en analyseren van informatie over seksualiteit: het model 
van Schacht* 

Schacht (1982) presenteert een model met betrekking tot seksuele problematiek. Het 
verzamelen en analyseren van informatie is uiteraard een continue taak van jeugdhulpverle-
ners; het model van Schacht is een hulpmiddel bij het verzamelen en analyseren van 
informatie over seksualiteit. Het werken met dit model is om een aantal redenen aantrekkelijk: 
1) Doordat er verschillende dimensies onderscheiden worden, wordt voorkómen dat 

eventuele seksuele problematiek als een geïsoleerd seksueel probleem gezien wordt. 
2) In het model is veel aandacht voor de maatschappelijke context. Juist bij jongeren is dit 

belangrijk, omdat een jongere tijdens de adolescentiefase voor de taak geplaatst wordt 
reactiewijzen te ontwikkelen met betrekking tot de vaak complexe maatschappelijke 
normen rond seksualiteit. 

3) Het model stimuleert tot een systematische aanpak. De hulpverlener* dwingt zichzelf 
informatie te verzamelen met betrekking tot alle vier dimensies. Juist in contacten met 
jongeren die terughoudend zijn ten aanzien van seks, is een dergelijke systematische 
aanpak van groot belang. 

In het model worden vier dimensies onderscheiden: 
A. het (eventuele) seksuele probleem; 
B. de relationele context; 
C. de individuele context; 
D. de maatschappelijke context. 
 
Dimensie A is het seksuele probleem zelf. Hierbij moet zo goed mogelijk in kaart gebracht 
worden waar het probleem uit bestaat. Ligt het op het gebied van seksueel 
toenaderingsgedrag? Zit de jongere met problemen op het gebied van homoseksualiteit? Is er 
sprake geweest van seksueel misbruik? Zijn er problemen bij het vrijen, bijvoorbeeld 
impotentie of pijn bij het neuken? Belangrijk is ook de vraag of de jongere zelf vindt dat er een 
probleem is. Het kan zijn dat de jongen of het meisje het probleem bagatelliseert. 
Dimensie B is de relationele context van het seksuele probleem. Bij deze dimensie gaat het 
om de vraag welke betekenis de seksuele problemen binnen een eventuele relatie hebben. 
Als de jongere een partner heeft, dan is het belangrijk na te gaan hoe die partner op het 
probleem reageert. De reacties van de partner kunnen nadere informatie verschaffen over het 
probleem; het kan natuurlijk ook zijn dat (een deel van) het probleem bij de partner en de 
manier waarop zij met elkaar omgaan, ligt. Ook bij jongeren die geen vaste vriend of vriendin 
hebben, is het van belang om te vragen naar de reacties van de ander. Ook de verwachtingen 
en fantasieën met betrekking tot een toekomstige partner kunnen belangrijke informatie 
                     
* lescenten-seksualiteit en gedragsthe

In: J.W.G. Orlemans, P. Eelen en W.P. Haaijman. (Red.). Handboek voor gedragstherapie. Hfdst. C.14. 
Deventer: Van Loghum Slaterus, 1989. 

** tisch een therapeut mee bedoeld. Ook voor 
groepsleiding, bijvoorbeeld in de rol van mentor, is deze vorm van gespreksvoering goed bruikbaar. 
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vormen ten aanzien van deze dimensie. Het kan zinvol zijn de vraag te stellen in hoeverre de 
relatie met de ouders en eventuele andere gezinsleden samenhangt met het seksuele pro-
bleem. Hierbij kan gedacht worden aan seksuele relaties met gezinsleden. Dergelijke 
contacten komen veelvuldig voor, zoals uit diverse onderzoeken blijkt. Daarnaast kan ook 
gedacht worden aan gewone  relaties met gezinsleden die anders van karakter kunnen 
worden als gevolg van het feit dat de cliënt (seksuele) relaties met leeftijdsgenoten gaat 
opbouwen. 
Dimensie C is de individuele context van het seksuele probleem. Hierbij komen vragen aan de 
orde met betrekking tot de voorgeschiedenis van de problematiek en in hoeverre individuele 
eigenschappen, zoals vaardigheidstekorten, angsten en informatie-achterstand, een rol 
spelen. 
Dimensie D is de maatschappelijke context van de seksuele problematiek. Hierbij gaat het om 
de vraag hoe maatschappelijke en subculturele normen en waarden ten aanzien van seksuali-
teit van invloed zijn op het seksuele probleem. 

             
Figuur 1: De vier dimensies voor het analyseren en behandelen van problemen met 
seksualiteit (ontleend aan Schacht 1982). 

 
Hieronder wordt het verzamelen en analyseren van informatie aan de hand van het model 
toegelicht voor twee situaties, namelijk wanneer: 
a) het bekend is dat een jongere een probleem heeft op het gebied van seksualiteit; 
b) het niet bekend is of een jongere een probleem heeft op het gebied van seksualiteit. 
 
4.6.1 Het is bekend dat een jongere een probleem heeft op het gebied van seksualiteit 
Soms komt een jongere met een probleem op het gebied van seksualiteit. Dit zal overigens 
niet zo vaak gebeuren, omdat jongeren niet zo gemakkelijk met hun problemen op dat gebied 
naar buiten komen. In andere gevallen komt de jongere niet echt met een probleem, maar is 
het bekend dat er problemen zijn en weet de jongere dat de groepsleiding het ook weet. Denk 
bijvoorbeeld aan een jongen die in het tehuis geplaatst is vanwege bedreiging van kinderen en 
het tonen van zijn penis aan kinderen. 
Als bekend is dat de jongere een probleem heeft op het gebied van seksualiteit, wordt het 
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model van Schacht van boven naar onder doorlopen. Dat wil zeggen dat eerst de nadruk ge-
legd wordt op het verzamelen van informatie over het seksuele probleem. Vervolgens wordt 
de aandacht gericht op dimensie B of C. Bij jongeren ligt het voor de hand eerst informatie met 
betrekking tot dimensie C  de individuele context  te verzamelen, en daarna dieper in te 
gaan op eventuele relationele aspecten (dimensie B). Dit omdat de relationele aspecten bij 
jongeren vaak nog niet zo uitgekristalliseerd zijn. Tot slot kunnen aspecten van de 
maatschappelijke context (dimensie D) aan de orde komen. Uiteraard gaat de hulpverlener 
niet rigide te werk. Als er tijdens het verzamelen van informatie over dimensie A plotseling 
informatie naar boven komt die betrekking heeft op de individuele of de maatschappelijke con-
text, dan is het logisch aandacht te schenken aan deze laatste informatie en vervolgens de 
draad weer op te pakken met betrekking tot dimensie A. 
 

Voorbeeld 
Peter (18 jaar) heeft in een gesprek met orthopedagoog Martin laten merken dat hij ergens mee zit: hij 
weet niet of hij homo of hetero is. Gaandeweg het gesprek bleek er veel meer aan de hand te zijn. Peter 
is op zijn veertiende verkracht door een man van een jaar of veertig. Peter heeft dat afschuwelijk 
gevonden. Hij heeft het indertijd aan niemand verteld. Het verwarrende is nu dat hij zijn belangstelling 
voor andere jongens m
verkrachting homo kunt worden. Is hij er mee besmet? Zoiets had hij ergens wel eens gelezen. Peter 
heeft op zijn zestiende een half jaar verkering met een meisje gehad. Hij heeft ook wel met jongens 
gevreeën. Martin stelde voor om er in een volgend gesprek nog eens verder over te praten. Dat leek 
Peter wel een goed idee. 
Voorafgaand aan het tweede gesprek neemt Martin zich voor om Peters probleem wat verder in kaart te 
brengen. Bij het begin van het gesprek vraagt Martin hoe het Peter na het laatste gesprek vergaan is. 
Peter vertelt dat hij het fijn heeft gevonden over zijn nare ervaring te praten, maar dat het gesprek ook 
wel verwarrend is geweest omdat hij toch wel in de g  
Martin begint met de A-

haakt hier op in en brengt zelf nog eens onder woorden wat hij op dit moment zo moeilijk vindt. Daarna 
brengt Martin  omdat hij weet dat Peter een vriendin heeft gehad  de B-
ook een vriendin gehad hè, kun je daar wat over vertellen, 

tellen, maar dat ging 
niet zo goed. Ik ver

ze flikkers vreselijke types vond. Ja en toen 

ijk opgelucht was toen zij 
het uitmaakte. 
Over zijn contacten met jongens praat Peter veel moeilijker. Met één jongen heeft hij eens een nacht 
gevreeën. Hij had dat heel opwindend gevonden. Die jongen had gezegd dat hij het leuk zou vinden om 
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hem nog eens te zien. Dat is er niet van gekomen. Toen die jongen later opbelde, heeft Peter hem afge-

Tja, dat weet Peter niet. Eng misschien. Toch heeft die jongen hem wel wat gedaan. Peter fietst nog wel 
eens door de straat waar hij woont en kijkt dan of hij hem toevallig tegenkomt. Aanbellen durft hij niet. 
Daarna vraagt Martin wat binnen de C-dimensie: de individuele context. Wat betekent homoseksualiteit 
voor Peter? Wanneer hoorde hij daar voor het eerst over? Hoe werd er bij Peter thuis over seksualiteit en 
intimiteit gepraat? Wanneer merkte Peter voor het eerst dat hij jongens wel spannend vond? Kent hij 
andere jongens die ook op jongens vallen? 
Daarna komt de 

-

vervolgens vertelt hij iets over percentages jongeren die zeggen homo te zijn. Martin blijft wat langer 
stilstaan bij het punt dat het meestal geen kwestie is van helemaal hetero of helemaal homo zijn. Veel 

voelen ook wel voor vrouwen, de één wat meer dan de ander. Peter vertelt iets over de manier 
waarop de meeste jongeren erachter komen dat ze homogevoelens hebben. Hij vertelt dat er 
organisaties zijn voor homojongeren en vraagt Peter of hij wel eens iets gemerkt heeft van het homo-uit-
gaansleven. 
 
N.B. Om dit voorbeeld beknopt te houden is er veel weggelaten. Martin gaat in werkelijkheid veel vaker in 

op de gevoelens van Peter; hij ondervraagt Peter niet maar geeft hem ruimte. Martin probeert de 
spanning af en toe ook even te breken met humor. 

 
Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het probleem loopt Martin hier de vier 
dimensies in één gesprek door. Zoiets kun je doen als je merkt dat de jongere je bij kan hou-
den en zich niet afgekapt voelt. Bij zo n aanpak ga je in latere gesprekken terug naar in-
formatie die in dit gesprek naar voren is gekomen. 
Martin had ook langer bij een van de dimensies kunnen blijven stilstaan en daar het verdere 
gesprek aan kunnen besteden. De volgende dimensies zouden dan in een volgend gesprek 
aan de orde kunnen komen. Martin had veel langer kunnen stilstaan bij Peters verhaal over 
zijn vriendin, of later bij Peters verhaal over die andere jongen. 
Het heeft voordelen om eerst vrij snel - in één of twee gesprekken  alle dimensies door te 
lopen. Je krijgt in dat geval vrij snel een beeld van het referentiekader waarin de jongere zijn 
probleem ervaart. Maar soms is het niet gewenst om eerst een totaalbeeld te krijgen. Als 
jongeren zeer geëmotioneerd zijn bijvoorbeeld. Als je het idee hebt dat een jongere voor het 
eerst een bepaald gevoel onder woorden probeert te brengen, kap je dat natuurlijk niet af. 
Houd wel voor ogen dat alle dimensies uiteindelijk aan bod dienen te komen. Een serie 
gesprekken over homoseksualiteit zonder dat maatschappelijke aspecten en algemene kennis 
over homoseksualiteit aan de orde gekomen zijn, zou onvoldoende zijn. 
Vooral in het begin ben je soms geneigd het schema al te vast te volgen. Probeer dat niet te 
doen. Je mag switchen van de ene dimensie naar de ander en weer terug. De hoofdzaak is 
dat je uiteindelijk relevante informatie op alle dimensies krijgt. Ga niet jagen. Als je jezelf een 
paar keer hoort zeggen: Daar komen we later nog wel op terug,  ga je waarschijnlijk te snel. 
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Het is lang niet altijd eenvoudig om een gesprek te voeren waarbij het seksuele probleem het 
startpunt is. Jongeren zullen niet gauw erkennen dat er een seksueel probleem is. In veel 
gevallen zal de andere strategie  een gesprek waarbij het model van Schacht van onder naar 
boven doorlopen wordt  gemakkelijker zijn. Toch moet de hulpverlener oppassen om niet al 
te snel van strategie te veranderen als een jongen te kennen geeft dat er wat hem betreft geen 
problemen zijn. 
 
4.6.2 Het is niet bekend of een jongere een probleem heeft op het gebied van 

seksualiteit 
Meestal is er weinig bekend over de seksuele ontwikkeling van een jongen als hij in een tehuis 
aangemeld wordt. De dossiers geven veelal weinig informatie. In een persoonlijkheidsrapport 
wordt vaak wel aandacht besteed aan seksualiteit. Maar meestal gaat het daarbij om 
gegevens uit één gesprek dat een psychiater of psycholoog met de jongen voerde. Informatie 
op grond van observatie van het alledaagse gedrag ontbreekt doorgaans. De groepsleider is 
daarbij de persoon om dergelijke observaties aan te dragen. 
De jongens zullen zichzelf niet gauw melden met problemen op seksueel gebied. Daarom is er 
bij iedere nieuw aangekomen jongen een gesprek nodig waarbij nagegaan wordt of er sprake 
is van problematiek. Daarbij worden de vier dimensies uit het model van Schacht gebruikt, 
maar er wordt dit keer met de maatschappelijke context gestart: het model wordt van onder 
naar boven doorlopen. 
De hulpverlener start met het geven van algemene informatie over de gemiddelde  jongere. 
Hij baseert zich daarbij op gegevens uit jeugdonderzoeken. Het eerste deel krijgt een beetje 
het karakter van een training of een les. Dat kan geen kwaad: de jongen zal door de schoolse 
sfeer minder gauw het idee krijgen dat hij als een afwijkend iemand benaderd wordt. De 
hulpverlener legt de boeken waar hij uit citeert open op tafel en bladert er zelfs in. Als de 
jongen in de boeken wil kijken, is dat prima. Sommige gegevens kunnen het beste toegelicht 
worden door een grafiek te tekenen op een schoolbord of flap-over. Na het algemene verhaal 
komt de individuele context aan de orde. 
 

Voorbeeld 
Ferry woont vijf weken in behandelingshuis De Rhee. De mentor, Johan, heeft voor de derde keer een 
individueel gesprek met Ferry. Ze zitten in de ruimte waar algemene-vormingsactiviteiten gegeven 
worden. Johan heeft ervoor gezorgd dat er een flap-over in de ruimte staat met een paar viltstiften. 

Wij hebben hier de gewoonte om met nieuwe jongens 
wat uitgebreider over seks te praten. Dat is een belangrijk onderwerp voor iedereen, maar voor jonge 
mensen misschien nog belangrijker omdat er op het gebied van seksualiteit zo veel verandert, pakweg 
tussen je twaalfde en je achttiende. Ik heb regelmatig met jongens en meisjes van jouw leeftijd te maken 
en daarnaast lees ik nogal eens wat over onderzoeken die onder Nederlandse en buitenlandse jeugd 
gehouden worden over het onderwerp seksualiteit. Op die manier heb ik een idee van onderwerpen die 
voor jongeren belangrijk zijn en vooral ook van onderwerpen die wel eens moeilijkheden met zich mee 
kunnen brengen. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar er zijn een heleboel mensen die denken dat 
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jongeren tegenwoordig geen enkel probleem meer op seksueel gebied hebben. Maar uit onderzoek blijkt 
dan vaak dat zij wel degelijk problemen kunnen heb  
Soms haakt een jongen op dit moment in op de woorden van de hulpverlener en komt spontaan met 
eigen meningen of problemen. Maar in dit geval zegt Ferry niets. Aan zijn gezicht is niet te merken wat hij 
ervan vindt. Johan laat zich niet uit het veld slaan. Hij legt een paar boeken open en vertelt wat over 
seksueel toenaderingsgedrag, masturbatie, homoseksualiteit, de gevolgen van seksuele kindermishande-
ling en dergelijke. Bij dit alles benadrukt hij de maatschappelijke context. Hij gebruikt woor

 
Daarna stelt Johan de C-
voor je eigen idee een beetje op de grootste gemene deler, of vind jij dat je op sommige punten anders 
bent of anders denkt dan de gemiddelde Neder
vanzelfsprekend om vragen binnen de individue
en als blijkt dat Ferry wel eens seks heeft met losse vriendinnetjes, vraagt Johan naar het veilig vrijen. 

haal van Ferry komt niet zo overtuigend 
over. Daarom vraagt Johan wat Ferry vervelend vindt aan het gebruik van condooms. Daarna gaat Johan 

s van onveilig vrijen. Ferry bromt dat hij dit allemaal wel weet. Hij vindt niet 
dat hij anders is en problemen heeft hij helemaal niet. Johan vraagt of dat altijd zo was, wat voor ideeën 

 
Daarna kan de B-dimensie aan de orde komen. Johan vraagt bijvoorbeeld hoe zijn vriendinnetjes over dit 

iendinnen gehoord wat zij prettig vinden bij het vrijen, hoe 
zij klaarkomen? Of over mishandeling, bijvoorbeeld seks en slaan, toen ze klein wa  
Tot slot komt de A-dimensie ter sprake. Als de hulpverlener tot op dit punt geen enkele aanwijzing voor 
eventuele problematiek heeft gevonden, kan hij het beste simpelweg vragen of de jongen nog speciale 
vragen of problemen heeft, wat hemzelf of wat anderen, zoals vriendinnen, vrienden of familieleden, 
betreft. Wat Ferry betreft, heeft Johan wel wat twijfels. Hij is er niet van over
alle punten klopt. Voorlopig laat hij het erbij. Hij beschouwt het als een voordeel dat hij in ieder geval de 
nodige informatie heeft overgedragen. Bovendien weet Ferry na dit gesprek dat er met Johan over seks 
gesproken kan worden. 

 
4.6.3 Gesprekken over seksualiteit met allochtone jongeren 
Uit onderzoek blijkt dat allochtone jongeren doorgaans slechter op de hoogte zijn van 
seksualiteit dan Nederlandse jongeren. Dit betekent dat een gesprek volgens een van de 
hierboven beschreven manieren bij allochtone jongeren zeker noodzakelijk is. Bij iedere 
dimensie dient ter sprake te komen wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse cultuur en 
de cultuur waar de jongere vandaan komt. 
Bij de maatschappelijke context ligt dat al zonder meer voor de hand. Bij de individuele context 
kan gevraagd worden of het niet moeilijk is om met meerdere opvattingen te maken te heb-
ben. Als de jongen antwoordt dat dat geen probleem is, dan is het belangrijk om te weten hoe 
de jongen met dit probleem omgaat. Kiest hij voor één cultuur? Speelt hij kameleon? (Dat wil 
zeggen: dat hij zich steeds aanpast aan de verwachtingen van de omgeving.) Probeert hij een 
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brug te slaan door bij zijn familie aandacht te vragen voor Nederlandse meningen en ver-
wachtingen en door de opvattingen binnen zijn oorspronkelijke cultuur onder aandacht van de 
Nederlanders te brengen? Komt een jongere niet in conflict met thuis wanneer hij met Neder-
landers over seks praat? 
Bij de relationele context kunnen al deze vragen weer van belang zijn als een eventuele 
vriendin of vriend ter sprake komt. Hoe gaat de ander om met het leven in twee culturen, en 
wat betekent dat voor de relatie? Als de ander een Nederlandse achtergrond heeft, kan de 
vraag gesteld worden hoe het is om een relatie te hebben met iemand met een andere cultu-
rele achtergrond. 
 

Voorbeeld 
Bianca (groepsleidster, Surinaamse): 

lands meisje thuisko
er ook mee trou
zit het dan met de families onderling? Heeft je vader dan geen tram
kon je volgens die jongen heel makkelijk over praten. Volgens mij was die jongen niet helemaal eerlijk. Ik 
heb het maar zo gelaten: hij gaf mij het idee dat ik hem moest geloven en dat  

 
Wanneer je een gesprek met een allochtone jongen aangaat over seksualiteit, is het van 
belang rekening te houden met het feit dat praten over seksualiteit in de belevingswereld van 
veel allochtone jongens zeker niet vanzelfsprekend is. Voor sommige allochtone jongens is 
praten over seksualiteit nog meer taboe dan bij Nederlandse jongens. 
 

Voorbeeld 
Ed (maatschappelijk werker in een rijksinrichting voor jongens): 

gens. Ze zijn het niet gewend. Ze schrikken 
van alles. Er wordt thuis bijna nooit over seks gesproken. Ze hebben alle kennis over seksualiteit van 
straat. Ze weten bar weinig, ook omdat ze de Nederlandse taal niet goed kennen. Wat betreft contacten 
met meisjes kost het heel veel tijd om ze uit te leggen hoe het in Nederland gaat. Want ze zijn vaak niet 
gewend aan de manier waarop jongetjes en meisjes op de lagere school met elkaar flirten en met elkaar 
omgaan en gekheid maken. En dat kun je niet meer inhalen, je kunt die dingen niet opnieuw laten 

 
 
Het is belangrijk te weten hoe een allochtone jongen tegenover de  westerse en zijn eigen cul-
tuur staat. Sommige allochtone jongeren hebben het vooroordeel dat in Nederland alles zo 
maar kan . Dit vooroordeel, dat bijvoorbeeld gebaseerd kan zijn op de confrontatie met porno-
grafie en westerse televisieprogramma s, is bij sommige allochtone jongeren een belangrijk 
aandachtspunt. Andere aandachtspunten zijn bijvoorbeeld seks binnen en buiten het huwelijk 
en kwesties die samenhangen met de eer van de familie (zoals de opvattingen van sommige 
Turkse en Marokkaanse jongens dat een meisje waarmee je trouwt maagd moet zijn). 
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4.7 Enkele tips 
Tot slot van dit hoofdstuk enkele tips als het gaat om de aandacht van groepsleiders voor 
seksualiteit van jongens, al dan niet aan de hand van het werken met het model van Schacht: 
- Wacht niet te lang met een gesprek over seks. Als een jongen nog maar kort in het tehuis 

woont, is het makkelijker het gesprek te presenteren als iets dat bij iedere jongen plaats-
vindt. Zou het gesprek pas na maanden plaatsvinden, dan vraagt de jongen zich 
ongetwijfeld af of er een speciale reden voor is. 

- Presenteer het gesprek als een vanzelfsprekendheid. Ook als je nauwelijks of geen 
ervaring met dit soort gesprekken hebt, kun je het beste woorden gebruiken als: het is hier 
de gewoonte om...  met nieuwkomers praten we altijd een keer over...  Je zult merken dat 
je door dit soort opmerkingen zelf ook wat rustiger wordt. 

- Gebruik een taal die de jongen kent. Vraag de jongen af en toe: Hoe noem jij dit? Wat voor 
woord gebruik jij?  Forceer jezelf niet; gebruik woorden waar je jezelf ook prettig bij voelt. 

- Van jongeren die moeite hebben met seks, kan niet verwacht worden dat ze actief 
deelnemen aan het gesprek. Ze zullen je nauwelijks aankijken en heel weinig zeggen. Of ze 
suggereren dat ze alles al weten. Juist voor deze jongeren is het gesprek van groot belang. 
Ga dus door en laat je niet afschrikken. Laat je niet verleiden tot motiverende  opmerkingen 
als: Vind je dit eigenlijk wel de moeite waard om over te praten?  of: Ik heb de indruk dat 
het je niet veel interesseert.  

- Kies een ruimte die een beetje een werksfeer heeft. Bijvoorbeeld een kantoor, een 
werkruimte algemene vorming . Gebruik flap-over of schoolbord wanneer je op de 
maatschappelijke context ingaat. Zorg voor lectuur die je eventueel mee kunt geven aan de 
jongen. 
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5 Achtergronden en motieven van plegers van 
seksueel geweld 

 
 
 
De vraag waarom sommige jongens en mannen seksueel geweld plegen, is niet makkelijk te 
beantwoorden. Ten eerste is er nog steeds onvoldoende bekend over de achtergronden en 
motieven van jongens en mannen die seksueel gewelddadig zijn. Datgene dat wel bekend is, 
heeft betrekking op specifieke  dus niet alle  groepen plegers. Ten tweede blijken tal van 
verschillende factoren een rol te spelen. 
In dit hoofdstuk wordt allereerst kort ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot het 
onderzoek naar plegers van seksueel geweld. Daarna worden enkele factoren genoemd die 
een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van seksueel gewelddadig gedrag bij jongens. 
Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de normale  ontwikkeling van seksualiteit bij jongens 
en de kennis over plegers uit de literatuur. In paragraaf 5.3 wordt ingegaan op de dilemma s 
die meisjes kunnen ervaren omtrent het tegengaan van grensoverschrijdend en seksueel 
gewelddadig gedrag van jongens. In de laatste paragraaf wordt de relatie gelegd met 
volwassen plegers. 
 
5.1 Onderzoek naar plegers van seksueel geweld 
Onderzoek naar plegers van seksueel geweld heeft bijna uitsluitend betrekking op 
veroordeelde en gedetineerde volwassen mannen. Bij deze plegers gaat het relatief vaak om 
mannen uit sociaal-economisch lagere milieus en mannen die voor hen onbekende  meisjes 
en vrouwen hebben verkracht of aangerand. Aangezien seksueel geweld voor het grootste 
gedeelte plaatsvindt tussen bekenden en voorkomt in álle sociale lagen van de bevolking, zijn 
de onderzochte steekproeven niet representatief. 
Kijken we naar jongens als plegers van seksueel geweld, dan is er nóg minder bekend over de 
achtergronden en motieven. De meeste (Amerikaanse) onderzoeken onder veroordeelde 
jeugdige zedendelinquenten hebben betrekking op jongens die kinderen seksueel misbruikt 
hebben; over jongens die leeftijdgenoten hebben aangerand of verkracht, is veel minder 
bekend. Daarentegen is uit Amerikaans onderzoek wel bekend dat ongewenste en 
gedwongen vormen van seks tussen leeftijdgenoten in de periode van 12-20 jaar erg veel 
voorkomen. 
 

Vraag: 
Door welke redenen zou het kunnen komen dat: 
- plegers van seksueel geweld die voor hen onbekende meisjes en vrouwen hebben aangerand en 

verkracht in onderzoek oververtegenwoordigd zijn; 
- jongens die seksueel misbruik maken van kinderen in vergelijking met jongens die leeftijdgenoten 

(meisjes) misbruiken in onderzoek oververtegenwoordigd zijn? 
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In de literatuur over verkrachters wordt vaak  impliciet of expliciet  uitgegaan van het 
verklaringsmodel van Groth en Birnbaum (1979). Op basis van jarenlange klinische ervaringen 
(met veroordeelde zedendelinquenten) kwamen zij tot de conclusie dat verkrachting een 
specifiek gedrag is en in haar essentie geen diagnostische eenheid . Het kan door iedereen 
begaan worden. Ofschoon er individuele verschillen zijn, zijn in elke vorm van verkrachting de 
componenten seksualiteit en agressie aanwezig. Groth en Birnbaum onderscheiden drie 
fundamentele verkrachtingspatronen: 
1) Anger rape (verkrachting uit woede): de daad is een ongeplande plotselinge aanval, die 

direct is en meestal van korte duur. De dader ervaart zichzelf tijdens de daad als woedend 
of razend. De seksualiteit is zijn wapen en de expressie van zijn woede. 

2) Sadistic rape (sadistische verkrachting): hier versmelten seksualiteit en agressie tot één 
enkele ervaring. Er vindt een transformatie van woede en macht plaats, zodat de agressie 
zelf als erotiserend ervaren wordt. 

3) Power rape (verkrachting uit machtswellust): de dader wenst het slachtoffer seksueel niet 
te kwetsen maar te bezitten. De seksualiteit wordt een middel tot compensatie van 
gevoelens van tekortkoming of tot demonstratie van mannelijkheid, heerschappij en 
dominantie. De achterliggende oorzaak is vaak een gevoel van leegte en waardeloosheid. 
Deze daders hebben de verkrachting meestal al in hun fantasie doorleefd. De verkrachting 
is een geplande daad, die echter door bepaalde omstandigheden spontaan veroorzaakt 
wordt. De daders hebben meer dan andere verkrachters de neiging tot seksuele fantasieën 
en tot verhoogde consumptie van pornografie. Omdat de bevestiging van hun macht door 
de daad slechts van voorbijgaande aard is, kunnen de verkrachtingen van dit dadertype in 
aantal en agressiviteit duidelijk toenemen. 

 
De beperking van dit model is wederom dat het gebaseerd is op ervaringen met volwassen 
mannen die in de meeste gevallen voor hen onbekende meisjes en vrouwen hebben 
aangerand en verkracht. 
 

Voorbeeld: plegers van seksueel geweld in de jeugdgevangenis 
In de jeugdgevangenis Hameln (West-Duitsland) zitten voornamelijk jeugdige delinquenten die meisjes 
en vrouwen hebben aangerand en verkracht. Het gaat hier weliswaar om jongens, maar de beperking is 
hier dat het merendeels gaat om seksueel geweld tegen voor de plegers onbekende meisjes en vrouwen. 
Leonora van der Starre (psycholoog) geeft in de jeugdgevangenis therapietrainingen aan de seksuele 
delinquenten. Op grond van haar ervaringen heeft ze de volgende visie op de achtergronden en motieven 
van plegers van seksueel geweld ontwikkeld: 

akelijke factor voor het plegen van een verkrachting is een sterke vijandigheid tegenover 
vrouwen. Vrouwen worden als niet-volwaar
bestaat vrouwen te vernederen. Ze worden niet als gelijkwaardig geaccepteerd. Kennis over de 
belevingswereld van vrouwen is slechts rudimentair aanwezig en wordt genegeerd. In de seksuele 
omgang met vrouwen behoren mannen zich driftmatig te gedragen: mannen gaan ervan uit dat vrouwen 
er slechts op wachten door hen te worden verleid en onderworpen. 
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namelijk het grote verschil tussen het gewenste en het werkelijke zelf, tussen het ideaalbeeld en het zelf-
beeld. De dader ervaart zichzelf als onvolledig en minderwaardig en kan andere geïdealiseerde 

ideaalbeeld en het zelfbeeld stijgt de kwetsbaarheid en frustratiegevoeligheid voor dagelijkse afwijzingen 
en daarmee de bereidheid tot het plegen van seksueel geweld. 
Andere factoren die een rol spelen, zijn onder andere verhoogd alcoholgebruik, een met geweld beladen 
vadermodel, een verhoogde toestand van verwaarlozing, opleidingstekorten en eigen 
misbruik-  

 
Tot slot komt uit veel onderzoek naar plegers van seksueel geweld naar voren dat zij over het 
algemeen gekenmerkt worden door een negatief zelfbeeld, lage zelfwaardering, emotionele 
onevenwichtigheid, slechte controle op impulsen en tekorten in sociale vaardigheden. 
Sommige onderzoekers wijzen daarbij op factoren die samenhangen met de 
gezinsachtergronden van plegers. 
 
Om zicht te krijgen op de werkelijke achtergronden en motieven van plegers van seksueel 
geweld is het gevaarlijk alleen uit te gaan van het bestaande onderzoek. Het merendeel van 
de seksueel-geweldplegers wordt immers niet veroordeeld en is als zodanig niet 
vertegenwoordigd in de onderzoeksgroepen. Daarenboven is er bij seksueel geweld sprake 
van een glijdende schaal tussen verleiden en verkrachten, tussen normale  en wederzijds 
gewenste seksuele contacten en gedwongen seks, terwijl bij gedetineerde plegers van 
seksueel geweld de plegers die gebruik maken van (extreme) vormen van lichamelijk geweld 
oververtegenwoordigd zijn (zie ook hoofdstuk 2). 
 
5.2 Factoren die samenhangen met het plegen van seksueel geweld* 
Seksueel geweld en het feit dat het voornamelijk jongens (en mannen) zijn die dit plegen, kan 
in belangrijke mate verklaard worden uit: 
1) de invloed van de heersende opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid op de 

socialisatie van jongens; 
2) de rol van macht in de mannelijke identiteitsontwikkeling en in de omgang van jongens met 

elkaar en met meisjes; 
3) de heersende opvattingen over seksualiteit en geweld (Damen 1989; Spanjaard 1991). 
 
5.2.1 Mannelijkheid en vrouwelijkheid 
Om een volwassen man  te worden moeten jongens zich opvattingen over mannelijkheid 
eigen maken (zie ook paragraaf 3.1). Allerlei opvattingen over hoe mannen en vrouwen 

                     
* Deze paragraaf is een bewerking van een paragraaf uit: Han Span

Jeugd en samenleving 6/7, 1991, p. 432-446. 
De voorbeelden zijn afkomstig uit interviews die zijn gehouden ten behoeve van dit werkboek. 
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moeten zijn en hoe zij met elkaar behoren om te gaan, worden verspreid door onder andere 
de opvoeding, het onderwijs en de massamedia. 
Mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn twee elkaar uitsluitende polen. Mannelijkheid staat onder 
andere voor onafhankelijk, rationeel, agressief, dominant, actief en naar buiten gericht zijn. 
Vrouwelijkheid heeft betrekking op afhankelijk, emotioneel, volgzaam, zorgzaam, afwachtend 
en naar binnen gericht zijn. 
Mannelijke superioriteit en vrouwelijke ondergeschiktheid zijn in onze samenleving diep 
gewortelde kenmerken. Jongens wordt geleerd op het vrouwelijke neer te kijken, zich meer en 
machtiger te voelen dan meisjes: vrouwen zijn kwetsbaar, zwak en emotioneel . Hieraan 
verwant is een sterke afwijzing van en angst voor homoseksualiteit. 
 

Voorbeeld 
Frans (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 

 wordt zeer neerhalend gesproken. Want vrouwen zijn er alleen maar om je te 

iets minderwaardigs, in ieder geval niet gelijkwaardig aan henzelf. Dat leeft heel erg bij de jongens. Ik 

 
 
Vragen: 
- Op welke manier wordt er door de jongens waarmee jij werkt over meisjes en vrouwen gesproken? 
- Is deze manier van praten in verschillende situaties anders? 

 
Jongens mogen bepaalde emoties, zoals zwakheid, angst, kwetsbaarheid en tederheid, niet 
hebben, laat staan tonen. Dergelijke gevoelens worden door jongens veelal onderdrukt. 
 

Voorbeeld 
Frans (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 

hoofdrolspeler dol was. De hoofdrolspeler zag dat gebeuren en barstte in tranen uit. Hij was echt 
gigantisch verdrietig. En toen merkte ik in de groep dat er eigenlijk heel veel jongens zaten te slikken. Het 

jn kamer, huilen zal hij niet in de groep doen. Maar 
die vent moest dus gigantisch huilen en ik merkte dat het heel veel losmaakte bij de jongens. Dus ik ging 

jn collega: 
lijk had hij natuurlijk die hele groep mee, want ze hoefden 

 
 
Vragen: 
- Op welke manier gaan jij en/of jo  
- lisatieverschillen tussen jongens 

en meisjes versterken dan wel probe  
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- Wat zou jij doen in de situatie van Frans? 
 
Jongens mogen wel seksuele gevoelens hebben. Aangezien seksuele gevoelens van alle 
kanten worden aangemoedigd, kunnen uiteindelijk allerlei gevoelens en behoeften, die in feite 
niet seksueel zijn, worden bevredigd door middel van seksualiteit (Damen 1988). 
De sekse-specifieke socialisatie leidt er onder andere toe dat sociaal-emotionele en 
verzorgende vaardigheden bij jongens minder ontwikkeld zijn dan bij meisjes. Jongens wordt 
nauwelijks geleerd om zich te richten op het welzijn van anderen. Juist het gebrekkige 
inlevingsvermogen in anderen maakt dat sommige jongens grenzen van anderen kunnen 
overschrijden. In situaties van seksueel geweld hebben veel plegers geen aandacht voor de 
ander: ze realiseren zich niet dat ze hun zin doorzetten ten koste van die ander, ze zijn zich 
niet bewust van de gevolgen voor het slachtoffer. 
 

Voorbeeld 
Rob (17 jaar) heeft van zijn twaalfde tot zijn zestiende zijn twee jaar jongere zusje misbruikt. 
Had je het idee dat je zusje het vervelend vond toen je haar verkrachtte? 

Ja, op dat moment wist ik dat ook. Ik merkte het aan het verzet, aan haar verzet en de signalen die ze 

met de signalen die ze uitzond, daar deed ik niks mee. En da
ogen had: wraak op mijn ouders. [...] 
Hoe is het gestopt? 
Het is gestopt toen ik het programma Het zwarte gat hoorde. Toen hadden ze het ook over dat 
onderwerp. Toen ben ik me pas gaan realiseren waar ik mee bezig was. Toen heb ik ook... ja... stomme 
dingen gedaan: mijn eigen wassen, alles wat niet van mij was in mijn kamer kapotgemaakt, en al die 
toestanden. 
Waar ging Het zwarte gat over? 
Over verkrachtingen en zedendelicten. Het ging over slachtoffers en plegers, de ene keer hoorde je een 
slachtoffer en daarna hoorde je weer de pleger bij dat slachtoffer. 
Toen werd voor jou duidelijk dat jij eigenlijk precies hetzelfde deed? 
Ja, toen begon ik pas na te denken en toen dacht ik bij mijn eigen: wat ik nou heb gedaan, dat gaat hele-
maal niet. En toen hoorde ik ook die straffen die ervoor stonden. Toen ben ik echt heel erg geschrokken. 
Van de straffen of van de verhalen van de slachtoffers? 

avonds in het donker, dus nadat het begint te schemeren, niet meer over straat durft. En als ze bang 
wordt voor andere jongens, dat lijkt me ook niet gezond. 
Maar je wist daarvoor toch ook al dat je zusje het erg vond? 

zo. Maar met die signalen deed ik niks. Ik ging niet meer op haar gevoelens in en dat is juist het grootste 
probleem bij mij geweest: ik had eigenlijk meer met die signalen van haar moeten doen. 
Maar dat ontkende je voor jezelf? 
Ja. 
Na het programma Het zwarte gat heb je je zus niet meer misbruikt? 
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Nee, toen niet meer, toen was ik echt zo geschrokken. Ik was ook gelijk iemand anders. In die tijd dat het 
gebeurde met mijn zusje, was ik ook mijn eigen niet meer. Ik was eigenlijk een heel ander persoon. Ik 

 
 
Vraag: 
Waarom kunnen en/of willen plegers van seksueel geweld zich niet realiseren wat de gevolgen van hun 
handelingen voor de ander zijn? 

 
Verschillen tussen jongens en meisjes komen ook naar voren als we kijken naar de gevolgen 
van traumatische ervaringen. De laatste jaren wordt duidelijk dat ook jongens slachtoffer 
worden van seksueel geweld, meestal gepleegd door mannen en jongens (Gianotten 1988). 
Bij meisjes wordt de woede en pijn ten gevolge van seksueel misbruik vaak op zichzelf gericht: 
zelfverwonding, depressiviteit enzovoort. Hoewel deze gevolgen ook bij jongens kunnen 
optreden, speelt bij jongens een belangrijke rol dat hen geleerd wordt gevoelens onder 
controle te hebben. Door de behoefte aan controle, door het feit dat het naar buiten keren van 
agressie deel uitmaakt van hun socialisatie en door de mogelijke identificatie met de pleger, 
gaan sommige misbruikte jongens zelf seksueel geweld plegen. 
 

Voorbeeld 
Bram (15 jaar) heeft rond zijn twaalfde meerdere meisjes aangerand en verkracht. De meisjes waren iets 
jonger dan hijzelf. 
Heb jij een idee waarom je die meisjes aangerand en verkracht hebt? 

Ja, uit zelfbevrediging, macht en toch ook kwaadheid, boosheid. 
Waar was je dan boos op ? 
Nou, ik ben, ja vroeger ben ik zelf misbruikt geweest en ja, ik wou toch ook wel die meisjes laten voelen 
wat ik nooit heb kunnen uiten, het gevoel en de pijn die ik toen gehad heb. 
Vond je het niet heel erg om het ook een ander aan te doen? 
Nee. 
Waarom niet? 
Ik weet niet. Ik kon er nooit mee uit de voeten. Ik vertelde het aan niemand. Ik wou gewoon ook dat 

 
 
Met de stelling dat slachtoffers later plegers kunnen worden, begeven we ons overigens op 
glad ijs. Door verhalen in de media van sommige onderzoekers en hulpverleners ontstaat de 
indruk dat er een direct verband bestaat tussen slachtoffer-zijn en pleger-worden. In 
werkelijkheid zijn echter lang niet alle plegers van seksueel geweld in hun jeugd seksueel of 
anderszins mishandeld. Evenzogoed gaan lang niet alle misbruikte jongens later over tot het 
plegen van seksueel geweld (Van Outsem 1990). 
 
5.2.2 Macht en onmacht 
Bij het plegen van seksueel geweld speelt macht een centrale rol. Macht is het vermogen om, 
al dan niet bewust, invloed uit te oefenen op gevoelens, attitudes, cognities of gedrag van een 
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ander. Voor veel plegers van seksueel geweld is seksueel geweld een middel om macht te 
krijgen en te behouden of om gevoelens van onmacht te compenseren; geweld, of de dreiging 
ermee, wordt met name gebruikt wanneer andere middelen niet meer werken. Seksueel 
ge- weld is een vorm van machtsuitoefening, het verschaft en bevestigt de controle over 
anderen. 
Het hebben en tonen van macht is in de ontwikkeling en instandhouding van de mannelijke 
sekse-identiteit een belangrijk element. Aan macht ontlenen jongens in belangrijke mate hun 
eigenwaarde op terreinen als school, sport, werk en seksualiteit. De angst niet te voldoen aan 
het ideaalbeeld van een echte man  kan leiden tot gevoelens van onmacht. 
 

Voorbeeld 
 

Wat was volgens jou de reden dat je die meisjes pakte? 
Ik denk toch wel seksuele opwinding, en ook een stukje macht uitoefenen, anders had ik wel wat oudere 
meiden gepakt. 
Ha  

lichamelijk, ook geestelijk. 
Vond je dat een prettig gevoel? 
Nou, daarna natuurlijk niet. 
Waarom niet? 
Dan dacht  
Had je er dan spijt van? 
Ja. 
Meteen? 

 
En tijdens? 
Tijdens niet. 
Heb je wel eens gedacht om oudere meisjes te pakken? 
Ja, denken natuurlijk wel, maar om het te doen daar had ik gewoon het lef niet voor. 
Waarom niet? 
Als ik een meid van 23 pak, dan weet ik zeker dat ik een klap op mijn bek krijg. Ik dacht: als ik het doe, 
dan kan ik het beter zo doen dat ik niet een klap op mijn bek krijg. Dat dacht ik tenminste vlak voor het 
moment. 
Maar je hebt ook wel eens staan kijken naar oudere meisjes met de ge  

 
 
Tussen jongens onderling is er vaak sprake van concurrentie en rivaliteit: juist ten opzichte 
van elkaar moeten zij hun mannelijkheid en machtspositie bewijzen, onder andere met 
betrekking tot succes in seksuele contacten met meisjes. In jongensgroepen wordt veel 
gepraat over versieren, meisjes en seks. Dit gebeurt vrijwel uitsluitend in een sfeer van 
opscheppen en elkaar voor schut zetten, waarbij veel jongens hun onzekerheid en 
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onwetendheid moeten verdoezelen (Van Teeffelen 1986). De manier waarop hierover verteld 
wordt, is veelal weinig concreet, want anders zouden ze wel eens door de mand kunnen 
vallen. 
 

Voorbeeld 
Een fragment uit een interview met Ron (16 jaar) en Sander (17 jaar): 
Wanneer vind je het gezellig met jongens onder elkaar? 

Ron: Koffieshop. Thee drinken, een jointje erbij, nou dan vermaak je je wel. Een beetje trik-trak spelen. 
Wanneer vind jij het gezellig met jongens onder elkaar? 
Sander: Hetzelfde. Lekker een koffieshop induiken, of een kroegje pakken, lekker babbelen, potje bier 
erbij. 
Ron: Dat is het verschil tussen hem en mij hè: hij blowt bijna niet en ik drink nooit. 
Sander:  
 
Vragen: 
In dit voorbeeld gaat het niet over seksuele prestaties. Maar: 
- Wat valt je op aan de manier waarop Sander zegt dat hij ook blowt? 
- Op welke manier maak jij mee dat jongens pretenderen al heel wat seksuele ervaringen te hebben 

gehad, terwijl dat waarschijnlijk niet waar is? 
 
Door de druk op seksuele prestaties gaan sommige jongens over tot het gebruik van 
chantage, dwang en geweld in de (seksuele) omgang met meisjes. In de videofilm Buitenspel 
(Bonink, Damen e.a. 1988) verwoordt een van de geïnterviewde jongens het als volgt: 
 

 et meisje verkracht, omdat die dan denkt dat ie 

meisje heeft hem afgewezen, dan denkt hij: wacht maar tot ze buiten komt, dan laten we 
 

 
Bij een groepsverkrachting bevordert de groepsdruk dat individuele jongens over hun grenzen 
heen gaan. Het is niet meer precies duidelijk wie wat deed en wie verantwoordelijk is. Door 
mee te doen hebben ze tegenover elkaar hun mannelijkheid en superioriteit bewezen en 
worden ze niet buiten de groep geplaatst (voor voorbeelden van groepsverkrachtingen: zie 
paragraaf 7.3.2 en paragraaf 7.5). 
 
5.2.3 Opvattingen over seksualiteit en geweld 
De in onze samenleving dominante opvattingen over mannelijke (en vrouwelijke) seksualiteit 
hebben een zeer stereotiep karakter: jongens en mannen willen altijd seks, vinden seks altijd 
leuk, zijn altijd in staat om seks te hebben en moeten altijd het initiatief en de leiding nemen 
(Zilbergeld 1978). Veel jongens hebben het idee dat elk lichamelijk contact moet leiden tot 
seks en blijken tijdens het vrijen vooral actief bezig te zijn om de situatie te beheersen. Ook 
hebben zij het idee alles te (moeten) weten over seks en vrouwen. De manier waarop jongens 
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leren omgaan met intimiteit en lichamelijkheid, heeft tot gevolg dat zij makkelijker en vaker dan 
meisjes hun (seksuele) behoeften bevredigen zonder het hebben van een affectief 
wederkerige relatie. 
Op het gebied van de seksualiteit bestaat de vanzelfsprekendheid dat jongens en mannen 
recht hebben  op seks van hun partner (Komter 1985). Meisjes en vrouwen ervaren dit veelal 
als een plicht  waaraan zij moeten voldoen. Veel jongens én meisjes vinden enige vorm van 
dwang en geweld in de seksuele omgang normaal . 
 

Voorbeeld 
Ed (maatschappelijk werker in een rijksinrichting voor jongens): 

eiste dat zijn moeder voor hem ging klaar liggen, of ze nou wilde of niet. Dat heeft de moeder mij later 
staan, want anders wordt ie 

die jongen in levende lijve meegemaak  
 
Een zekere mate van aandringen en dwang van jongens in seksuele contacten met meisjes 
lijkt in de ogen van veel jongens en ook meisjes geoorloofd. In een enquête over seksueel 
geweld, gehouden onder 129 jongeren (75 meisjes en 54 jongens) van de derde klassen van 
een scholengemeenschap (MAVO, HAVO en VWO), werd de vraag gesteld of een jongen in 
bepaalde situaties een meisje mag dwingen tot seks (Spanjaard 1990). Als het meisje al 
eerder seks met de jongen had gehad, vond 60% van jongens en 85% van de meisjes dat de 
jongen niet mocht dwingen. Als het meisje het toeliet dat hij haar boven haar middel streelde, 
vond 48% van de jongens en 88% van de meisjes dwang onacceptabel. Deze percentages 
vertonen grote overeenkomst met een Amerikaans onderzoek waarin highschool-studenten 
dezelfde vraag voorgelegd kregen (Stringer & Rants-Rodriguez 1987). 
Seksueel opdringerig en gewelddadig gedrag is niet alleen vanzelfsprekend  en normaal , 
maar voor sommige jongens juist ook aantrekkelijk vanwege de spanning, het avontuur en het 
gevaar (Beelen 1988). In een Amerikaans onderzoek werd aan mannelijke studenten 
gevraagd of ze iemand zouden verkrachten wanneer ze zeker wisten dat ze daarvoor niet 
opgepakt zouden worden (Malamuth, Haber & Feshbach 1980). De helft van de studenten 
antwoordde op deze vraag: ja, waarschijnlijk wel! Veel jongens putten er ogenschijnlijk genoe-
gen in om geconfronteerd te worden met een meisje dat flink tegensputtert. De overwinnings-
roes  wanneer het lukt om haar in bed te krijgen, is dan des te groter. Beelden uit pornografie, 
films en media spelen hierbij een belangrijke rol. Denk aan het beeld van een man (de jager ) 
die een vrouw (de prooi ) versiert, uit is op seks en daarbij, indien nodig, stevig aandringt. De 
vrouw stelt zich in eerste instantie afwachtend en afwijzend op, stribbelt tegen, maar geeft zich 
uiteindelijk gewonnen: het lijkt alsof ze het allemaal precies zo gewild heeft. 
 

Voorbeelden 
Een fragment uit een interview met Ron (16 jaar) en Sander (17 jaar): 
Ron: Net als die seksfilms op televisie, daar vind ik geen flikker aan, daar vind ik echt helemaal niks aan. 
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Waarom niet? 
Ron: Wat is er nou aan een stomme televisie, het is niet eens driedimensionaal. 

 
Ron: Je hebt zelf al een vriendin zou ik zo zeggen. Een aantal hebben zelf een vriendin. Goed, dan kan je 

 
Sander: hoeft het maar vijf minuten te zien dan weet je al 
hoe het de hele film doorgaat. 
Ron: Ja, inderdaad: vrouw loopt over straat, een man loopt over straat, ze botsen tegen mekaar aan, ze 
gaan een schuurtje in, dukkedukkedukkeduk, ze gaan allebei verder, vrouw loopt weer over straat, ziet 
een leuke jongen, gaat ze met hem in de lift, dukkedukkedukkeduk, zie je die man weer effe in beeld, nou 
die ziet weer een andere vrouw, die hij wel kent, nou, raken ze aan de praat, achter op de achterbank, 
dukkedukkedukkeduk... Nou wat een fun. 
Zou het in werkelijkheid bestaan, dit soort dingen? 
Sander: Nee. 
Ron: Totaal niet. Volgens mij kan het niet. 
Wat is de lol dan van dat soort films? 
Ron: Dat jongens en meisjes het leuk vinden, dat er een pik in een kut gaat, nou, wa  
 
Ed (maatschappelijk werker in een rijksinrichting voor jongens): 

werkelijkheid. En op televisie zie je allemaal van die vlugge nummertjes: ze zijn onmiddellijk verliefd als 
ze mekaar zien en hup hup hup en ze liggen al bij elkaar in bed... In werkelijkheid gebeurt dat wel eens, 
maar eigenlijk zelden. Bij deze jongens moet je bovendien niet verwachten dat ze een meisje 
tegenkomen dat dan gelijk verliefd op hen wordt. Dus je moet een aanloop hebben en dat zien die 
jongens vaak niet, die denken: oh een leuk meisje, nou de eerste de beste keer dat ik haar naar huis 

 
 
Vragen: 
- Wat is het beeld dat de jongens met wie jij werkt over seks hebben? 
- Maken zij onderscheid tussen hoe ze er zelf over denken en wat ze zien op televisie en horen van 

andere jongens? 
 
Veel jongens hanteren ten aanzien van meisjes nog steeds een dubbele moraal: het is voor 
jongens normaal om seksuele ervaringen te hebben, meisjes die dit met hen delen, lopen het 
risico te worden uitgemaakt voor hoer  of slet . Meisjes die daarentegen niet ingaan op 
seksuele avances van jongens, worden bestempeld als stijve trut . 
 

Voorbeeld 
Bert (16 jaar) heeft in een aantal internaten gezeten. Momenteel woont hij in een Kursushuis. 
Hoe wordt er door jongens vaak over meisjes gepraat? 
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Wanneer is een meisje een hoer dan? 
Als ze met tien mannen tegelijk naar bed gaat. 
En als een meisje dat niet doet, hoe wordt er dan over gesproken? 
Het is gewoon een hoer. Op een inter
een dikke twee jaar op het internaat gezeten, geen één had een goed woord voor een meisje over. Daar 
zat ik me mijn eigen altijd over op te vreten. 
Maar ze gingen er zelf ook mee naar bed? 

 
Wat zeiden ze dan? 

 negen van de tien keer als er 

later, als ze weer 
meer van gezegd. [...] 

 
Ja, zeker. 
En een meisje dat niet wil? 
Als een meisje niet wil, dat heb ik meegemaakt met een jongen, die had een meisje meegenomen naar 
zijn kamer, en die wou niet, die heeft haar gewoon ter plekke uit het huisje getrapt. Bij de meesten op het 
inter kt, die 
wou het niet doen, toen heb ik het gelijk uitge

 
 
Vragen: 
- 

jongens met wie jij werkt? 
- Hoe ga je daarmee om? 
- Hoe ondersteun je een jongen als Bert, die hier tegen ingaat? 

 
5.3 

meisjes 
Voor meisjes gelden andere regels en verwachtingen dan voor jongens (zie paragraaf 3.2). De 
verschillen tussen jongens en meisjes leiden ertoe dat seksuele toenadering vaak een 
onderhandelingssituatie wordt. Een jongen is veelal de initiator; hij moet net even over de 
grens gaan om te kijken of hij het meisje toch niet zover kan krijgen. Het meisje bepaalt het 
tempo en bewaakt de grenzen. Niet zelden wil een jongen meer dan een meisje: de jongen 
dringt aan, het meisje houdt af. 
Veel jongens (en mannen) gebruiken in seksuele contacten strategieën zoals aandringen, 
gewoon blijven proberen en overreden. In de ogen van jongens én meisjes is dit normaal : een 
seksueel contact is volgens hen pas ongewenst wanneer er fysieke dwang gebruikt wordt, 
wanneer de jongen een onbekende is en wanneer het meisje fysieke weerstand heeft geboden. 
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Voorbeelden 
Soraya (17 jaar): 

merken. Ze beledigen de jongen gewoon. Of ze kijken hem niet aan. 
Hoe reageren jongens hierop? 
Soms pakken ze het snel op, anderen moeten eerst een klap hebben. Of ze moeten eerst goed op hun 
bek gaan, anders houden ze niet op. Tegen mij wordt altijd gezegd dat ik een softijsje ben, want ik lach 
de hele dag. En ik lach in principe bijna naar iedereen. Dat wordt ook wel minder. Maar dan krijgen die 

wat het beste werkt. Maar het verschilt per meisje. Als het ene meisje nee zegt, dan reageert geen hond, 
bij een ander meisje reageren ze wel als ze een duw geeft of zo. Het verschilt per meisje. Het beste is 
gewoon met een serieus gezicht nee zeggen. En dan snappen ze het meestal wel. Maar als je een beetje 

 
En als je dat als meisje niet durft? 
Als je dat niet durft, dan heb je een heel groot probleem. Dan moet je of iemand erbij halen of snel kunnen 

 
 
Rosan (15 jaar): 

laat ik haar wel weer vallen en dan neem ik we
 

(Ze heeft zes maanden verkering met een jongen van 17. Hierover vertelt ze:) 
men, meer ook niet. 

Merk je wel eens dat hij meer wil? 

zeuren. Toen heb ik verteld van mijn vader [seksueel misbruik, HS]. 
 

 
Het onderhandelingsproces  in seksuele contacten kan leiden tot ambivalente en ongewenste 
seksuele contacten : het meisje gaat verder dan ze zelf wil, ze gaat verder dan ze denkt dat ze 
mag gaan, de jongen gaat verder dan het meisje wil. Het kan zijn dat het meisje vrijen leuk 
vindt, maar tot op zekere hoogte, of dat ze de relatie leuk vindt en de seks op de koop toe 
neemt (Marneth 1990). 
 

Voorbeeld 
Soraya (17 jaar): 

t altijd over zijn haar en of hij breed is of niet. En over de lengte van zijn pik. Ze 
hebben het heel veel over seks in ieder geval. Hoe lekker ze het wel niet vinden, terwijl het eigenlijk niet 
zo is. Ze hebben zoiets van: het moet een mooie jongen zijn, ik moet het leuk vinden, ik moet het fijn 
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vinden, anders hoor ik er ook niet bij. [...] 
Ken jij meisjes die verder gaan dan ze willen? 
Ja. Ze zijn dan vaak bang die jongen te verliezen. En omdat ze bang zijn dat mensen hun uit gaan 
lachen, omdat ze er nie
bang. Angst om alleen te zijn. Want als jij een jongen heel erg leuk vindt en je weet dat als je hem dat niet 
geeft dat hij dan geen zin meer in je heeft, dan doe je je tanden op  

 
Marneth (1991) onderscheidt drie stappen in het onderhandelingsproces tussen jongens en 
meisjes over seksueel contact: 
1) Het meisje moet weten waar de grens ligt. 
2) Ze moet deze grens te kennen geven aan de jongen. 
3) Als de jongen deze grens dreigt te overschrijden, dan moet ze een strategie bedenken om 

hem tegen te houden. 
Dit traditionele script  vergroot de kans dat een meisje zich medeverantwoordelijk voelt voor 
seksuele contacten die tegen haar zin plaatsvinden. Door deze defensieve positie hebben 
meisjes uiteraard weinig ruimte om hun eigen seksuele wensen en verlangens te ontdekken 
en vorm te geven. 
Ook het dilemma tussen hoer  en madonna  maakt het voor meisjes lastig om te reageren op 
seksueel toenaderingsgedrag van jongens, dan wel zelf het initiatief hiertoe te nemen. De 
wens en wil om voor zichzelf op te komen tegenover handtastelijke of opdringerige jongens 
kan bemoeilijkt worden door de angst om niet als volwaardig te worden geaccepteerd. Voor 
meisjes die een relatie hebben met een jongen, is bovendien het dreigement aanwezig dat 
een jongen het uit zal maken wanneer zij niet aan zijn seksuele wensen tegemoet komt. 
Het dilemma voor meisjes wordt nog ingewikkelder als een seksueel contact, bijvoorbeeld 
zoenen en strelen, in eerste instantie gewenst is. Vooral als een meisje de aandacht van een 
jongen prettig vindt en het feit dat de jongen opgewonden is (of zich als zodanig voordoet), als 
vleiend ervaart. Als een jongen dan verder wil gaan dan zij, is het moeilijk duidelijk te stellen 
dat ze niet (verder) wil. Gaat het seksuele contact verder dan zij wil, dan zal ze makkelijk 
zichzelf de schuld geven: dan had ik maar niet... , wie A zegt, moet ook B zeggen . 
 
Desondanks komen meisjes (steeds vaker) in verzet tegen jongens die hen op een 
ongewenste manier bejegenen. Tegenover meer assertieve en weerbare meisjes zien we bij 
jongens grofweg twee mogelijke reacties. Sommige jongens treden hen met extra veel 
agressie en geweld of (verbale) vernedering en veroordeling tegemoet. Andere jongens 
worden gestimuleerd om de rechten en integriteit van meisjes te erkennen en te respecteren 
en meer op basis van gelijkwaardigheid met hen om te gaan. 
 

Voorbeeld 
Dorien (17 jaar) is misbruikt door haar neefje toen ze nog heel jong was. Ze had dit tegen haar 
ex-vriendje verteld, als reden waarom ze niet met hem naar bed wilde. Hij heeft haar een aantal keren 
lastig gevallen: 
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moe

ex-  
 
5.4  
Hierboven zijn enkele factoren genoemd die samenhangen met het plegen van seksueel 
geweld door jongens. Uit onderzoek naar volwassen plegers blijkt dat veel plegers reeds op 
jongere leeftijd begonnen met seksueel geweld. Bij andere plegers is de basis  voor het 
plegen van seksueel geweld vaak al in de jeugd gelegd. Het blijkt dan ook dat veel van de 
hierboven genoemde factoren een rol spelen bij seksueel geweld dat op latere leeftijd wordt 
gepleegd. 
Zo blijkt uit onderzoek van Renée Römkens (1989) dat met name de opvattingen en praktijken 
rond de gehoorzaamheid van de vrouw en de dominantie van de man een rol spelen bij 
gedwongen seks en geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties. Geweld tegen vrouwen 
vindt relatief veel plaats in relaties waarin de man zich in het algemeen dwingend en 
controlerend gedraagt, zowel in sociaal als in seksueel opzicht. 
Onderzoek van Nel Draijer (1988) laat zien dat seksueel misbruik van meisjes door verwanten 
vaker voorkomt naarmate er in het gezin traditionelere opvattingen en praktijken heersen ten 
aanzien van de man/vrouw-verhoudingen. Incest vloeit in sommige gevallen voort uit een 
strikte rangorde en rolverdeling binnen het gezin. Als haast vanzelfsprekend beschikt de vader 
over de vrouwen- en meisjeslichamen in zijn huis en misbruikt hen voor zijn emotionele en 
seksuele behoeften (Bullens 1988). 
Nicholas Groth (1985) constateert bij veel incestplegers gevoelens van onzekerheid ten 
aanzien van de mannelijke identiteit. Sommige mannen compenseren deze gevoelens met 
een extreem onbuigzame, controlerende en autoritaire houding als vader. Anderen trekken 
zich terug van hun verantwoordelijkheden als volwassene en zoeken steun bij hun kinderen, 
waar ze kind onder de kinderen  willen zijn (Van Stolk en Frenken 1986; Bullens 1988). Deze 
mannen zoeken bij hun dochters intimiteit die ze klaarblijkelijk niet (meer) kunnen vinden bij 
volwassenen. De incestrelatie is dan een substituut voor relaties en taken in de wereld van 
volwassenen. 
Behalve uit een behoefte aan het uitoefenen van macht kan seksueel geweld tot slot ook 
voortkomen uit een verlangen naar wraak, vernedering en straf. Mannen plegen dan seksueel 
geweld om de woede en agressie over hun eigen leefsituatie af te reageren. 
 
Seksueel gewelddadig gedrag  als een manier van omgaan met behoefte aan macht, 
gevoelens van onmacht en/of een verlangen naar wraak, vernedering en straf  kan, evenals 
de opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit, beschouwd worden als 
aangeleerd. Het plegen van seksueel geweld kan zich bij sommige jongens en mannen ook 
ontwikkelen tot een vorm van verslaving . Sommige plegers beschrijven een cyclisch patroon 
van stemmingen en gedrag dat leidt tot seksueel geweld en tot een dwangmatige herhaling 
hiervan (Herman 1988). Seksueel gewelddadige fantasieën ontwikkelen zich dan tot een 
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dwingend verlangen om de betreffende handelingen uit te voeren. Wanneer er geen externe 
belemmeringen zijn (bijvoorbeeld de kans dat hij ontdekt wordt), bereidt de pleger zijn misbruik 
voor. Hij raakt in een soort trance door de spanning die dit met zich meebrengt. Tijdens het 
misbruik ontstaat een kick , die wordt gevolgd door gevoelens van angst, walging, depressie 
en wroeging, waarna de pleger zich voorneemt zijn daden niet te herhalen. Deze onhoudbare 
gemoedstoestand wordt verlicht door een toenemende preoccupatie met seksuele fantasieën, 
waarmee de cyclus opnieuw begint. Het gedrag herhaalt zich en wordt dwangmatig, waarbij 
het risico bestaat dat de handelingen steeds gewelddadiger worden. 
 
5.5  Tot slot 
Er is nog steeds onvoldoende bekend over de achtergronden en motieven van plegers van 
seksueel geweld. Nader onderzoek is dringend gewenst. Een cruciaal punt daarbij is het 
verband tussen individuele achtergronden en motieven en de maatschappelijke factoren die 
samenhangen met seksueel geweld. 
In sommige gevallen zullen individuele ervaringen of psychologisch factoren mede ten 
grondslag liggen aan seksueel geweld. Maar er is  zoals Bert van Herk in 1985 reeds schreef 
 geen enkele reden om aan te nemen dat plegers van seksueel geweld per definitie ziek , 

geestelijk gestoord  of notoire misdadigers  zijn. 
De sekse-specifieke socialisatie, de heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid 
en seksualiteit en machtsverhoudingen tussen de seksen en tussen jongens (en mannen) 
onderling hangen samen met het vóórkomen van seksueel geweld. Een belangrijke vraag blijft 
echter waarom sommige jongens en mannen wel en anderen niet seksueel geweld plegen. 
Daarnaast zijn er verschillen tussen de diverse vormen van seksueel geweld. De 
achtergronden en motieven van bijvoorbeeld jongens die kleine kinderen misbruiken en 
jongens die meisjes (van dezelfde leeftijd als zijzelf) lastig vallen, zullen deels dezelfde zijn, 
maar deels ook van elkaar verschillen. 
De in dit hoofdstuk besproken achtergronden en motieven van plegers van seksueel geweld 
geven een belangrijk kader vanwaaruit preventie-activiteiten gericht op jongens vorm gegeven 
kunnen worden. Vooral het feit dat seksueel gewelddadig gedrag een vanzelfsprekend , 
normaal  en alledaags  verschijnsel is, is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt. 
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6 Preventie van seksueel geweld in de dagelijkse 
omgang met jongens* 

 
 
 
Onder elkaar hebben jongens de grootste verhalen over meiden versieren  en neuken , ook al 
weten sommigen nauwelijks waar ze het over hebben. Zeker in sommige groepen hebben 
jongens last van de druk die op hen wordt uitgeoefend om zich als een stoere macho te 
gedragen. Iets niet weten, niet kunnen of niet durven, daarover wordt niet of nauwelijks gepraat: 
het stoere masker wordt zelden afgezet. 
Hoe ga je in contacten met jongens om met stoerdoenerij? Hoe kun je de onzekerheid bij 
jongens aan de orde stellen? Hoe zijn de weerstanden van jongens om over intimiteit en 
seksualiteit te praten te overwinnen? En welke weerstanden bestaan er bij hulpverleners? 
De basis van preventie van seksueel geweld ligt in het signaleren van, het reageren op en het 
bieden van alternatieven voor seksueel gewelddadige uitingen in de dagelijkse omgang. Juist in 
alledaagse situaties  tijdens het eten, de koffie en het televisie kijken, maar ook tijdens de 
regelmatige groepsvergaderingen en mentorgesprekken  kunnen allerlei stereotiepe grappen 
en stoere verhalen een aanleiding zijn om opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en 
seksueel geweld aan de orde te stellen. Ook heel vanzelfsprekend  klinkende verhalen over 
hoe ze met hun vriendin omgaan of hoe ze een meisje versierd hebben, kunnen een reden zijn 
om in te gaan op hun waarden, normen, houding en gedrag en op de beleving van de ander. 
Hoe ontzenuw je stereotiepe opvattingen over de omgang met meisjes? Hoe zet je jongens aan 
het denken over gevolgen van hun gedrag voor anderen? Hoe grijp je in wanneer jongens zich 
seksueel gewelddadig uitlaten (tegen)over meisjes? Welke alternatieven kunnen jongens 
aangereikt worden voor hun denken, verlangens en gedrag? 
 
Een van de centrale taken van groepsleiders is het hulpverlenend handelen in het leven van 
alledag. In dit hoofdstuk wordt allereerst een model besproken dat gebruikt kan worden voor het 
onderzoeken en verbeteren van het eigen handelen. Daarna wordt een aantal richtlijnen 
gegeven voor een preventieve houding van groepsleiders als het gaat om het voorkómen van 
seksueel geweld. Hierbij worden verschillende suggesties en voorbeelden aangereikt die van 
toepassing zijn op omgang met jongens in alledaagse situaties. Tot slot wordt ingegaan op de 
invloed van de cultuur binnen de leefgroep en de instelling, op de voorbeeld  en 
identificatiefunctie van groepsleiders en op de verschillen en machtsverhouding tussen 
mannelijke en vrouwelijke groepsleiders. 
 
                     
* Enkele passages over sociale vaardigheden in de paragrafen 6.5, 6.6 en 6.7 en de passage over regels, 

gewoonten en taalgebruik (6.8.2) zijn (ten behoeve van dit werkboek) geschreven door Wim Slot en geïnte-
greerd in de rest van dit hoofdstuk, dat geschreven werd door Han Spanjaard. 
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6.1  Het ontwikkelen van een preventieve handelwijze: een model ter verbetering 
van het eigen handelen 

Een preventieve handelwijze ten aanzien van seksueel geweld omvat de houding en 
vaardigheden die de groepsleider inzet in zijn dagelijkse werk met jongeren. Voor groepsleiders 
is het van groot belang om duidelijk zicht te hebben op het eigen handelen: wat is de reden dat 
je een bepaalde stap zet, wat wil je hiermee bereiken, hoe loopt het af, kan het ook anders en 
beter enzovoort. In deze paragraaf wordt een model gepresenteerd dat gebruikt kan worden 
voor het onderzoeken en verbeteren van het eigen en elkaars (pedagogisch) handelen. Dit 
model is ontwikkeld door Frans Gieles en Jeanette Visser ten behoeve van 
methodiekontwikkeling in de residentiële jeugdhulpverlening (Gieles en Visser 1988). 
Het werk van een groepsleider is op te vatten als een vorm van handelen . Voor de beschrijving 
en analyse van dit handelen is het zinvol een aantal elementen (stappen) te onderscheiden. 
Gieles en Visser vatten handelen op als: 

 Het kunnen verrichten van zinvolle, doelgerichte, in vrijheid en op grond van tot op zekere 
hoogte rationeel gefundeerde kennis en normen gekozen daden die een verandering in de 
omgeving kunnen bewerkstelligen, door personen die zich er verantwoordelijk voor weten.  
Als zodanig is handelen een typisch menselijk vermogen met een procesmatig verloop. Gieles 
en Visser onderscheiden zeven elementen: 
1) situatie: het waarnemen en interpreteren van de situatie; 
2) doel/wil: het willen van iets, het kiezen van doelen en het maken van een plan; 
3) werkwijze: het kiezen en verrichten van bepaalde daden op bepaalde manieren; 
4) afloop: het waarnemen en interpreteren van de afloop; 
5) bevinding achteraf: het opmerken van een bevinding (gevoel) achteraf; 
6) inzichten: het ontwikkelen van inzichten en/of zinvolle vragen in de richting van weten te 

handelen; 
7) zoekweg: het uitvinden van wegen die tot nieuwe kennis kunnen leiden waarmee beter 

gehandeld kan worden. 
 
Met behulp van dit model is het mogelijk de eigen handelwijzen te onderzoeken en te 
verbeteren. Dit kan door: 
- je huidige handelwijze helder te maken voor jezelf en voor anderen; 
- over je handelwijze na te denken en te discussiëren door jezelf en elkaar vragen te stellen; 
- andere handelwijzen uit te vinden en in de praktijk te beproeven om te merken of anders  

ook beter is; 
- de kennis die je in dit proces opdoet onder woorden te brengen tot een samenhangend 

geheel van inzichten omtrent het weten te handelen, tot een methodiek die je over kunt 
dragen aan anderen. 

 
Je kunt je eigen handelen of dat van een collega helder voor ogen krijgen door de volgende 
vragen te stellen: 
1) Hoe was je kijk op de situatie? 
2) Wat wilde je bereiken? Hoe was jouw plan? 
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3) Hoe ging je te werk? (Wat deed je  of liet je juist na  en hoe deed je dat?) 
4) Hoe liep het af en hoe was jouw kijk op de afloop? (Is de situatie veranderd? Was het zoals 

je het wilde? Kwam dat door jouw handelen?) 
5) Hoe was jouw eigen bevinding achteraf? (Welk gevoel bleef hangen? Heb je juist of onjuist 

gehandeld?) 
6) Welke inzichten of vragen komen er op? (Kloppen jouw eerdere interpretatie(s), gekozen 

doelen, gehanteerde werkwijze(n)?) 
7) Hoe zoek je naar een betere handelwijze? (Wat levert deze ervaring op aan aanwijzingen 

voor het handelen in volgende situaties?) 
 
Het denken en discussiëren over andere en betere manieren van handelen kan aan de hand 
van de volgende vragen plaatsvinden: 
1) Is er een betere kijk op de situatie mogelijk? 
2) Zijn er betere doelen of plannen mogelijk? 
3) Zijn er andere, betere werkwijzen uit te vinden? 
4) Is de afloop ook anders te interpreteren? 
5) Is er een andere (kijk op de) eigen bevinding mogelijk? 
6) Zijn er andere of beter geformuleerde inzichten of vragen mogelijk? 
7) Zijn er andere zoekwegen uit te vinden? 
 
Om te komen tot (betere) handelwijzen voor het eigen werk is het nodig een kritisch gesprek 
(dialoog) te voeren met collega s over ieders eigen handelen in gelijksoortige situaties. Aan 
deze dialoog wordt een aantal eisen gesteld: 
- Het verhaal moet zo verteld worden dat het beluisterd en begrepen kan worden (mensen 

kunnen verschillende betekenissen geven aan bepaalde feiten). 
- De dialoog dient (zo veel mogelijk) machtsvrij te zijn: niet de positie van iemand telt, alleen 

de argumentatie. 
- De dialoog dient kritisch te zijn: vanzelfsprekendheden  zijn bevraagbaar. 
- De dialoog dient ruimte te laten voor tegenstellingen in de ideeën van mensen. 
 
 Voorbeeld 
 Hieronder volgen enkele fragmenten uit een interview met Thea (groepsleidster). Zij vertelt over een 

situatie die zich voordeed in een crisisopvanghuis voor jongeren tussen de 12 en 21 jaar. Haar handelen in 
deze situatie is (achteraf) geanalyseerd aan de hand van het model van Gieles en Visser. De te 
onderscheiden handelingselementen staan in de kantlijn aangegeven. 
Situatie:  Ik zat met alleen jongens te eten en ik was met een vrouwelijke collega. Toen ging het 

over: dan rag je er even overheen en dat is lekker. En ze hadden het over pijpen en dat 
hun vriendinnetjes dat gewoon maar moesten doen. [Interpretatie:] Het zijn de bekende 
grappen en grollen van jongens onder elkaar, stoerdoenerij. Zoals bijvoorbeeld bij het eten 
van een banaan net doen alsof je die banaan aan het afzuigen bent. Ze maken veel van 
die dubbelzinnige grapjes waarmee ze dan willen zien hoe jij als vrouw reageert. 
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Doel: Ik wilde de stoere praat stoppen en de jongens laten beseffen dat ze kwetsend en 
denigrerend waren tegenover meisjes. 

Plan: Ik probeerde door een nog grovere opmerking te maken de aandacht te trekken [plan 1] en 
een gesprek over dit thema te beginnen [plan 2]. 

Werkwijze 1: 
bent, dan beleeft d  

Afloop 1: 
[interpretatie:] zeker omdat het uit de mond van een vrouw kwam. Als een mannelijke col-

 
Werkwijze 2: Ik gebruikte de confrontatie om er gelijk op door te gaan en dan gewoon serieus. Ik 

probeerde duidelijk te maken en te vragen hoe ze daar echt over dachten, behalve hun 
grapjes en grollen. Ik probeerde vanuit mezelf en vanuit voorbeelden die ik ter plekke 

vader in de kroeg zit met allemaal mannen en ze gaan dat soort opmerkingen over je 

dingen doen. Daarna probeerde ik ook uit te leggen dat ze gewend zijn om dat te doen: 

uit te leggen, en dan vraag ik hoe zij dat hebben ervaren. [...] 
Afloop 2: Op het voorbeeld van hun eigen moeder gingen ze serieus in, maar ze vonden hun 

moeder toch wel iemand anders dan de meisjes waar ze het over hadden. Het omdraaien 
van de situa
Het lukte maar tot op zekere hoogte om hier een gesprek over te beginnen en hun duidelijk 
te maken hoe kwetsend en denigrerend hun opmerkingen voor meisjes zijn. 

Bevinding 1+2: Gezien de sfeer in de groep waren de gekozen voorbeelden misschien niet juist. [...] 
Inzicht 1+2: Confrontatie werkt soms wel en soms niet. Zeggen dat zij zich moeten voorstellen om een 

meisje te zijn, kan waarschijnlijk alleen maar als je op een moment een heel serieus 
gesprek hebt. Op het moment dat er nog iets van lacherigheid is of dat ze het nog niet echt 
aandurven om het daar over te hebben, dan lukt het niet. Op het moment dat ze echt 
serieus zijn, dan lukt het, dan willen ze zich daar wel in verplaatsen. [...] 

Zoekweg: Ik vraag me af hoe je de jongens serieus aan de praat krijgt over dit onderwerp. Zijn er 
andere voorbeelden en manieren waardoor het beter lukt hen te laten realiseren welke 
negatieve gevolgen deze manier van den  

 
 worden nagedacht en gediscussieerd over de volgende vragen: 

1) Is er een betere kijk op de situatie mogelijk? Stoerdoenerij speelt waarschijnlijk een grote rol in dit soort 
situaties. Maar misschien maken (sommige) jongens dit soort opmerkingen ook omdat ze denken dat 
seks met meisjes zo hoort. Zouden er jongens zijn die in werkelijkheid ook zo met hun vriendin 

opgeklopte jongensverhalen, verhalen uit pornoboekjes? 
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2) Zijn er betere doelen of plannen mogelijk? Een doel had eventueel ook kunnen zijn het ingaan op de 
reden van hun braniegedrag. Of het aan de orde stellen van wat ze weten over seksualiteit met en van 
meisjes. Het negeren van dit soort gedrag  vanuit het idee dat het dan wel zal verdwijnen  is wellicht 

 
3) Zijn er andere, betere werkwijzen uit te vinden? 

situatie niet slecht. De vraag is echter of het slim is om te zeggen dat de jongens het bed van de 
groepsleidster niet inkomen. Daar komen ze toch al niet in. Misschien was beter geweest een 

 

gesprek dan ga je maar weg. Ik vind het belangrijk om hierover met de jongens die dat wel leuk vinden 

stellen van een open vraag (in plaats van de opmerking dat de jongens het bed van de groepsleidster 
niet inkomen) de jongens wellicht meer mogelijkheden om verder te praten. 
Een andere (niet per se betere) manier was misschien geweest om met de jongens te praten over hoe 
zij nou écht met een meisje zouden willen vrijen, wat ze erover weten, waar ze onzeker over zijn als ze 
met een meisje gaan vrijen, wat zij denken wat meisjes leuk vinden bij het vrijen enzovoort. 

4) Is de afloop ook anders te interpreteren? 
groepsleidster kan komen omdat ze niet verwachtten dat de groepsleidster er (op deze manier) op zou 
reageren. Dat de jongens met gelach en grappen reageerden op het moment dat de groepsleidster 
probeerde een serieus gesprek op gang te brengen, kan verschillende redenen hebben. Het kan zijn 
dat de jongens zich beledigd/aangevallen voelden door de confronterende reactie van de groeps-
leidster. Het kan zijn dat ze hier in groepsverband niet serieus over wilden en konden praten (ze moeten 

 
5) Is er een andere (kijk op de) eigen bevinding mogelijk? Een belangrijke bevinding achteraf is twijfel. Niet 

juist gekozen voorbeelden hoeven niet de enige reden te zijn dat het niet lukte om jongens serieus aan 
de praat te krijgen (zie hierboven). Maar het is ook de vraag of je wel mag verwachten dat één keer op 
deze manier optreden al zal leiden tot het gewenste resultaat. 

6) Zijn er andere of beter geformuleerde inzichten of vragen mogelijk? In deze situatie werden de jongens 
geconfronteerd met de duidelijke mening van een groepsleidster. Hiermee wordt weliswaar een 
duidelijke norm gesteld, maar het is de vraag of hiermee een open gesprek bevorderd kan worden. Er 
zijn ook andere reacties van de groepsleidster mogelijk dan alleen een confronterende aanpak (zie 
hierboven). 

7) Zijn er andere zoekwegen uit te vinden? Welke andere manieren (dan confrontatie) zouden kunnen 
werken om jongens aan te spreken op hun opmerkingen? Welke mogelijkheden zijn er om enerzijds 
duidelijk je afkeuring te laten blijken en anderzijds een open gesprek te houden over hoe jongens over 
seks van en met meisjes denken? Het is verstandig hierover meer voorbeelden te verzamelen en die 
met elkaar te vergelijken. Misschien is het ook wenselijk om via individuele gesprekken te weten te 
komen wat de jongens werkelijk ervaren, beleven, willen en denken. 
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Groepsleiders worden dagelijkse geconfronteerd met seksistische en seksueel gewelddadige 
uitlatingen en gedragingen van jongens. Er zijn vele manieren om hier op te reageren. Om voor 
jezelf en jouw team uit te zoeken wat een goede manier is om hier mee om te gaan, kan 
bovenstaand model een belangrijk hulpmiddel zijn. Hierbij is het handig om niet alleen 
gebeurtenissen te (laten) vertellen, maar ook gebruik te maken van uitgeschreven verhalen. 
Het onderscheiden van verschillende elementen van het handelen en het stellen van kritische 
vragen over dat handelen, maakt dat je je bewuster wordt van je eigen handelen en dat je zicht 
krijgt op mogelijke alternatieven. Wanneer dit model vaker gebruikt wordt om het handelen van 
jezelf en je collega s te bespreken, bijvoorbeeld tijdens werkbesprekingen, kan dit leiden tot een 
methodiek . Een methodiek is in feite nooit af: telkens opnieuw is het noodzakelijk kritisch stil te 
staan bij de manier waarop je met jongens omgaat. 
 
6.2 Aangrijpingspunten voor preventie van seksueel geweld in de dagelijkse 

omgang met jongens 
Preventie van seksueel geweld moet zich richten op factoren die seksueel geweld veroorzaken 
en in stand houden. In hoofdstuk 2 en 5 is naar voren gekomen dat seksueel geweld in sterke 
mate samenhangt met de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen en met de 
opvattingen die deze machtsongelijkheid weerspiegelen en in stand houden. Bij 
preventie-activiteiten die op jongens gericht zijn, vormt de beïnvloeding van deze 
cultuurideologische aspecten een belangrijk uitgangspunt. Voor preventie-activiteiten en een 
preventieve handelwijze zou dan de volgende (hoofd)doelstelling geformuleerd kunnen worden: 

 De doelstelling van preventie is jongens bewust maken van hun sekse-stereotiepe en seksueel 
gewelddadige opvattingen, en alternatieven bieden voor hun daarmee samenhangende 
houding en gedrag. 
Het gaat hier zowel om het voorkómen van seksueel gewelddadige uitlatingen en gedragingen 
in de hier-en-nu-situatie als in andere situaties en op latere leeftijd. 
In hoofdstuk 5 is een aantal aspecten naar voren gekomen die samenhangen met het feit dat 
sommige jongens (en mannen) seksueel geweld plegen. Wanneer we de hierboven gegeven 
doelstelling van preventie nader willen concretiseren, dan zullen we ons moeten richten op deze 
aspecten. Dit leidt dan tot de volgende (sub)doelstellingen: 
1) Het tegengaan van de stereotypering en bagatellisering ten aanzien van seksueel geweld: 

jongens bewust maken van de ernst, omvang en gevolgen van seksueel geweld én van de 
mogelijke gevolgen voor plegers. 

2) Het aan de orde stellen van de heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, 
seksualiteit en geweld: het beïnvloeden en tegengaan van seksistische praat, stoer gedrag, 

(homo)seksualiteit enzovoort. 
3) Het leren aanvoelen en respecteren van de grens van een ander: jongens leren zich te 

verplaatsen in een ander en in de belevingswereld van meisjes. 
4) Het leren omgaan met behoefte aan macht/gevoelens van onmacht: jongens bewust maken 

van en wapenen tegen de invloed van groepsdruk, pesten, machtsspelle
enzovoort. 
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5) Het aanleren van alternatieven voor seksueel gewelddadig gedrag: jongens leren om te 
gaan met onzekerheid, contacten leggen enzovoort. 

Deze doelstellingen kunnen als leidraad dienen bij een houding en handelwijze van 
groepsleiders die gericht zijn op het voorkómen van seksueel geweld. In paragraaf 6.3 tot en 
met 6.7 wordt aangegeven hoe - vanuit de functie van groepsleider - in dagelijkse contacten 
met jongeren aan deze doelstellingen gewerkt kan worden. 
Eerst moet er nog iets gezegd worden over de functie van groepsleider. Het meest essentiële 
vermogen van een groepsleider is volgens Gieles en Visser: het zich kunnen opstellen in een 
dialogische verhouding in zijn werksituatie . Het contact tussen jongere en groepsleider is 
tweezijdig. Enerzijds dient de groepsleider in staat te zijn zijn eigen gevoel te uiten, zijn wil te 
stellen, te kunnen denken en zijn denken te kunnen weergeven. Anderzijds is het herkennen 
van gevoelens, wilsuitingen en ideeën van de jongere wezenlijk voor het contact met hem. 
Contact is wezenlijk voor de dialoog, hetgeen weer wezenlijk is voor het bevorderen van de 
zelfontplooiing van de jongere. Kortom, het bevorderen van de ontwikkeling als persoon bij de 
bewoners kan alleen wanneer de groepsleider zich opstelt als persoon die contact kan leggen 
en onderhouden (Gieles en Visser 1988). 
 
6.3 Het tegengaan van de stereotypering en bagatellisering van seksueel geweld 
Bijna elke jongen en man meent dat híj niet seksueel gewelddadig is. Dit is een van de lastigste 
barrières bij preventie van seksueel geweld. Jongens en mannen zijn over het algemeen 
geneigd seksueel geweld te beschouwen als iets dat elders  en door anderen  gebeurt. Het is 
voor hen ondenkbaar dat ze zich er zelf schuldig aan zouden maken. Dat maakt het zo moeilijk 
om ook jongens ervan te doordringen dat seksueel geweld vóórkomt en ook voor kan komen in 
hun eigen omgeving. 
Allerlei mythen over seksueel geweld leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan het 
maskeren van het vóórkomen van seksueel geweld. Dit blijkt ook uit de eerder in paragraaf 5.2 
genoemde enquête over seksueel geweld (Spanjaard 1990): 
- 80% van de jongeren dacht dat de meeste slachtoffers van seksueel geweld worden 

aangerand of verkracht door iemand die ze niet kennen. 
- 86% van de jongeren dacht dat seksueel geweld plaatsvindt in het bos of park of in donkere 

steegjes. 
Veel jongeren verstaan onder seksueel geweld uitsluitend extreme vormen van fysiek geweld 
die gepaard gaan met aanranding of verkrachting. 
 

Voorbeeld 
Bert (16 jaar) vertelt wanneer hij vindt dat er sprake is van seksueel geweld: 

zij het niet wil. 
Kan het ook gebeuren tussen twee mensen die elkaar al kennen? 
Ja, zeker. 
Hoe gebeurt het dan? 
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kunnen geven. Zo simpel kan dat. Maar ik vind, verkrachting, dan moet ik haar eerst helemaal afrossen. Of 
iemand van de weg afplukken en helemaal in mekaar slaan, en dan verkrachten. Dat is wat ik onder 

 
 
Vraag: 
Wat verstaan de jongeren waarmee jij werkt onder seksueel geweld? Zijn er verschillen tussen jongens en 
meisjes? 

 
Jongeren horen en spreken veel over seksueel geweld. Jongeren worden genformeerd door de 
media: kranteberichten over verkrachtingen en aanrandingen, en televisieprogramma s zoals 
Opsporing verzocht zijn erg populair. Hierin wordt vaak het beeld bevestigd van de enge 
psychopaat uit de bosjes . Ook al keuren ze (deze vormen van) seksueel geweld in sterke mate 
af, ze vinden verhalen over seksueel geweld heel spannend: er wordt vaak met stoere 
opmerkingen en veel grappen op gereageerd. 
Op momenten dat jongeren informatie over seksueel geweld tot zich nemen of hierover praten, 
is het zinvol juiste informatie te geven over de aard, omvang en gevolgen van seksueel geweld. 
Zeer feitelijke informatie, cijfers die concreet vertaald worden naar situaties die voor hen 
relevant zijn, is een belangrijke aanvulling op en correctie van beelden die zij hebben van 
seksueel geweld. Jongens zijn vaak geschokt als je hun de werkelijke cijfers over seksueel 
geweld (zie paragraaf 2.1) vertelt, vooral omdat: 
- het zo véél meisjes, vrouwen en óók jongens overkomt; 
- het zo váák door bekenden gebeurt; 
- het zo váák binnen relaties plaatsvindt; 
- plegers heel normale  jongens en mannen zijn. 
Een ander aspect betreft de gevolgen van seksueel geweld voor slachtoffers én de mogelijke 
gevolgen voor plegers. Veel jongens, zowel plegers als niet-plegers, hebben geen enkele notie 
van de gevolgen van seksueel geweld voor de slachtoffers ervan. 
 

Voorbeeld 
Thea (groepsleidster): 

jou maar 

weten ze zelf ook wel voorbeelden. Verderop is een paadje waar regelmatig vrouwen worden verkracht. En 
dan komen er allerlei sensationele verhalen. Dat probeer ik dan tegen te houden en dan probeer ik aan te 
geven hoe erg het eigenlijk is. Dat het heel vervelende gevolgen kan hebben: angst voor mannen, niet 
meer willen vrijen, er vaak aan terug moeten denken, nachtmerries, je heel vies en ellendig voelen, dat 
soort din  
 
Vragen: 

- Is de aanpak van Thea een manier die bij jouw jongens zou werken? 
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- Hoe ga jij om met verhalen, grappen en stoerdoenerij van jongens naar aanleiding van berichten over 
seksueel geweld? 

- Welke momenten in jouw werk met jongens 
ter sprake te brengen? 

- Op welke manier geef je hun dan informatie over de aard, omvang, ernst en gevolgen van seksueel 
geweld? Zijn er andere en betere manieren denkbaar? 

- En als je dit niet doet, op welke manier zou je hen hierover kunnen/willen voorlichten? 
 
Ook over de mogelijke gevolgen voor plegers hebben jongens vaak beperkte informatie. Ze 
weten dat verkrachters in de gevangenis terecht kunnen komen. Maar de meeste plegers van 
seksueel geweld krijgen ook met negatieve en stigmatiserende reacties van de omgeving en 
sociaal isolement te maken, niet alleen in de gevangenis maar ook daarbuiten. 
 
Een belangrijk aandachtspunt bij het tegengaan van stereotypering en bagatellisering van 
seksueel geweld is duidelijke uitleg over wat er onder seksueel geweld verstaan moet worden. 
De vraag is of de term seksueel geweld  hiervoor wel zo geschikt is. Deze term wordt vaak 
geassocieerd met extreme vormen van seksueel geweld. Hieraan kunnen jongens zich 
makkelijk onttrekken, omdat dit niet over hén gaat. Wanneer er wordt uitgelegd dat onder 
seksueel geweld ook nafluiten en een klap op de bil moet worden verstaan, zal al snel de 
reactie als dit ook al seksueel geweld is, dan is alles seksueel geweld  ontstaan. 
Zinvoller is het om uit te leggen wat aanranding, verkrachting, incest en seksuele intimidatie is. 
Daarnaast bieden termen als gedwongen seks , ongewenste seks , lastig vallen , aandringen  
en druk uitoefenen  goede aanknopingspunten om aan te geven dat het in al deze gevallen 
gaat om machtsmisbruik, om seksuele handelingen tegen de wil van de ander. Voorts is van 
belang uit te leggen dat er sprake is van een geleidelijke schaal tussen enerzijds zeuren, 
drammen, overhalen, aandringen en chanteren, en anderzijds aanranding en verkrachting 
(Beelen 1989; zie ook paragraaf 2.4). 
Het aan de orde stellen van seksueel geweld  het toelichten van wat wel en niet onder 
seksueel geweld verstaan moet worden en het uitleggen van de achterliggende 
machtsmechanismen  is heel goed mogelijk aan de hand van allerlei programma s en films op 
televisie. 
 

Voorbeelden 
Kees (groepsleider): 

gen te polsen. Als de jongens zeggen 

visie wel eens uitgezet om erover te 
eens. Iemand die vertelt dat hij een 
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Frans (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 
Oh, 

eigen vriendinnetje is of je eigen vrouw, hoe zou je het dan vinden? Denk je nou eens in dat het je moeder 
of je zusje overkomt. Tof hè, dat  
 
Thea (groepsleidster): 

zeg ik ook v lijkertijd lachen jullie 
erom. Als er bijvoorbeeld weer een stoer ver
vinden jullie dat allemaal prachtig. Maar stel je 
probeer ik aan te geven dat grapjes die je daarover maakt weliswaar niet zo erg zijn als een verkrachting, 
maar dat voor een deel hoe je erover denkt wel hetzelfde weergeeft. Alleen weet de een zijn grenzen dan 

 
 
Vragen: 
- Hoe is de reactie van jongens wanneer er gewelddadige seksscènes op televisie komen? 
- Hoe reageer jij hierop? 
- Op welke manier zou jij gewelddadige seksscènes op televisie  die in de betreffende film als heel 

 kunnen aangrijpen om jongens bewust te maken van 
het verschijnsel seksueel geweld, van de grenzen tussen gewenste en ongewenste seks? 

- Welke woorden en voorbeelden zou jij gebruiken om jongens uit te leggen wat je onder seksueel 
geweld moet verstaan? 

 
6.4 De heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en 

geweld 
De heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld hangen 
nauw samen met seksueel geweld. Het gaat dan om opvattingen als: jongens hebben recht op 
seks van hun partner; als een meisje nee zegt, bedoelt ze ja; een beetje aandringen en 
dwingen hoort erbij; als je maar lang genoeg doorgaat, worden meisjes vanzelf wel 
opgewonden; jongens zijn soms zo geil dat zij zich niet meer in kunnen houden. 
Opvattingen beïnvloeden en legitimeren gedrag. Als je vindt dat meisjes en vrouwen minder 
zijn, zul je ook sterker geneigd zijn hen zo te behandelen. Maar het omgekeerde is ook het 
geval: als je vaak je vrouw slaat, zul je eerder de opvatting hebben (of ontwikkelen) dat dit 
onder bepaalde omstandigheden toegestaan en acceptabel is dan wanneer je je vrouw nooit 
slaat. Maar, om het ingewikkeld te maken, opvattingen en gedrag kunnen ook zeer tegenstrijdig 
zijn. Iemand kan in zijn opvattingen zeer vrouwvriendelijk zijn en zich presenteren als een 
bestrijder van seksueel geweld , maar tegelijkertijd (forse) dwang gebruiken in zijn seksuele 
contacten. 
Een jongen met zeer seksistische opvattingen hoeft dus geen pleger van seksueel geweld te 
zijn of te worden. En het is heel goed mogelijk dat een jongen die zich absoluut niet 
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neerbuigend over meisjes en vrouwen uitlaat een seksueel geweldpleger is of wordt. Maar in de 
meeste gevallen vergemakkelijkt het hebben van sekse-stereotiepe opvattingen het overgaan 
tot seksueel geweld en hebben plegers zeer vanzelfsprekende beelden over mannen, vrouwen 
en seksualiteit (zie ook hoofdstuk 2 en 5). 
 

Voorbeeld 
Het volgende fragment komt uit een interview met een jongen van 16 jaar. De jongen woont sinds 
ruim een half jaar in een leefgroep; daarvoor woonde hij bij zijn ouders. Hij vertelt over een gebeur-
tenis die een jaar geleden plaatsvond. Hij was toen dus 15, het meisje waar hij het over heeft, was 14. 

 
Ja, het is heel makkelijk. Maar, ik doe het niet. Nou ja, ik heb het wel eens gedaan. Je merkte gewoon 
dat dat meisje eigenlijk niet wilde. Maar uit onervaring heeft ze nog nooit nee hoeven zeggen. En dan 
weet ze niet hoe ze het moet zeggen zonder die jongen te beledigen. En dan kun je gewoon verder 
gaan. 

 
Ik had het wel door. Het was een blond meisje. Ze kuste gewoon iedereen. Ik dacht bij mezelf: wat is 

is dit voor een belediging voor mij?! Ik bedoel, als jij het met iedereen doet, wie ben ik dan, ben ik dan 
niemand of zo? Toen dacht ik: dan moet ik ook. Anders lijkt het net alsof ze iedereen wil maar niet mij. 
Dan is het toch ook met mij slecht gesteld. Ik dacht ook: zij lokt het zelf uit. [...] Ik bedoel: ze lult 
daarna met iedereen over dat soort dingen. Ook bij mij. Toen dacht ik: het zal allemaal wel niet zo erg 
wezen. Ze doet er heel stoer over en zo. 
Hoe is het verder afgelopen? 
Ik lag met haar op de bank, ik was bezig met haar. Dan laat ze opeens, waar een vriendin bij zit  die 
vriendin was met mijn broer  laat ze opeens gewoon de foto van haar vriend zien. Ze had een plek 
op haar borst, daar had die vriend haar gebeten. Dat liet ze aan mij zien. Toen dacht ik ook: waar ben 
je nou mee bezig? Moet ik zien wat jouw vriend doet
het tegelijkertijd op mij. 
Toen ben je gestopt? 
Nee, ik heb het eerst gedaan, weet je. Ik bedoel, ik was al zover. 
Je hebt met haar geneukt? 
Ja. Ik wist toch al: de volgende dag zie je haar bij iemand anders achter op een brommer. Ik zeg haar 
gewoon gedag, alsof er niks gebeurd is. 
Had je het idee dat zij het ook wilde? 
Nee, ze wou het niet. Het was eigenlijk nog een heel klein meisje. Ze wou een grote meid zijn, ze was 
meestal met oudere jongens. Daarom dacht ik ook: volgens mij pakt ze alleen die oude jongens, dat 

 
 
Vragen: 
- Vind je dat hier sprake is van seksueel geweld? Waarom? 
- Welke stereotiepe beelden over hoe mannen en vrouwen (behoren te) zijn komen terug in het 

verhaal van deze jongen? 
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- Op welke manier hangen deze beelden samen met de manier waarop hij het meisje tot seks 
dwingt? 

- Om welke redenen zal deze jongen zeggen dat er geen sprake is van een verkrachting? 
- Als je 

rol kunnen spelen om seksueel geweld te plegen? 
 
De heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld komen bij 
jongens onder andere naar voren in: 
- grensoverschrijdende (seksistische) opmerkingen over en gedragingen tegenover meisjes en 

vrouwen; 
- het gebruik van pornografie; 
- de negatieve houding en de agressie van jongens tegenover homoseksualiteit. 
Hieronder worden diverse voorbeelden gegeven van hoe groepsleiders hiermee geconfronteerd 
worden en hoe ze daarmee om kunnen gaan. 
 
6.4.1 Grensoverschrijdende (seksistische) opmerkingen over en gedragingen tegenover 

meisjes en vrouwen 
In paragraaf 6.1 is  ter illustratie van het ontwikkelen van een preventieve handelwijze  een 
uitgebreid voorbeeld gegeven van het reageren op grensoverschrijdende seksuele 
opmerkingen van jongens. Jongens kunnen ook in hun gedrag ten opzichte van meisjes en 
vrouwelijke groepsleiders grensoverschrijdend zijn. Het kan gaan om handtastelijkheden, 
ongewenst en intimiderend op de kamer van een meisje gaan zitten, een meisje slechts op haar 
uiterlijk beoordelen enzovoort. Hieronder volgt een aantal andere voorbeelden en mogelijke 
handelwijzen. 
 

Voorbeelden 
Kees (groepsleider): 

 

 
 
Heleen (groepsleidster): 

 

belangrijke rol in hebben. Juist omdat we hier nog steeds veel meer jongens dan meisjes hebben, jongens 
die van huis uit vaak al een verkeerd beeld hebben van hoe je met man/vrouw- of jongen/meisje-relaties 
omgaat. Bij vrouwonvriendelijke dingen op televisie, bijvoorbeeld de vrouw of het meisje als lustobject, dan 
hameren mijn mannelijke colle

trekken het juist helemaal door in het belachelijke, waardoor je  
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Jack (groepsleider in een leefgroep met meisjes en jongens): 

versierd hebben en dat ze met iemand naar bed geweest zijn. Dan is h

meteen duidelijk in dat die manier van praten niet mijn manier is. En dan vraag ik daarna gewoon hoe dat 
dan was, wat er gebeurd is. Het leukste vind ik wanneer er jongens en meisjes aan tafel zitten, als het lukt 
om de meisjes weerwoord te laten geven. Want als die meiden er wat van zeggen, werkt dat veel beter dan 
als ik er wat van zeg. En als er dan een goede sfeer is, kunnen daar heel aardige gesprekjes uit 

 
 
Nico (groepsleider): 

en gewone manier de opmerkingen wat 
neutraler te krijgen. Je laat merken dat je dat soort taal niet prettig vindt en dat ze daar ook andere 

niet horen.  
 
Vragen: 
- In hoeverre en op welke manier word jij geconfronteerd met grensoverschrijdende (seksistische) 

opvattingen en uitlatingen van jongens? 
- Op welke (verschillende) manier(en) ga jij daarmee om? Welke strate

 
- Hoe hou je contact met de jongens ondanks een eventuele afwijzing van hun denkbeelden? 

 
Soms zijn de seksueel getinte kwetsende opmerkingen of handtastelijkheden van jongens 
gericht tegen groepsleidsters. 
 

Voorbeelden 
Bianca (groepsleidster, Surinaamse): 

Maar soms duurt het heel lang. We 
hebben een jongen gehad, daar heb ik echt mee moeten knokken. Die maakte mij voor hoer uit, nou, dan 
ga ik door het lint. [...] Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik langs een paar jongens op het terrein liep en 
dat ze zei

 
 
Margot van Heteren (pedagogisch directeur en orthopedagoog van het internaat Harreveld) in een 
interview met Sonja Nijon (1992): 

ronduit denigrerend. Geen enkele vrouw vindt dit prettig. Toch bleek tijdens een overleg tussen vrouwelijke 
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groepsleiders dat er grote verschillen bestaan hoe vrouwen hierop reage

vrouw blijkt veel meer lastig te worden gevallen dan de tweede. Door met elkaar te bespreken hoe je deze 
seksuele agressie kunt pareren, voelen vrouwen zich ondersteund. En natuurlijk moet je als management 
ook grenzen stellen voor wat wel en n  
 
Vragen: 
- In hoeverre worden groepsleidsters geconfronteerd met tegen hen gerichte seksistische en seksueel 

gewelddadige uitingen van jongens? 
- Wat is de houding en handelwijze van de groepsleiding tegenover dit soort uitingen? 
- Zijn hierin verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke groepsleiders? 

 
De opvattingen van sommige allochtone jongens over de verschillen tussen vrouwen en 
mannen en over seksualiteit lijken vaak stereotieper en explicieter dan die van autochtone 
jongens. Dit komt onder andere tot uiting in een sterkere dubbele moraal ten aanzien van 
seksuele contacten: zij mogen wel vóór het huwelijk met meisjes naar bed, maar het meisje 
waar zij later mee willen trouwen, moet maagd zijn. Ook geven sommige allochtone jongeren 
een andere betekenis aan seksualiteit dan autochtone jongeren. Zo wordt seksualiteit van 
vrouwen soms gezien als een magische kracht waaraan moeilijk weerstand geboden kan 
worden (Kluft 1991; zie ook paragraaf 3.2). 
 

Voorbeelden 
Sjoerd (groepsleider): 

heb een Marokkaanse jongen meegemaakt die de ene na de andere meid versierde. Maar tegelijkertijd 
had hijzelf heel sterk de norm dat ze van zijn zusje af moesten blijven. En ook vond hij dat als hij zou 
trouwen het meisje nog maagd moest zijn. Op een gegev

 ik 

 
 
Bianca (groepsleidster, Surinaamse): 

verdiept in de koran, anders kan je er niet over praten. Dan ga ik hen dus dingen uitleggen. Ze stellen zich 
ten opzichte van vrouwen vaak anders op, maar op deze manier dwing ik veel respect af. Ik denk dat het 
ook veel te maken heeft met de benadering. Dat je gewoon laat merken dat je iets van hun cultuur en hun 
geloof weet. En je moet ze in hun waarde laten. Ik praat veel met ze over thuis en dat soort dingen, ik laat 
mer  
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Vragen: 
- In hoeverre en op welke manier word jij veel geconfronteerd met grensoverschrijdende (seksistische) 

opvattingen en uitlatingen van allochtone jongens? 
- Op welke (verschillende) manier(en) ga jij daarmee om? Welke strate

 
- Wat vind je van de reactie van Sjoerd   op de 

opvattingen van de Marokkaanse jongen uit dit voorbeeld? Hoe zou jij reageren? 
- Hoe houd je contact met allochtone jongens ondanks een eventuele afwijzing van hun denkbeelden? 

 
6.4.2 Het gebruik van pornografie 
Een onderwerp dat zich goed leent voor het praten over beelden over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid, is  uiteraard  pornografie. 
 

Voorbeelden 
Gerard (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 

 
seks beluste personen, die vrouwen willen altijd wel, die nemen initiatief en die kunnen wel tien, twintig, 
dertig keer klaarkomen. Weet je hoe het in de praktijk gaat? Er zullen best vrouwen zijn die vaak kunnen 
klaarkomen. Maar normaal gesproken is mijn ervaring dit en dit. Waarom worden die boekjes nou 

is het niet jongens. Het is wel leuk om te lezen, het is voor kerels geschreven en die zitten zich op te 
fokken, maar vergeet niet dat vrouwen zo niet rondlopen in deze maatschappij. Als je dat beeld hebt van 

 
 
Kees (groepsleider): 

 privé-terrein, daar voelt hij 

kleine? Of v -back die ik krijg en daar ga ik over verder. 
Er zijn jongens die er dan gewoon een beetje lacherig over doen en doen alsof het iets stiekems is, van 

net zo 

 
 
Thea (groepsleidster): 

draaien. Er wordt nog wel eens om gevraagd, en dat is dan een 

vind dat vrouwen als een soort lust- en seksobject gebruikt worden: als ze maar mooie dikke tieten hebben, 
dan is het wel goed. Vrouwen spelen alleen maar in die films om dat mooie lichaam. Je ziet seks waarbij je 
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hadden, zodat ze daar niet ech
een soort redevoering terechtkom waarbij ik de hele mannelijke wereld daaromheen vervloek, ik moet dan 

 
 
Vragen: 
- Op welke manier zijn jongens met wie jij werkt bezig met porno? 
- Wat weet je en wat vermoed je? 
- Op welke manier wordt er door jou/de groepsleiding tegen (het gebruik van) porno aangekeken? 
- Op welke manier zou jij porno kunnen gebruiken om gesprekken met jongens aan te gaan over fantasie 

en werkelijkheid, mannelijkheid en vrouwelijkheid, gewenste en ongewenste vormen van seks? 
- Hoe houd je contact met de jongens ondanks een eventuele afwijzing van hun denkbeelden? 

 
6.4.3 De negatieve houding en agressie van jongens tegenover homoseksualiteit 
Nog zichtbaarder dan de neerbuigende houding van veel jongens ten opzichte van het 
vrouwelijke  is de vaak erg agressieve houding ten opzichte van homoseksualiteit. Deze 
houdingen liggen overigens wel vaak in elkaars verlengde: homo s zijn in hun ogen immers 
verwijfde  mannen: een homo is een mietje, een doetje, geen echte kerel . Uit oogpunt van 
sociale wenselijkheid wordt vaak wel iets gezegd in de trant van: Het zijn ook mensen...  maar 
dan komt er direct achteraan: ...maar ze moeten wel met hun fikken van me afblijven.  Of: Ze 
kunnen er ook niets aan doen, ze zijn zo geboren..., maar ze hebben wel een steekje los.  (zie 
ook paragraaf 3.2) 
 

Voorbeelden 
Marjan (werkzaam in een Kursushuis): 

het mikpunt van vervelende opmerkin

 
 
Heleen (groepsleidster): 

ze homo-onvriendelijke opmerkingen maken, dan zitten we er bovenop. Ik ben zelf lesbisch, dus ik wil 

tijd voor is en de sfeer is ernaar, dan ga je er wel nader op in. Bijvoor
bedoel: jij vindt dat er een steekje los zit bij iemand die homo is. Maar jij zit in een internaat, misschien 

gooi het naar hemzelf 
-man, vrouw-vrouw of 

man-  
 
Yvet (groepsleidster): 

n ik zeg dat het kwetsend kan zijn 
voor bepaalde mensen. En dat je uit moet kijken wat je erover zegt, want er kan een homoseksueel in de 
groep zitten of een teamlid kan homoseksueel zijn. En dat het voor hen dan kwetsend kan zijn zoals zij 
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erover praten. Dan vindt een jongen dat helemaal niet, want die heeft zelf een vriend die homoseksueel is 

er wat over jou gezegd zou wor wet
 

 
Jack (groepsleider): 

ren. De een laat het masker iets 
sneller vallen dan de ander. Het heeft ermee te maken hoe het contact is met de desbetreffende jongere. 
Bij de een klikt het makkelijker dan bij de ander. Laatst was er een jongen die met het stoere verhaal bij me 
kwam dat hij twee homoseksuelen in mekaar had geslagen. Daar ben ik in eerste instantie vreselijk kwaad 
om geworden. Hij was al tijden heel erg bezig met hoe ik deed, wie ik was. Ik heb een bepaalde manier van 
omgaan met mannen en met vrouwen, die voor hem blijkbaar heel onduidelijk was. Hij zat me continu uit te 
proberen, hetzij door opmerkingen te maken, hetzij door gewoon de lichamelijke krachtmeting met me aan 
te gaan. Het duurde enige tijd voordat ik doorhad dat het heel veel met seksualiteit te maken had. En op 
het moment dat ik heel duidelijk was over mijn eigen norm over geweld tegen homoseksuelen, gebeurde er 
ook wat. Het gaf hem de mogelijkheid om met zijn eigen dingen te komen. Het bleek dat hij heel 
nieuwsgierig was naar wat ik daarvan vond en wat ik daar goed en slecht aan vond. Uiteindelijk raakten we 
daar behoorlijk over aan de praat. Hij kwam ook met zijn eigen onzekerheid of hij homo was of niet. Ik vond 

 
 
Vragen: 
- Hoe sta jij tegenover homoseksualiteit? Hoe ga je om met homoseksuele familieleden, vriend(inn)en of 

 
- Op welke manier ga jij om met homo-onvriendelijke uitlatingen en gedragingen van jongens? 
- Hoe houd je contact met de jongens ondanks een eventuele afwijzing van hun denkbeelden en gedrag? 

 
6.4.4 Enkele aandachtspunten 
Algemene richtlijnen voor hoe je om kunt gaan met discriminerende en seksueel gewelddadige 
opvattingen, uitspraken en gedragingen van jongens, zijn moeilijk te geven. Wel zijn er enige 
aandachtspunten van belang. 
Een allereerste voorwaarde is bewustzijn van de opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid 
en seksualiteit van jezelf en je directe collega s. Dit is van grote invloed op de manier waarop je 
dingen signaleert en waarneemt, op hoe je reageert op jongens én op de voorbeeldfunctie ten 
opzichte van jongens. De manier van praten en de manier van doen van groepsleiders moeten 
met elkaar overeenstemmen. Dat het ook anders kan, moet niet alleen verteld worden, maar 
moet ook tot uiting komen in hoe mannelijke en vrouwelijke groepsleiders met elkaar en de 
jongeren omgaan (zie verder paragraaf 6.8). 
Een ander aandachtspunt is het doorzien van de opvattingen, uitspraken en gedragingen van 
jongens: welke opvattingen hebben ze? Zijn ze gebaseerd op ideeën en verhalen of op dingen 
die ze meegemaakt hebben? Wat is de reden dat ze bepaalde dingen zeggen? Denken ze er 
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echt zo over of willen ze iets anders zeggen of vragen? Het is van belang hierbij contact te 
leggen en te onderhouden met de jongens. Bijvoorbeeld door oprechte interesse te tonen voor 
hun ervaringen, verhalen, fantasieën en ideaalbeelden over meisjes en seks. Maar tegelijkertijd 
is het  vanuit dit contact  nodig hen te confronteren met de werkelijkheid, waarin bepaalde 
ideeën misschien helemaal niet kloppen. 
Het is belangrijk na te denken over de voor- en nadelen van verschillende handelwijzen. Het 
opgeheven vingertje  is meestal niet de beste methode, zeker niet wanneer dit de enige 
strategie is. Het is weliswaar noodzakelijk om expliciet te zijn over je eigen waarden en normen 
en om een norm te stellen voor wat betreft grensoverschrijdend gedrag, maar een reprimerende 
en corrigerende opstelling stokt elk gesprek en roept al snel afkeer en weerstand op. Wil je iets 
veranderen aan de houding en het gedrag van jongens, dan zullen zij zich uitgenodigd moeten 
voelen om over seksualiteit en de omgang met meisjes te praten. Discriminerende en 
seksistische uitlatingen moeten niet (meteen) afgestraft worden, ze kunnen ook een goede 
opening vormen voor een gesprek over de denkbeelden en ervaringen van de jongen(s): hoe 
denkt hij nou echt over meisjes en vrouwen? Waar komen deze ideeën vandaan? Welke 
ervaringen heeft hij? Op welke punten is hij eigenlijk heel nieuwsgierig? Hoe zou hij het vinden 
als anderen op een vervelende manier over hem zouden denken en praten? 
Om de opvattingen, houding en het gedrag van jongens te kunnen veranderen, zul je moeten 
nadenken over de belangen die jongens daarbij (kunnen) hebben. Vrouwonvriendelijke en 
seksueel getinte opmerkingen en grapjes doen het nog steeds goed in jongens- en 
mannengroepen, je afzetten tegen vrouwelijkheid en homoseksualiteit verstevigt je positie als 
jongen of man. Dit maakt het vaak erg lastig jongens tot ander gedrag aan te zetten. Enerzijds 
is het daarom noodzakelijk op zoek te blijven naar mogelijke andere manieren waarop jongens 
dezelfde doelen zouden kunnen bereiken. Anderzijds is het nodig deze 
jongens-onder-elkaar-sfeer te doorbreken: Wat is er nou leuk aan die grap?  Zou je dit ook 
tegenover je vriendin durven te zeggen?  Is het nou eigenlijk wel stoer wat je doet?  Heb je 
aan meisjes of aan je vrienden wel eens gevraagd of ze het echt leuk vinden hoe jij je 
gedraagt?  
 
6.5 Het leren aanvoelen en respecteren van de grens van een ander 
In paragraaf 3.2 werd gesteld dat het perspectief nemen , het je kunnen verplaatsen in een 
ander, een belangrijk element is in het leren van seksueel toenaderingsgedrag. Door het 
verschil in socialisatie beschikken jongens veelal minder over de vaardigheid om zich in een 
ander in te leven dan meisjes. Meisjes wordt veel meer geleerd om zich te richten op de 
gevoelens en wensen van een ander en om zichzelf in relatie tot die ander te zien. 
Het je niet verplaatsen in een ander, het je niet bewust zijn van de gevolgen van jouw gedrag 
voor een ander, speelt bij seksueel geweld een grote rol. Het gebrek aan inleving kan leiden tot 
grensoverschrijdend gedrag in contacten met meisjes. Daarom is het vanuit preventief oogpunt 
van groot belang jongens te leren zich in te leven in de situatie van anderen, teneinde de 
grenzen, wensen en behoeften van anderen te kunnen aanvoelen en respecteren. 
Overigens kunnen niet alleen meisjes maar ook jongens zelf er groot voordeel bij hebben 
wanneer zij leren zich te verplaatsen in een ander. Jongens hebben er immers belang bij om 
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door anderen aardig gevonden te worden en om te leren hoe zij relaties aan kunnen gaan en 
kunnen onderhouden. Een goede reden die je tegenover jongens kunt noemen, is: Als je 
iemand die je kent of die je tegenkomt, wilt beïnvloeden, dan is het handig om te weten waarom 
die ander zich op een bepaalde manier gedraagt. Als je dit weet, heb je meer kans om te 
bereiken wat je wilt.  
De groepsleiding kan gericht aandacht besteden aan het leren zich te verplaatsen in anderen, 
ook in situaties waarin relaties en seksualiteit niet direct aan de orde zijn. Je kunt dat 
bijvoorbeeld doen door de jongere concreet te vragen een paar redenen te bedenken waarom 
de andere persoon zich op die manier gedroeg. 
 

Voorbeeld 

werpt de mogelijkheid op dat het voor Gülsül, een Turks meisje, misschien wel heel moeilijk was om in 

 
 
Als de jongere een mogelijke reden heeft genoemd, is er niets op tegen om zelf ook een reden 
te noemen. In het bovenstaande voorbeeld probeert Peter om Stephan inzicht te geven in de 
mogelijke redenen waarom Gülsül niet op Stephan reageerde. Het probleem is echter dat het 
Peter (de groepsleider) is die met een alternatieve verklaring komt en daarmee misschien wat 
betweterig overkomt. In het volgende voorbeeld speelt dat probleem minder. 
 

Voorbeeld 
ster Irma of hij Leonie nog wel eens 

 
 

 

zo goed weet hoe ze zich moet gedragen als ze jou ziet. Wat vind je daarvan? Zou dat ook mee kunnen 
 

 
Aan de hand van situaties die zich in het tehuis voordoen, kunnen jongens gestimuleerd worden 
zich in te leven in de ander en vanuit zijn of haar perspectief te kijken naar hun eigen handelen. 
Een belangrijke motiverende factor daarbij is  zoals gezegd  dat de jongere op andere 
(betere, makkelijkere) manieren leert zijn doelen te bereiken. 
Bij situaties die zich buitenshuis afspelen, hebben groepsleiders minder zicht op de mate waarin 
jongens zich inleven in een ander. Van belang is dan om zicht te krijgen op hoe jongens 
bepaalde situaties aanpakken. 
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Voorbeelden 
Kees (groepsleider): 

geweest, dat hij met haar heeft staan zoenen en dat dat meisje niet meer wou, dan ga ik daar op door. Dan 

Als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik er wel van balen, want dan mag je wel met haar zoenen en dan 
  

 
Thea (groepsleidster): 

beetje plezier in? Hoe ver zijn jullie eigenlijk? Mag je al wat verder, of mag je nog steeds alleen aan haar 

graag willen. Meestal komt het dan wel. Ik merk dat als je er zelf heel open over bent, dat ze in ieder geval 
 

 
Vragen: 
- Hoe schat jij het inlevingsvermogen in van de jongens waarmee jij werkt: in hoeverre denk je dat ze zich 

in anderen kunnen verplaatsen? 
- Op welke manier tast jij af in hoeverre jongens in staat zijn zich te verplaatsen in een ander? 
- Doe je dat op dezelfde manier wanneer vrijen en seks aan de orde zijn? 

 
Het feit dat jongens in seksuele contacten vaak minder ver mogen  dan ze zouden willen, is een 
goed aangrijpingspunt voor het leren van de vaardigheid om je in te leven in een ander. 
Allereerst kun je jongens concreet vragen naar de verschillende manieren waarop je erachter 
kunt komen wat een ander wil: je kunt het aan haar merken (de manier waarop ze bepaalde 
dingen zegt, lichaamstaal), je kunt aan haar vragen wat ze wel en niet prettig vindt. 
Daarna kun je de jongen vragen zich te bedenken wat redenen zouden kunnen zijn voor de 
ander om nog niet verder te willen . Vanuit deze redenen kun je met een jongen verder praten 
over zijn verdere handelwijze: geduld hebben, zorgen dat het meisje zich op haar gemak voelt, 
laten merken of zeggen wat je zelf graag wilt. Van hieruit is het ook van belang de jongen te 
laten bedenken welke risico s hij loopt wanneer hij: 
- te veel zou aandringen op seksueel contact; hij loopt dan het risico afgewezen te worden, 

inderdaad te ver  (aanranding, verkrachting) te gaan; 
- het meisje aan de kant zou zetten; de kans is dan aanwezig dat hij hetzelfde probleem bij 

een volgend meisje weer zal tegenkomen. 
 
Wat het aanleren van het respecteren van grenzen van anderen bij sommige jongens complex 
kan maken, is dat zijzelf in feite in alle opzichten grensoverschrijdend behandeld zijn. Jongens 
zullen zich eerst bewust moeten zijn van hun eigen grenzen alvorens zij zich in kunnen leven in 
(de grenzen van) anderen. 
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Voorbeeld 
Gerard (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens) vertelt hoe hij probeert een jongen het inzicht bij te 
brengen dat in situaties waarin je contact met iemand maakt, het van belang is om een zekere afstand te 
houden en de grens van de ander te respecteren: 

denken. We kennen elkaar niet maar ik ga vlak voor jou staan, met onze neuzen tegen elkaar. Wat vind je 

zijn algemeenheid geldt. Een soort eye-opener voor die jongens, waardoor ze beter leren inzien hoe ze 
m  

 
Dergelijke op eigen ervaring gerichte handelwijzen werken overigens ook goed bij jongens bij 
wie het probleem van de eigen grenzen minder speelt: jongens bewust maken van hun eigen 
grenzen stimuleert hen om bij anderen rekening te houden met wat bepaalde handelingen voor 
de ander kunnen betekenen. 
 
De meisjes waarmee jongens te maken krijgen, zijn niet altijd even duidelijk in wat ze wel en 
niet willen (zie ook paragraaf 5.3). En soms wil een meisje de ene keer wel door een jongen 
aangehaald worden of met hem naar bed, de andere keer niet. Dit maakt het voor jongens vaak 
extra moeilijk om erachter te komen wat een meisje nu wel en niet wil. 
 

Voorbeelden 
Thea (groepsleidster): 

lijk zijn in wat ze willen en niet 
willen. We snappen de meisjes gewoon niet. Ze lachen altijd wel, maar dan kom je bij ze en dan hoeven ze 

 dat die meisjes dan willen? Hoe kom je 
erachter wat ze willen? Moet een meisje duidelijk nee zeggen of kun je ook op een andere manier merken 

dood om een blauwtje te lopen, zeker wanneer dat onder de ogen van hun vrienden gebeurt. En dan kun je 
 

 
Yvet (groepsleidster): 

dat de 
ene keer wel wilde en een andere keer niet. Nadat ik dit met het meisje overlegd had, heb ik geprobeerd de 

gewoon hoe dat bij haar lag, dat ze soms wel wilde en soms niet. Dat werd toen door hem heel goed 
 

 
Sommige meisjes met misbruik-ervaringen hebben veel problemen met betrekking tot het 
omgaan met en het bewaken van de eigen grenzen. Het spanningsveld tussen meisjes met 
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seksueel-misbruik-ervaringen en jongens is hierdoor vaak heel anders dan tussen jongeren 
zonder zo n achtergrond. Sommige meisjes die seksueel misbruikt zijn, tonen sterk seksueel 
wervend gedrag: ze gaan sexy gekleed, proberen jongens te verleiden enzovoort. 
 

Voorbeeld 
Heleen (groepsleidster): 

houding naar hem seksualiseerde ze alles: ze zat naar zijn kontje te kijken en deed daar ook uitspraken 
over. Mijn collega voelde zich daar zeer opgelaten over, wetende dat zij deze problematiek had en dat ze 
dan zo met hem omging. Op een gegeven moment heb ik het mentorschap overgenomen. [...] Ook in de 
contacten binnen de groep was ze vaak seksueel wervend en seksualiserend bezig. Ze maakte veel 
seksueel getinte opmerkingen. Wanneer een jongen haar gewoon een schouderklopje gaf, werd dat gelijk 

jongens probeerden er een slaatje uit te slaan. Ze probeerden met haar naar bed te gaan, ze hadden 

verkering met een jongen en dan is het weer uit. Drie dagen later heeft ze alweer een nieuw vriendje. Dat 

bepaalt, n
Maar ik klop het af hoor. Ze heeft nou een jongen waar niemand van het team erg gelukkig mee is. Hij is 
iets ouder. Van hem is bekend dat hij niet echt vrouwvriendelijk, nou druk ik het nog mild uit, met meisjes 

 
 
Vragen: 
- Op welke manier word jij geconfronteerd met seksueel wervend gedrag van meisjes met seksueel

misbruik-ervaringen tegenover jongens? 
- Wat maakt het voor de jongens die jij kent lastig om hiermee om te gaan? 
- Op welke manier gaat de groepsleiding daarmee om? 

 
Vaak wordt seksueel wervend gedrag van meisjes niet begrepen, en veroordeeld. Om dit te 
voorkomen is het van belang besef te hebben van de gevolgen van seksueel geweld voor 
slachtoffers en van de overlevingsstrategieën die ze kunnen gebruiken. Als een meisje is 
misbruikt  bijvoorbeeld door haar vader  kan dat ertoe leiden dat ze liefde en aandacht 
seksualiseert . Met andere woorden: dat ze op liefde en aandacht geen ander antwoord heeft 
dan seksueel wervend gedrag en dat ze niet weet op welke andere manier ze liefde en 
aandacht kan krijgen. 
Er zijn ook meisjes die juist hebben geleerd zichzelf onzichtbaar  te maken om het misbruik  
zo veel mogelijk  te voorkomen. Ze gaan andere mensen uit de weg: je merkt vaak niet eens 
dat ze aanwezig zijn. Ze hebben erg veel moeite met intimiteit en seksualiteit en dus met het 
krijgen en onderhouden van relaties met anderen. 
Er zijn nog veel meer overlevingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld niet eten (anorexia) of juist heel 
veel eten en jezelf pijnigen. Inzicht in de door het meisje gebruikte strategieën kan voor de 
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hulpverlener, maar ook voor het meisje zelf, veel duidelijk maken over haar gedrag en 
aangrijpingspunten bieden om, als ze dat wil, dat te veranderen. Dit inzicht is ook nodig om haar 
omgeving haar gedrag beter te leren begrijpen. 
 

Voorbeeld 
Yvet (groepsleidster): 

houdt het altijd 
had. Daarom hield zij het bij hem ook steeds af. Dat heb ik hem geprobeerd duidelijk te maken, omdat zij 
dat niet zo goed kon verwoorden, omdat zij het er moeilijk mee  

 
Soms is het nodig dat groepsleiders jongens uitleg geven over de (soms wisselende) houding 
van meisjes ten aanzien van lichamelijkheid en seksualiteit. Wanneer het situaties betreft 
waarbij het betreffende meisje ervaringen heeft met seksueel geweld, kan dit uiteraard niet 
achter de rug van het meisje om gebeuren. Nog beter is het wanneer het meisje zelf leert 
aangeven wat ze wel en niet wil en hier eventueel uitleg bij geeft. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om jongens gevoeliger te maken voor de grenzen van 
anderen. In sommige gevallen zal er echter geen andere mogelijkheid overblijven dan het 
stellen van een duidelijke regel, bijvoorbeeld een verbod voor een jongen om op de kamer van 
meisjes te komen. 
 

Voorbeeld 
Nico (groepsleider): 

d dat een jongen de grenzen bij een meisjes overschrijdt wanneer het duidelijk is dat het meisje er 
absoluut niet van gediend is, wanneer zij heel duidelijk maakt: blijf bij me vandaan, ik wil niet dat je aan me 
zit, ik wil niet dat je op mijn slaapkamer komt! En ook wanneer een meisje dat niet zo duidelijk kan zeggen, 
maar in haar gedrag duidelijk laat zien dat ze dat absoluut niet wil, dan is voor mij de grens overschreden. 
Ik ken een situatie van een jongen waarin op een gegeven moment het zware vermoed
nachts naar de kamer van een meisje ging en daar grensoverschrijdend bezig was. Nadat we met het 
meisje hadden overlegd, hebben we met die jongen besproken dat het meisje echt last van hem had, dat 
ze had verteld dat hij op haar kamer was geweest en dat ze dat absoluut niet wou. We hebben hem 
gewaarschuwd dat wij dat ook absoluut niet willen, dat dat heel simpel verboden is, voor iedere jongen 
natuurlijk, maar zeker voor hem. Hem is verteld dat meisjes dat echt niet prettig vinden en dat hij dat echt 
niet moet doen. Het is daarna nog een keer voorgevallen bij een ander meisje. Toen hebben we weer 

probeerde het te ontkennen, maar voor een deel wist hij 
 

 
Het aanvoelen en respecteren van grenzen krijgt een extra dimensie wanneer kinderen en 
jongeren in verticaal georganiseerde leefgroepen bij elkaar wonen. Seksualiteit is voor kinderen 
niet hetzelfde als voor jongeren (zie paragraaf 3.1). Als we aannemen dat bij kinderen 
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belangstelling voor en plezier in seksualiteit een gewoon verschijnsel is, betekent dat nog niet 
dat we ervan uit kunnen gaan dat seksualiteit bij en tussen kinderen altijd probleemloos is. 
Seksuele spelletjes kunnen ontaarden in geweld en misbruik. Het risico dat dit gebeurt, wordt 
groter naarmate er tussen de kinderen grotere verschillen qua leeftijd en ontwikkelingsniveau 
bestaan. Nieuwsgierigheid van jonge kinderen voor seksualiteit wordt door oudere kinderen 
soms opgevat als een aanmoediging tot handelingen die veel verder gaan dan een spelletje. 
Kinderen zijn bovendien erg kwetsbaar voor dreigementen omdat ze niet altijd kunnen overzien 
of de ander het dreigement wel waar kan maken. 
In een leefgroep met kinderen en jongeren dient de groepsleiding er op te letten dat kinderen 
door hun nieuwsgierigheid voor seksualiteit niet het gevaar lopen misbruikt te worden. Aan de 
jongeren moet duidelijk gemaakt worden wat wel en niet kan met kinderen, wat kinderen wel 
begrijpen en wat niet, wat ze fijn vinden en wat angstig is voor hen is. (Een dergelijke 
voorlichting hoeft natuurlijk niet beperkt te blijven tot seksualiteit. Ook ten aanzien van andere 
onderwerpen, bijvoorbeeld hoe speel je met elkaar , is een uitleg over de omgangsvormen met 
kinderen van belang.) 
Goed opletten en uitleg geven heeft slechts een beperkte waarde als er in de leefgroep een 
taboe rust op lichamelijkheid en seksualiteit en als veel experimenteergedrag van kinderen zich 
volledig in het verborgene afspeelt. Er dient een open sfeer te zijn waarin de kinderen 
gemakkelijk over lichamelijkheid en seksualiteit kunnen praten. Als die sfeer er is, zal het eerder 
opvallen als er iets mis is, bijvoorbeeld doordat bepaalde kinderen die voorheen open 
reageerden plotseling dichtklappen als het gesprek op seksualiteit komt. 
Hoe zorg je voor een open sfeer? Maak duidelijk dat je de nieuwsgierigheid van kinderen voor 
seksualiteit erkent en gewoon vindt. Probeer, als je vindt dat het kind te ver gaat in zijn 
nieuwsgierigheid, te voorkomen dat het kind zich schuldig voelt. Sommige kinderen willen 
bijvoorbeeld met de groepsleider of een jongere mee naar de WC. Een mogelijke opmerking 
kan dan zijn: Ik snap wel dat je nieuwsgierig bent, maar ik voel me prettiger als in mijn eentje 
ga. Dat is met de meeste grote mensen zo.  
Sluit met je opmerkingen aan op het ontwikkelingsniveau van het kind. Bij kinderen die de 
puberteit naderen of kinderen die af en toe blote jongens en meisjes zien die in de puberteit 
zijn, is het zinnig iets te zeggen over bijvoorbeeld het groter worden van de penis, de 
ontwik- keling van borsten en het ontstaan van haargroei wanneer het kind ouder zal zijn. Zorg 
voor speelgoed en boeken in de leefgroep die aanleiding kunnen geven tot dergelijke 
gesprekken. 
Bij dit alles moet voorkomen worden dat de groepsleiding voortdurend op zoek gaat naar 
signalen van seksueel misbruik. De sfeer dient juist open te zijn en dat lukt moeilijk wanneer 
iedere opmerking van de kinderen over lichamelijkheid en seksualiteit op een goudschaaltje 
gewogen wordt. 
 
6.6 Het omgaan met behoefte aan macht en gevoelens van onmacht 
Seksueel geweld is vaak een middel om gevoelens van onmacht en onzekerheid te 
compenseren door uitoefening van controle en macht. Bewustwording van het gebruik van 
macht en het leren omgaan met gevoelens van onmacht zijn in het kader van preventie van 
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seksueel geweld dan ook essentieel. 
Machtsspelletjes zijn onvermijdelijk in tehuizen. Jongens in tehuizen hebben het, gezien hun 
veelal problematische achtergrond, vaak moeilijk om te slagen  in onze samenleving. Ze zijn 
verwikkeld in een overlevingsstrijd die vaak uitgevochten wordt met primitieve middelen. Hoe 
moeilijk en vervelend die pesterijen ook kunnen zijn, het is in zekere zin een goed teken als je 
er als groepsleiding getuige van bent. Er zijn ook tehuizen waar de machtsstrijd zich volledig 
buiten het blikveld van de groepsleiding afspeelt. Daar is de terreur het ergst. 
 

Voorbeeld 
Frans (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 

en dat kan op allerlei manier gebeuren. Die zwakke is zwak en die komt vanuit zijn angst daar niet zo gauw 
mee naar de groepsleiding toe. Al wordt hem het zakgeld wekelijks afgepakt, als jij er dan naar toegaat en 

 nee, dat had ik geleend van hem, dat 

heeft. Ze worden flink onder druk gezet. Dat gaat zo ver dat ze na een verlof om die reden niet 
terugkomen: echte angst om hier opgewacht te worden. Op het terrein heb je dan nog de bescherming van 
groepsleiding, je kunt gillen en schreeuwen en dan komt er wel iemand. 

 
 
De beste reactie op machtsspelletjes is het serieus nemen van het thema macht. Ga bij 
seksuele machtsspelletjes niet op het thema seksualiteit in. Edwin (uit een voorbeeld uit 
paragraaf 3.4) werd Pinkeltje genoemd omdat hij een heel klein pikkie  zou hebben; tijdens de 
thee en koffie hadden de jongens de grootste lol wanneer ze hun pink ophieven om hier de 
aandacht op te vestigen. Edwin is echt niet geholpen met de geruststelling dat de grootte van 
de penis niet bepalend is voor de mate van seksuele bevrediging. Edwin moet geholpen worden 
om de pesterijen te weerstaan. Soms moeten pesterijen de kop ingedrukt worden. Maar als dat 
het enige is wat de groepsleiding doet, zal de strijd in het verborgene oncontroleerbaar verder 
gaan. 
Bij het thema macht zijn vier invalshoeken belangrijk: 
1) de macht van jongeren over hun eigen situatie; 
2) weerbaarheid en assertiviteit van jongens; 
3) het contact tussen jongeren en groepsleiders; 
4) bewustwording en tegengaan van machtsmisbruik. 
 
6.6.1 Macht over de eigen situatie 
In de eerste plaats kan er in het tehuis aan gewerkt worden dat de jongeren zichzelf belangrijker 
gaan vinden en het idee krijgen dat zij invloed kunnen uitoefenen op de gebeurtenissen om hen 
heen. Ze leren bijvoorbeeld beter voor zichzelf op te komen, of ze leren hoe ze anderen 
enthousiast kunnen krijgen voor hun plannen. Of ze horen regelmatig van de groepsleiding dat 
ze bepaalde dingen goed aanpakken en dat de ideeën die ze hebben belangrijk zijn. Er is een 
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residentiële behandelingsmethodiek waarvan in onderzoek gebleken is dat die tot een beter 
zelfbeeld bij de bewoners leidt in vergelijking tot traditionele behandelingsmethodieken. 
Vaardigheidstrainingen en systematische positieve feed-back zijn belangrijke onderdelen van 
deze methode. (Zie bijvoorbeeld het gedragstherapeutisch behandelingsprogramma van Kok, 
Menkehorst, Naaijer en Zandberg 1991.) 
Probeer de machtsstrijd niet uit het tehuis te bannen met (te) veel machtsvertoon van de kant 
van de groepsleiding. Dit vergroot namelijk de kans dat de machtsstrijd tussen jongeren zich 
onverminderd voortzet, maar dan vooral buiten het zicht van de groepsleiding. Beter is het om 
te proberen macht en controle bij de jongens een plaats te geven in de behandelingsmethodiek. 
In de jaren dertig werd in Nederlandse tehuizen al geëxperimenteerd met self government . Dat 
is een systeem waarbij bewoners van het tehuis bepaalde verantwoordelijkheden en 
beslissingsbevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld over de besteding van het budget, over de vorm 
van een aantal huisregels en over bepaalde sancties. De waarde van zo n systeem is gebleken 
in een onderzoek naar de kenmerken van tehuizen die goede resultaten boeken (Ross en 
McKay 1980). Een van de kenmerken van dergelijke tehuizen is de mogelijkheid voor de 
bewoners om invloed uit oefenen op de gebeurtenissen in huis. In de Kursushuizen is er een 
managersysteem  waarbij de jongeren per toerbeurt extra verantwoordelijkheid krijgen als 
manager . Ze krijgen tijdelijk extra macht. Zo moeten ze bijvoorbeeld de corveetaken van 
anderen controleren. Als voorbereiding op het managerschap leren zij vaardigheden om deze 
macht op een zodanige manier te gebruiken dat die voor de andere jongeren acceptabel is. 
 
6.6.2 Weerbaarheid en assertiviteit 
In de tweede plaats kan er gewerkt worden aan weerbaarheid en assertiviteit. Dit kan soms 
door jongens simpel aan te spreken met: Vind je dat nog leuk wat hij tegen je zegt? Waarom 
pik je het dan? Waarom laat je dat steeds gebeuren? Ik snap dat niet hoor.  Ook kun je jongens 
in individuele vaardigheidstraining leren hoe ze weerstand kunnen bieden tegen de pesterijen. 
Verschillende strategieën worden met hen besproken en  in een rollenspel  geoefend. 
Volgens Hertroys en Kersten (1985) is negeren een van de sterkste middelen tegen pesten: je 
geeft anderen het gevoel dat je erboven staat, dat het je niets doet. Je kunt je schouders 
ophalen en zeggen dat je de ander maar kinderachtig vindt en dat je verder echt geen contact 
wilt op een dergelijke manier. De pester staat eigenlijk voor lul wanneer degene die wordt 
getreiterd niet reageert, maar net doet alsof hij lucht is. De lol van het pesten gaat er snel af 
wanneer de pester niet die reactie krijgt die hij eigenlijk verwacht en die hij leuk vindt. Men kan 
dan niet meer om hem lachen en het pesten wordt dan niet beloond. 
Een ander middel is de bal terugkaatsen . 
 

Voorbeeld 
Rosan (16 jaar) is het enige meisje in een leefgroep; ze heeft verkering met Mark, een van de jongens uit 
de groep. In het begin kreeg ze van de andere jongens regelmatig seksueel getinte opmerkingen naar haar 

me ma  
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Inmiddels heeft ze een strategie ontwikkeld om zich hiertegen te verwe

nergens op slaan, dus ik ga maar mee lullen. En dan zeggen ze op het laatst helemaal niks meer. Nou 
 

 
Vragen: 
Neem een jongen in gedachten die regelmatig gepest wordt. 
- Waarmee en op welke manier wordt hij gepest? 
- Wat is de reactie van de groepsleiding op deze situatie? 
- Wat zou voor hem de beste manier zijn om zich tegen dit pesten te verweren? 
- Op welke manier zou hij geholpen kunnen worden om zich deze manier eigen te maken? 

 
Soms is het nodig om jongeren te provoceren hun boosheid te laten zien. 
 

Voorbeeld 
Jan (teambegeleider op een behandelingsinternaat): 

el bont moet maken, wil je een 
reactie krijgen. Een leuk voorbeeld is dat een groepsleider het vlees bij een jongen van het bord afpakt en 
het gewoon opeet. Die jongen zegt dan gewoon helemaal niets. Die groepsleider heeft het echt zeven keer 
achter elkaar 

moment dat het speelt. En niet dat hij die boosheid binnen houdt en dan op een gegeven moment als een 
hogedrukpan zonder ventiel uit elkaar knalt. Op deze manier probeer je hen te leren hun agressie en 

 
 
6.6.3 Contact tussen jongeren en groepsleiders 
Misbruik van macht gaat veelal gepaard met geen of slecht contact tussen de betrokkenen. Het 
gebruik van macht, zowel tussen jongeren onderling als van groepsleiders tegenover jongeren, 
leidt veelal tot verzet, tegenmacht, verlies van contact en stiekem gedrag. Voor het kunnen 
hanteren van regels door de groepsleiding, op te vatten als (gelegitimeerde) machtsuitoefening, 
is werkelijk contact met de jongeren onontbeerlijk. Gieles en Visser 1988 (p. 147-148): Pas als 
je eerst contact legt en de eigen wil van de ander erkent, dan kun je kracht, desnoods macht, 
doch geen overmacht gebruiken.  
Juist ook het tegengaan van machtsmisbruik van jongeren tegenover andere jongeren vereist 
van de groepsleiding een grondhouding en vaardigheden waarin allereerst gewerkt wordt aan 
het leggen, in stand houden en verbeteren van contact met de jongeren. De grondhouding 
bestaat vooral uit respect voor (de wil en gevoelens van) anderen en de bereidheid te zoeken 
naar wat er zich achter het zichtbare gedrag van jongeren afspeelt. Bij vaardigheden van 
groepsleiders zijn met name geduld, inlevingsvermogen en het kunnen en durven omgaan met 
jongeren als lijfelijk wezen  van belang (Gieles en Visser 1988). 
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Contact leggen gebeurt in zeer concrete vormen en veelal spontaan in het dagelijks leven: de 
zorg voor bijvoorbeeld het eten en de kleding, spel, stoeien, activiteiten enzovoort. Contact kan 
gelegd worden via het lichaam (de zorg voor voeding, kleding en gezondheid, aanraken en het 
dicht bij elkaar zitten), via het gevoel (meeleven, luisteren, helpen, begrijpen en het uiten van 
gevoel) en via het verstand (het doen van een appel aan het zelf nadenken over dingen). 
 
6.6.4 Bewustwording en tegengaan van machtsmisbruik 
Bijna alle jongens (her)kennen het gebruik van sociale druk en macht in jongensgroepen. Dit 
leidt regelmatig tot gedrag dat ze eigenlijk niet willen. 
 

Voorbeelden 
Bert (16 jaar): 

lijk slopen. Je gaat met je vrienden mee en als die 
eenmaal gaan slopen, dan moet je wel meedoen. Of ze dwingen je ertoe of zo. Ik heb denk ik twee ramen 
ingegooid, en voor de rest ja, autospiegels eraf trappen, wat ik beter niet had kunnen doen. 
Waarom niet? 
Daar doe je die andere mensen..., ja die auto, daar zijn ze toch zuinig op. 
Wat dacht je toen je het deed? 
Gewoon, voor je vrienden hè, om erbij te horen. 

 
Nee, toen niet, dat ga je pas l  
 
Rob (17 jaar): 

moet iets van een ander accepteren, dat kunnen de meesten niet. Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Als andere 
-

kund. 
Hoe heb je dat geleerd? 
Dan zei de leiding 

g ik maar ja, dan ben ik ook van het 

je 

mentrix overheen gekomen. Ik kan een hoop dingen zelf beslissen: er is niet iemand anders die dat voor 
 

 
Het is van belang om jongens bewust te maken van groepsprocessen en om hen te wapenen 
tegen mogelijke afwijzing door de groep wanneer ze zich niet aan het stoere gedrag willen 
conformeren. Soms helpt het om jongens te leren een kosten/baten-analyse te maken van de 
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voor- en nadelen van het meedoen aan groepsgedrag. Goede mogelijkheden om jongeren 
weerbaarder te maken tegen groepsdruk zijn ook rollenspelen, individueel of met een groep jon-
gens. In individuele contacten met een jongen wordt dan geanalyseerd in welke situaties 
groepsdruk plaatsvindt en wat het voor hem moeilijk maakt om tegenwicht te bieden tegen de 
leidersfigu(u)r(en). Mogelijke strategieën om een eigen weg te kiezen worden besproken en 
vervolgens geoefend (zie ook paragraaf 8.5.11 en 8.5.12). 
 
6.7 Het aanleren van alternatieven voor seksueel gewelddadig gedrag 
Praten over seks, het geven van informatie, het vragen van aandacht voor grenzen van 
anderen en het besteden van aandacht aan gevoelens van macht en onmacht zijn belangrijk, 
maar niet voldoende. Het is nodig om de jongens ook concrete alternatieven voor seksueel 
gewelddadig gedrag te leren. 
 

Voorbeelden 
Bianca (groepsleidster): 

moet het gebeuren, of je het nou leuk vi

t het meisje zitten, je gaat 
een beetje vrijen, je laat het meisje zelf aangeven wat ze wel en wat ze niet prettig vindt, jij geeft aan wat je 

Dan z

zij dat ervaren. De jongens pikken het dan ook wel op. En tegen jongens die daar geen interesse in 
 

 
Rob (17 jaar): 

, dan kun je altijd 

papier. Wij zullen dingen opnoemen, daar moet je maar eens uitleg bij geven, hoe kan je het nou het beste 
kan je nou het beste een relatie opbouwen, hoe kan je het beste contact 

leggen met iemand? Nou dan zit heel de groep erbij, inclusief de leiding. De lei

het goed, jij zou het beter zo aan kunnen pakken. Uit onderzoek is gekomen van die doet dat, die doet zus, 
 

 
Bij het leren van alternatieven voor seksueel gewelddadig gedrag zijn de twee voor de hand 
liggende vragen: wat leer je en hoe leer je het aan? 
 
6.7.1 Wat leer je? 
Bij het leren van alternatieven is het belangrijk dat het moet gaan om het leren van nieuwe 
houdingen en gedragingen. Dat betekent dat de alternatieven positief benoemd moeten 



 
 
124 

worden. Als je een gesprek voert met een meisje, moet je haar natuurlijk niet constant aan 
zitten staren  is een voorbeeld van een negatieve omschrijving. De jongen krijgt te horen wat hij 
niet zou moeten doen, maar wat het concrete alternatief is, weet hij nóg niet. Een positieve 
omschrijving zou zijn: Als je met een meisje zit te praten, is het leuk om regelmatig in haar ogen 
te kijken. Dan weet ze dat je aandacht voor haar hebt. Af en toe kun je ook eens even ergens 
anders naar kijken, bijvoorbeeld naar het tafeltje tussen jullie. Dat vermindert de spanning een 
beetje.  
Het moeilijke van het leren van concrete alternatieven is de keuze van de vaardigheid die je wilt 
leren. Er kunnen heel verschillende redenen zijn waarom een jongen tot seksueel gewelddadig 
gedrag overgaat. De ene jongen heeft een tekort aan kennis en heeft er geen flauw benul van 
hoe hij het aan moet pakken. Een ander heeft niet geleerd hoe hij een bepaalde wens of een 
bepaald verlangen uit moet stellen wanneer hij niet direct zijn zin krijgt en wordt dan kwaad. Een 
derde heeft niet geleerd hoe hij een gesprek moet voeren. Als hij eenmaal aan het woord is, 
oreert hij aan één stuk door, tot het meisje zich uit de voeten maakt. 
Bij het leren van alternatieven is het van belang dat er aangesloten wordt op het 
gedragsrepertoire van de jongere. Wat kan hij wel? Wat kan hij niet? Welke 
vaardigheidstekorten leiden tot het gewelddadige gedrag? Deze vragen moeten beantwoord 
worden voordat er met het leren van alternatieven begonnen wordt. Bij vaardigheidstrainingen 
die niet aanslaan, is vaak onvoldoende over deze vragen nagedacht en is men lukraak 
begonnen met een alternatief, bijvoorbeeld contact leggen . 
Globaal gesproken zijn er twee manieren om erachter te komen welke alternatieven een jongen 
zou moeten leren. De ene manier is een analyse van de sociale competentie, de andere manier 
is een analyse van het probleemgedrag. 
Een competentie-analyse is een zorgvuldige observatie van de jongen tijdens het leven van 
alledag in en rond het tehuis. Er wordt nagegaan ten aanzien van welke taken hij competent 
functioneert en ook ten aanzien van welke taken hij niet competent functioneert. Kan hij met 
kritiek omgaan? Daar ben je als groepsleider snel achter. Kan de jongen zichzelf goed 
verzorgen? Ook dat weet je al snel. Vervolgens wordt nagegaan welke competentie-achter-
standen een relatie hebben met seksueel toenaderingsgedrag. Kan de jongen een nee  
accepteren? Hoe reageert hij als je als groepsleider zegt dat hij even moet wachten? Kan de 
jongen een gesprek beginnen? Kan hij luisteren, ook als de ander het over iets heeft dat hem 
niet zo interesseert? Kent de jongen zijn eigen emotionele reacties en weet hij wanneer die 
meestal optreden? 
Bij een analyse van het probleemgedrag wordt nagegaan waar het seksueel gewelddadige 
gedrag uit bestond. Wat eraan voorafging en wat erop volgde. Soms ziet de groepsleiding 
seksueel gewelddadig gedrag zich in het tehuis afspelen en kan de analyse op basis van 
observaties uit de eerste hand plaatsvinden. Meestal is men echter afhankelijk van het verhaal 
van de jongen zelf. Dat is niet altijd even betrouwbaar, omdat de jongen weinig vaardigheden 
heeft om zichzelf te observeren of omdat hij zich schaamt en de zaken wat gunstiger voor wil 
stellen. 
Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van een rollenspel dat betrekking heeft op 
toenaderingsgedrag. Het is waarschijnlijk dat de jongen in zo n rollenspel laat zien welke 
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vaardigheidstekorten hij heeft. Een waarschuwing is hier op zijn plaats: voer zo n rollenspel 
alleen dan uit als je als groepsleider de tijd en de vaardigheden hebt om na het rollenspel met 
het trainen van alternatieven te beginnen. Als een rollenspel waarin de jongen zijn 
vaardigheidstekorten laat zien op zichzelf blijft staan, kan het een averechts effect hebben: de 
vaardigheidstekorten kunnen versterkt worden. (Meer informatie over de competentie- en de 
probleemanalyse is te vinden bij Van de Veer, Slot en Berger 1991.) 
 
Wanneer er meer bekend is over de vaardigheidstekorten van de jongeren en met name de 
tekorten die van belang zijn bij toenaderingsgedrag, moet er een keuze gemaakt worden. 
Meestal is er namelijk sprake van meerdere tekorten. Bij die keuze is het van belang de jongen 
optimaal te motiveren. Dat betekent dat er begonnen moet worden met die alternatieven die niet 
al te moeilijk zijn voor de jongen en die de jongen direct iets positiefs opleveren als hij ze 
toepast in het leven van alledag. 
Een andere manier om de jongen te motiveren is het verpakken  en het verkopen  van de 
alternatieven. Daarbij gelden twee aandachtspunten. 
1) Benadruk de belangen van de jongen. Dat betekent dat je de voordelen noemt die voor hem 

op korte termijn zullen spelen. Materiële voordelen en eigen genoegens motiveren het 
meest. Deze vorm van motivering is niet altijd gemakkelijk. Dit geldt vooral als het om 
jongens gaat die seksueel gewelddadig zijn, omdat je dan toch geneigd bent meer voor de 
andere partij  bijvoorbeeld het meisje  te kiezen. 
 
Voorbeeld 

geïnteresseerd te houden als je eenmaal contact hebt gelegd. Dat lijkt me wel handig voor het geval je een 
leuke m  
 
Uit het voorbeeld zou afgeleid kunnen worden dat de groepsleider volledig partij voor Wim 
kiest en vrouwen beschouwt als wezens waar trucs op losgelaten moeten worden. Dat hoeft 
echter niet het geval te zijn. De groepsleider heeft op andere momenten mogelijkheden 
genoeg om zijn visie op meisjes en contact leggen voor te leggen. Waar het hier om gaat, is 
een motiverende uitnodiging voor Wim om een nieuw alternatief te leren. 

2) prekende etiketten. Met pakketjes maken wordt bedoeld 
dat de gedragingen die onderdeel vormen van het gewenste alternatieve gedrag, op een 
motiverende manier worden ingedeeld. Het is ondoenlijk om alle onderdelen van 
toenaderingsgedrag in één reeks aan de jongen voor te leggen. De reeks moet in stukjes 
gehakt worden en ieder stukje moet benoemd worden. In informatietheorieën wordt dit 

informatie blijft hangen. 
 
 Voorbeeld 
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Dat zou je de uitnodigingsfase kunnen noemen. Dan gaat het erom dat zij wat zegt en dat jij heel duidelijk 
 

 
 Pakketjes maken en deze goede aansprekende namen geven is niet eenvoudig. Als je het 

een paar maal gedaan hebt, gaat het steeds makkelijker, omdat bij veel jongens dezelfde 
alternatieven van belang zijn. Maak de pakketjes niet te groot, maar vooral ook niet te klein. 
Een voorstel als laten we het eens hebben over goed oogcontact  zal de jongen niet 
motiveren. Oogcontact is natuurlijk wel een cruciale vaardigheid, maar deze kan het beste 
worden meegenomen als onderdeel van een pakket. In het bovenstaande voorbeeld kan het 
aspect van het oogcontact zowel bij fase één als twee ter sprake komen. 

 
6.7.2 Hoe leer je alternatieven? 
Ga er niet van uit dat het gedrag bij de jongeren echt verandert als je er alleen over praat. 
Alternatieven moeten geoefend worden. Daarbij kan er gebruik gemaakt worden van het 
zogenaamde model-leren, dat wil zeggen dat de jongens nieuwe alternatieven leren door te 
kijken hoe anderen het doen en vervolgens zelf het alternatief te oefenen. De groepsleider kan 
dienst doen als model, andere jongens kunnen laten zien hoe zij het zouden aanpakken. 
Voorbeelden op video kunnen ook als model functioneren. 
Een beproefd middel is de gedragsoefening. Deze bestaat uit zeven stappen: 
1) Eerst wordt de vaardigheid benoemd op een manier die de jongen aanspreekt. 
2) Vervolgens noemt de trainer de onderdelen (pakketjes) van de vaardigheid; deze kunnen 

het best op een flap-over worden genoteerd. 
3) Daarna laat de trainer de vaardigheid zien aan de hand van een model (hijzelf, een jongen 

op een videoband en dergelijke). 
4)  
5) Het oefenen met de vaardigheid door de jongen. Daarbij fungeert de trainer als tegenspeler. 
6) Feed-back: aan de hand van de flap-over vertelt de trainer wat hij gezien heeft en wat hij 

goed vond van de vaardigheid zoals de jongen die liet zien. Eventueel worden stap 5 en 6 
nog een keer herhaald. 

7) Vooruitblik: de trainer gaat met de jongen na welke momenten in het leven van alledag 
gunstige momenten zijn om dit alternatief uit te proberen en wat de ongunstige momenten 
zijn. 

8) Door video te gebruiken kan de effectiviteit van stap 6, het geven van feed-back, vergroot 
worden. De gedragsoefening kan individueel maar ook in groepen worden gebruikt. 

 
Voorbeeld 
Groepsleidster Francien is het opgevallen dat Bert elk weekend dat hij bij zijn ouders doorbrengt laaiende 

 ze op dat Bert niet met zijn 
ouders onderhandelt. De ruzies spelen zich meestal tussen Bert en zijn moeder af. Francien besluit de 
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Berts moeder speelt en Bert zichzelf. Na een uitleg over onderhandelen gaan ze aan de gang. Het 
rollenspel komt niet goed op gang. Hoewel Francien naar haar idee Bert goed had voorbereid en als 

rijwel niets uit. Francien 
realiseert zich dat ze te snel is gegaan. Ze stelt voor eerst eens in een rollenspel te kijken hoe de laatste 
ruzie is gegaan. Tijdens die reconstructie blijkt dat Bert het er niet mee eens is dat hij om half twee thuis 
moet zijn. Wat hij wèl wil, is niet duidelijk. Hij brengt alleen maar naar voren wat hij niet wil. 

r en begint met het benoemen 
 

len moet je weten wat je wilt 
bereiken. Bovendien moet je de ander in de gelegenheid stellen om het op een gegeven moment met jou 

beter op het onderhandelen voorbereiden, bijvoorbeeld door goede argumenten te bedenken. Onderdeel 
 stip. Onderdeel vier is het 

onderhandelen zelf. Dat bestaat ook weer uit een paar stappen, die noteren we straks op een apart papier. 
Het gaat eerst om de grote lijn. Als je nou eens naar onderdeel één kijkt. Wat vind jij dan een redelijke tijd 

 
 

en wanneer 
je thuiskomt. Maar nou wil ik van jou weten welke tijden voor jou nog acceptabel zijn als het allerbeste 

 
 

nt Bert. Je zult ook af moeten spreken hoe lang de afspraak geldt. Volgend jaar word je 
17. Dat kan dan een argument zijn om later thuis te komen. Goed dat je het ter sprake brengt. Maar wat 

 
Op deze 
toe. Ook daarvan worden de stappen doorgesproken en pas daarna wordt een begin gemaakt om het 
onderhandelen te oefenen. 

aterdagochtend elf uur is. Ik speel jouw rol. Jij speelt je moeder. Ik 
 

ruzie is over het thuiskomen. Ze zegt dat ze als zestienjarige eigenlijk zelf wel de verantwoordelijkheid kan 

tijd wil afspreken. Enzovoort, enzovoort. 
Daarna wordt er nabesproken. De pakketjes worden eventueel nog wat bijgesteld en dan gaat Bert aan de 
slag. Nadat Bert geoefend heeft, vertelt Francien wat Bert allemaal goed deed en refereert daarbij steeds 
aan de papieren waarop de pakketjes staan beschreven. 

 
Sommigen vinden de bovenbeschreven aanpak erg omslachtig. Je kunt toch niet ieder 
probleem op deze manier aanpakken? Bovendien kom je als groepsleider nauwelijks toe aan 
het individueel werken met jongens; je hoort in de groep te zijn. 
Het tweede argument kan inderdaad een reden zijn om een dergelijke training niet door de 
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groepsleiding te laten uitvoeren, maar door een speciale trainer die uiteraard wel nauw met de 
groepsleiding samenwerkt. Het eerste punt, de zogenaamde omslachtigheid, is minder 
bezwaarlijk als het lijkt. Het is namelijk niet zo dat ieder probleem of iedere vraag waar een 
jongere voor gesteld wordt op deze manier behandeld moet worden. Bert leert tijdens de sessie 
met Francien veel meer dan onderhandelen. Hij wordt zich bewust hoe belangrijk het is om zelf 
keuzes te maken. Hij leert vooruit te kijken. Hij leert zich te verplaatsen in anderen. Bovendien 
leert hij compromissen te sluiten. Dat zijn stuk voor stuk vaardigheden die ook in andere situa-
ties van pas komen. Het onderhandelen is hier gebruikt om Bert een aantal basisvaardigheden 
te leren. Om die reden is de uitgebreide aandacht voor onderhandelen zeker de moeite waard. 
 

Opdracht: 
Stel je een aantal situaties voor waarin jongeren met wie je werkt in de moeilijkheden komen. Bedenk 
welke vaardigheden de jongeren in die situatie nodig hebben. Bedenk vervolgens uit welke pakketjes deze 
vaardigheden kunnen bestaan. Probeer de pakketjes zo concreet mogelijk te benoemen in een paar 
steekwoorden. 

 
Als het gaat om alternatieven voor agressief toenaderingsgedrag, mag één pakketje nooit 
ontbreken: een contactpoging goed afbreken . Het is belangrijk de jongens te leren hun 
versierpogingen te staken op een manier die voor henzelf acceptabel kan zijn. Een moeilijke 
variant daarbij is de situatie wanneer er anderen  bijvoorbeeld vrienden  toekijken. Zinnetjes 
als: jammer, maar misschien verander je nog eens van gedachten , of jammer, je weet niet wat 
je afslaat  kunnen bruikbaar zijn. Probeer hierbij niet het onderste uit de kan te halen door te 
suggereren dat het zinnetje waarmee de jongen zijn toenaderingspoging staakt, niet 
macho-achtig mag zijn (voor meer informatie over het trainen van sociale vaardigheden zie 
Bartels 1988 en Van de Veer, Slot en Berger 1991). 
 
6.8 De invloed van cultuur, machtsverhoudingen en verschillen tussen mannen 

en vrouwen 
Voor preventie van seksueel geweld in de residentiële jeugdhulpverlening is het nodig dat de 
groepsleiders gezamenlijke handelwijzen ontwikkelen ten aanzien van jongens. Een 
groepsleider alleen kan immers weinig uitrichten als zijn directe collega s zijn handelwijze niet 
ondersteunen en een heel andere manier van werken hebben met jongens. Daarom zijn, naast 
methodieken en vaardigheden, de volgende aspecten van groot belang: 
- de cultuur  binnen de leefgroep en de instelling; 
- de machtsverhouding tussen mannen en vrouwen binnen het team; 
- de (sekse-specifieke) identificatie- en voorbeeldfunctie van groepsleiders. 
Onder de cultuur van een leefgroep of een instelling moet worden verstaan de waarden en 
normen en de manier van omgaan met elkaar. De cultuur hangt nauw samen met de sociale 
verhoudingen binnen een instelling. De cultuur van een instelling beïnvloedt en legitimeert de 
alledaagse gang van zaken en bepaalt wat gewoon  is en wat niet. 
Volgens Koot en Hogema gaat het bij een cultuur van een instelling om het geheel van sociale 
processen dat leidt tot het resultaat  van de instelling: Leden van een organisatie zijn méér dan 
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spelers van rollen en belijders van waarden. Zij definiëren en herdefiniëren situaties, waardoor 
binnen organisaties verschillen in zingevingsprocessen en symboliek ontstaan. Mensen beleven 
en maken  de werkelijk naar het beeld dat ze ervan hebben.  (Koot en Hogema 1990, p. 17-18). 
De cultuur van een instelling beïnvloedt in sterke mate de (standaard)oplossingen die worden 
gekozen voor problemen en de gemeenschappelijke taal die wordt gehanteerd om hierover te 
communiceren. 
 
6.8.1 Mannencultuur versus vrouwencultuur 
Binnen sommige tehuizen speelt een grote rol dat deze van oorsprong in sterke mate een 
mannenbolwerk  zijn: er werden (en worden) alleen of voornamelijk jongens opgenomen; de 
groepsleiders en stafleden waren (en zijn) alleen of voornamelijk mannen. Het gevolg was (en 
is) een sterk door mannen gedomineerde cultuur. Dit uit zich onder andere in de manier waarop 
groepsleiders met elkaar en met de jongens omgaan en in de manier waarop problemen 
opgelost worden. 
 

Voorbeelden 
Gerard (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens) typeert de cultuur van de inrichting als volgt: 

centraal staat, prestatiegericht, competitiegeest, gevoel voor sport omdat er vrij veel mee gedaan wordt. 
Probleem- 
Groepsleiders die over wat fysiek geweld beschikken, worden erbij gehaald als er problemen zijn. De 
problemen zijn dan kennelijk opgelost als die jongen naar de kamer is gebracht. Dat zijn dan de 

 
 
Frans (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 

kelijkst meegaat in 
die machocultuur: stoer, een beetje hetzelfde gedrag vertonen als de jongens. Degenen die het moeilijker 
hebben, zijn degenen die ook gevoel toelaten in de benadering van jongens. Die krijgen ook niet veel 

 De dominante cultuur is: aansluiten bij het machogedrag van jongens. Dan 

hier, daar ben ik van overtuigd. Je mag als groepsleider ook niet bang zijn, dus verzin je er maar een 
verhaal omheen als je iets overkomen is waar je wel bang voor was. Als je deze cultuur ter discussie stelt, 

het team, dat was ook zoiets, dat vonden ze allemaal niks. Ik vond 
dat er juist wel vrouwen moesten komen, juist om die mannencultuur eens onderuit te halen en te laten 
zien dat een vrouw iets anders is dan wat die jongens altijd maar roepen en denken. En ook om een stukje 
gevoel, een stukje emotionele ruimte op een groep te creëren. Hierin kunnen vrouwen gigantisch veel meer 

ermee? Laat het maar gewoon zo b lies. 
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Vragen: 
- Hoe zou jij de cultuur van je team/instelling willen omschrijven? 
- Hoe is de verhoud  
- Hoe is de machtsverhouding tussen groepsleiders en bewoners? 
- Welke verschillen zijn er tussen mannelijke en vrouwelijke groepsleiders in de manier waarop zij met 

problemen omgaan? 
- Hoe wordt er tegen mannelijke respectievelijk vrouwelijke groepsleiders aangekeken wat betreft 

vaardigheden, inbreng enzovoort? 
 
Doordat er in tehuizen met van oorsprong een sterke mannencultuur meer vrouwen zijn gaan 
werken, is er in veel gevallen wel het een en ander veranderd, ook al kost(te) dat vaak veel 
moeite. 
 

Voorbeeld 
Heleen (groepsleidster): 

en vrouwen hebben het hier gewoon een stuk zwaarder. En wat mijn team aangaat: we hebben nu drie 
vrouwen. Ik ben heel fanatiek, een vrouwelijke collega, die hier net een maand of twee is, is ook behoorlijk 
fanatiek en bij sollicitaties is het voor ons een belangrijk aspect om mensen wel of niet op aan te nemen. 
We hebben geen klerenkast nodig op de groep, zeker niet met deze jongens. Maar vroeger waren het stuk 
voor stuk bijna wel klerenkasten. [...] Dat we nu met drie vrouwen en drie mannen werken, heeft wel wat 
veranderd in het team. Zeker bij één mannelijke collega, die heeft een heel andere opstelling gekregen. Als 
hij opmerkingen plaatst, dan zijn er drie vrouwen die hem hierop aanspreken. Op een gegeven moment zet 
hem dat heus wel aan het denken. Want je zit in een team en je zet bepaalde methodieken uit en je zet 

 
 
Vragen: 
- Op welke manier hebben zich  onder invloed van de komst van (meer) vrouwen en/of de noodzaak 

van een vrouwvriendelijker beleid  de laatste jaren veranderingen voltrokken in jouw team en/of 
instelling? 

- Op welke punten zouden deze veranderingen nog verder doorgezet kunnen en moeten worden? 
 
6.8.2 Regels, gewoonten en taalgebruik 
Een bekend discussiepunt in tehuizen betreft de regels en gewoonten op het gebied van 
kleding, al of niet bloot lopen op de gang, het soort posters in de huiskamer en in de kamers 
van de jongeren. Regels zijn nodig in een tehuis. Maar ze hebben maar een beperkte waarde 
als de leiding niet geloofwaardig kan maken waarom een bepaalde regel er is en als de leiding 
geen middelen bezit om de regels echt toe te passen. Regels moeten op gezette tijden met de 
bewoners worden doorgenomen, waarbij uitgelegd wordt waarom een regel er is. Sommige 
regels kunnen ter discussie gesteld worden en vaak biedt dat een kans de bewoners 
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medeverantwoordelijk en betrokken te maken. Bij andere regels is de discussieruimte erg klein 
en het is goed om daar als leiding open over te zijn. 
Groepsleiders die steeds terugvallen op de regels als ze iets van de jongeren vragen, komen 
zwak en star over. Doe een broek aan je kont joh, de regel is dat we hier niet in ons blootje 
over de gang lopen , is veel minder zeggend dan doe een broek aan Peter, als er toevallig 
mensen op bezoek komen, moeten die zich hier op hun gemak kunnen voelen . 
Bij het kiezen voor regels die te maken hebben met seksualiteit en intimiteit kunnen vier criteria 
behulpzaam zijn: 
1) veiligheid; 
2) privacy; 
3) prettig met elkaar omgaan; 
4) openheid naar buiten. 
Veiligheid is nummer één. Een voorbeeld dat hierop betrekking heeft, is de regel dat niemand 
(geen bewoner maar ook geen groepsleider) zo maar bezoek voor een bewoner binnenlaat en 
doorstuurt naar de kamer van de bewoner: eerst wordt aan de groepsleiding én de bewoner 
gevraagd of het oké is dat degene die aan de deur staat op bezoek komt. Onder veiligheid valt 
ook het tegengaan van seksuele handelingen tegen de zin van een ander: kwetsende, seksueel 
getinte opmerkingen, handtastelijkheden, seksuele intimidaties en seksuele contacten onder 
dwang en geweld zijn verboden. Dit geldt uiteraard ook voor seksuele intimidaties tegenover 
groepsleiders. 
Bij privacy kan gedacht worden aan regels als kloppen voor je een kamer van een jongere 
binnengaat. In sommige tehuizen wordt door groepsleiding benadrukt dat het mogelijk moet zijn 
om de kamer van een jongere binnen te komen, zelfs als deze van binnenuit afgesloten is. Daar 
kunnen redenen voor zijn. Maar dat betekent nog niet dat er in dat geval geen regels zouden 
gelden met betrekking tot de privacy. Bijvoorbeeld: eerst kloppen; als de jongere zegt een 
momentje  dan even wachten; als de jongere niets zegt opnieuw kloppen en aankondigen dat je 
met de groepsleiderssleutel naar binnen zult komen. 
Prettig met elkaar omgaan kan het criterium zijn als het gaat om bloot lopen, het ophangen van 
seksposters, het opbergen van pornoboekjes en -banden. Het uitgangspunt is dat iedereen in 
huis zich prettig moet kunnen voelen in nabijheid van de ander. In een Kursushuis, waar de 
jongeren hun dagelijks leven delen met Kursus-ouders die soms ook kleine kinderen hebben, 
wordt vaak gezegd dat de kinderen zich ook prettig moeten kunnen voelen. Dat betekent dat er 
bepaalde regels gelden ten aanzien van seksueel getinte taal. Of dat er in de ruimte waar ook 
de kinderen komen geen porno ligt. Enzovoort. 
Vaak wordt ervan uitgegaan dat het de jongeren zijn die op dit gebied in toom gehouden 
moeten worden. Dat hoeft beslist niet het geval te zijn. Veel jongeren hebben moeite met 
openlijke uitingen van seksualiteit en intimiteit; dat is iets wat door de volwassenen vaak 
onvoldoende herkend wordt. Tijdens de adolescentie maken sommige jongeren een kuise  
periode door. Men neemt aan dat jongeren die een dergelijke periode doormaken moeite 
hebben met de veranderingen in hun lichaam en met de sterker wordende seksuele impulsen. 
Kinderen die op jonge leeftijd openlijk bloot door het huis renden, blijken op latere leeftijd liefst 
met een jas aan de badkamer in te gaan. Pesten en aandringen om niet zo moeilijk  te doen, 
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maakt het alleen maar erger. 
Vertrouwelijkheid met en een positieve houding ten opzichte van het eigen lichaam kunnen ook 
bevorderd worden door het ophangen van spiegels in de kamers van iedere jongere. 
Groepsleiders zouden zich open moeten stellen voor allerlei vragen en twijfels die jongeren 
hebben over hun eigen lichaam en/of de veranderingen die hun lichaam in de puberteit 
doormaakt. 
Bij allochtone jongeren kan een rol spelen dat er in de eigen cultuur specifieke regels gelden 
ten aanzien van naaktheid. Sommige jongens uit een islamitische cultuur zullen zich niet gauw 
in het bijzijn van anderen uitkleden. Na het sporten gaan ze het liefst met grote badlakens om 
het douchehok in. Als de ruimte onvoldoende privacy biedt (bijvoorbeeld open douches), gaan 
ze helemaal niet douchen. 
Openheid naar buiten betekent dat bezoek van buiten in principe welkom is en zich op zijn 
gemak moet kunnen voelen. Hoe opener naar buiten toe, hoe meer kansen er gecreëerd 
worden om de jongeren vaardigheden te leren om adequaat in de maatschappij te functioneren. 
Die openheid heeft ook consequenties voor de regels en gebruiken. Als het belangrijk is dat de 
ouders van Hassan op bezoek kunnen komen in het tehuis, dan betekent dat dat er in het 
groepsverblijf geen halfblote juffrouw mag hangen, hoe soft de poster ook is. 
 
Sommige criteria kunnen op gespannen voet met elkaar staan. In het kader van de privacy zou 
je kunnen vinden dat het de jongen vrij staat zijn kamer vol te hangen met seksposters die hij 
leuk vindt, of het nou hardporno, SM of geweld is. Als je het belangrijk vindt dat de jongen 
betekenisvolle contacten met mensen van buiten het tehuis onderhoudt en ook leert om gasten 
in zijn eigen ruimte te ontvangen (bijvoorbeeld zijn gezinsvoogd, een leraar van school of 
iemand van zijn werk), dan kan het raadzaam zijn met de jongen te overleggen welke posters 
hij wel en welke hij beter niet kan ophangen. 
Bij het kiezen en toelichten van de regels en de gebruiken die met seksualiteit te maken 
hebben, is het bijzonder belangrijk de jongen niet het idee te geven dat seks niet mag, vreemd 
is of vies zou zijn. Leg uit dat er verschillende situaties zijn en dat er per situatie andere regels 
gelden op het gebied van seksualiteit en intimiteit: masturbatie is prima, de meeste jongeren 
doen het vaak en genieten ervan. Maar dat betekent niet dat je, bijvoorbeeld s middags bij de 
thee als er bezoek is, zegt dat je je zo lekker afgerukt hebt . Dit soort opmerkingen werkt vaak 
heel verhelderend in gesprekken met jongens en meisjes over regels en gebruiken. 
 

Opdracht: 
Ga na welke regels er in je werkomgeving gehanteerd worden op het gebied van seksualiteit en intimiteit. 
Ben je tevreden over deze regels? Helpen de vier criteria om de zin van die regels te verduidelijken? Wordt 
er met de jongeren over de achtergrond van de regels gesproken? Vind je dat er andere regels nodig zijn? 

 
De sfeer in huis en de openheid rond intimiteit en seksualiteit worden erg bepaald door het 
taalgebruik. (In paragraaf 4.1.4 kwam dit punt ook al aan de orde.) Ten aanzien van het 
taalgebruik van jongeren geldt dat het raadzaam is bepaalde regels te hanteren, waarbij de 
bovengenoemde criteria behulpzaam kunnen zijn. 
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Een punt dat vaak over het hoofd gezien wordt, is het taalgebruik van de groepsleiding. Veel 
groepsleiders  vooral mannen  hebben er moeite mee om op een simpele, open manier over 
lichamelijkheid en intimiteit te praten. Vaak nemen zij hun toevlucht tot een jofele, beetje grove 
jongens-onder-elkaar-stijl. Het bezwaar van die stijl is de nadruk op negatieve aspecten van 
lichamelijkheid. 
De grappen over zweetvoeten zijn onuitputtelijk. Je zit hier niet voor zweetvoeten  is een 
gezegde dat menigeen op de mond bestorven ligt. Sommige groepsleiders zeggen het stinkt 
hier  als ze een jongen opmerkzaam willen maken op het feit dat niet alle knoopjes van zijn gulp 
dichtzitten. De grapjes over vislucht en vrouwelijke geslachtsorganen zijn talrijk. 
Hoe kan het taalgebruik van de leiding positiever worden? Probeer in de eerste plaats positieve 
dingen te zeggen over het lichaam van de jongeren. Meisjes zowel als jongens zijn op die 
leeftijd erg met hun uiterlijk bezig. Een compliment zal indruk maken, ook al weten ze daar 
soms niet goed op te reageren. Complimenten hoeven niet klef over te komen. 
In de tweede plaats kun je door een andere woordkeus bepaalde dingen veel positiever naar 
voren brengen: Je moet dagelijks schone sokken aantrekken en even je voeten afspoelen , 
klinkt heel anders dan je hebt zweetvoeten . 
 

Voorbeeld 
Theo is een leuke jongen om te zien. De afgelopen maanden is hij wat steviger geworden  hij zit op 
fitness  en zijn hoofd heeft wat duidelijker trekken gekregen. Zijn kamer is een puinhoop. Het ruikt er niet 
lekker omdat er overal vieze sokken liggen. Bovendien zou Theo wel eens wat vaker onder de douche 

n dat je 
aan sport doet. Maar ik vind dat je je lijf wat beter moet verzorgen. Een mooie auto haal je per slot van 
rekening ook regelmatig door de wastunnel. Je zou elke dag een douche moeten nemen en als je gesport 
hebt, moet je ook douchen. En als je elke ochtend schone sokken en schoon ondergoed aantrekt, dan zie 

 
 
Een simpele manier om positief op lichamelijkheid te reageren is het reageren op de kleding 
van de jongeren en de make-up of het gebruik van after-shave en eau de toilette. Komt John 
met een nieuwe spijkerbroek thuis waar zijn billen en zijn penis bijna uitpuilen? Ga erop in. Je 
kunt op een aardige manier zeggen dat je zo wel kunt zien wat hij in huis heeft. En je kunt 
informeren naar de gelegenheden waarbij John die broek wil dragen. De disco? Prima! Op 
bezoek bij de ouders van Erna? Tja. 
Komt Mussid binnen met een nieuw luchtje? Geef hem een compliment als je het lekker vindt 
ruiken. En als je wilt voorkómen dat hij zich de volgende keer met het spul overgiet, kun je 
zeggen: Je hebt precies genoeg opgedaan. Als je meer gebruikt, wordt de geur een beetje 
chemisch.  
 
6.8.3 De machtsverhouding tussen mannen en vrouwen binnen het team 
In veel teams waar mannelijke en vrouwelijke groepsleiders werken, bestaat een verschil in 
status, aanzien en macht tussen mannen en vrouwen. Deze verschillen worden vaak verklaard 
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vanuit het verschil in werkervaring. Als dit verschil in werkervaring er al is, dan nog is het van 
belang te analyseren welke rol de machtsverhoudingen tussen de seksen binnen het team 
spelen. De machtsongelijkheid tussen groepsleiders hangt namelijk (ook) vaak samen met de 
verhoudingen tussen de seksen. Overigens kan de machtsverhouding tussen mannelijke 
groepsleiders onderling ook een belangrijke rol spelen: onderlinge concurrentie, status, 
toekomstperspectieven, (informeel) leiderschap enzovoort (Damen e.a. 1989). 
De machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in een team wordt onder andere zichtbaar 
wanneer er in de groep ten opzichte van jongens corrigerend opgetreden moet worden. Het lijkt 
dat jongens vaak sneller luisteren naar de mannelijke groepsleiders. Als het de vrouwelijke 
teamleden na enkele pogingen niet lukt om de jongens te corrigeren, treedt vaak een van de 
mannen op, waarna het wel lukt. De jongens nemen vrouwen minder serieus dan mannen. 
Mannen hebben eerder dan vrouwen de neiging om conflicten die uit de hand dreigen te lopen 
op te lossen met macht, kracht en/of (dreiging met) fysiek geweld. De meeste conflicten zijn 
echter pas echt op te lossen wanneer er weer gepraat (gecommuniceerd) wordt, een strategie 
die veel vaker door vrouwen gebruikt wordt. Het zoeken van toenadering, ook bij het begin van 
een conflict tussen een groepsleider en een jongen, werkt vaak effectiever dan het gebruik van 
fysiek overwicht. 
 

Voorbeeld 
Bianca (groepsleidster): 

steeds agressiever, de groepsleider reageert als een stier op een rode lap op die jongen. Als er dan een 
vrouw tussen komt, dan gaat het vaak wel goed. Ik heb een voorbeeld van vanmorgen. Ik hield een 
riedeltje, ik was boos. Op een gegeven moment werd een van de jongens ontzettend kwaad. Een plant 
moest het ontgelden en mijn mannelijke collega voerde hem af naar boven. Ik ben toen met die jongen 

gedaan, dan had hij waarschijnlijk een stoel naar zijn kop gekregen. In dit soort situaties denk ik wel eens 
 

 
Met het oog op zowel het hanteren van andere manieren van conflictoplossing als het 
doorbreken van sekse-stereotiepe verschillen hieromtrent, is het wenselijk dat mannen meer 
dan nu veelal het geval is zachtere  handelwijzen uitproberen om problemen op te lossen. 
Mannen beschikken over het algemeen over meer fysieke kracht dan vrouwen; de vraag is of ze 
deze wel zo vaak moeten inzetten als nu veelal het geval is. Als groepsleiders willen dat 
jongens afzien van machtsmisbruik, dan zal de groepsleiding hier het goede voorbeeld in 
moeten geven. Volgens Gieles en Visser (1988) dienen in de verhouding tussen jongeren en 
groepsleiders niet zozeer machtsverschil en overwicht centraal te staan, als wel het contact 
tussen groepsleiders en jongeren (zie ook paragraaf 6.6). Dit betekent dat groepsleiders slechts 
in beperkte mate gebruik zouden moeten maken van fysieke kracht en macht. 
Er blijkt ook een verschil te bestaan in het corrigerende optreden van groepsleiders (mannen en 
vrouwen) tegenover jongens respectievelijk meisjes (Willemsen 1990). Bij meisjes wordt meer 
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aandacht besteed aan het bekrachtigen van positief sociaal gedrag dan bij jongens; negatief 
sociaal gedrag, dat vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes, wordt daarentegen sterker bij 
jongens dan bij meisjes krachtig de kop ingedrukt. Dit laatste geldt zowel voor onaardig of 
onbeschoft gedrag als voor misdragingen waarvoor officiële straffen worden uitgedeeld. 
 
Een sterk door mannen gedomineerde cultuur, machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
in een team en grote machtsongelijkheid tussen groepsleiders en jongeren kunnen een 
belemmerende werking hebben voor een preventieve handelwijze met betrekking tot seksueel 
geweld en voor een adequate aanpak van voorkomende gevallen van seksueel geweld. In een 
tehuis met een dominante mannencultuur is het voor vrouwelijke én mannelijke groepsleiders 
vaak moeilijk om duidelijk stelling te nemen tegen bijvoorbeeld denigrerende opmerkingen over 
vrouwen (Damen e.a. 1989). 
 

Voorbeelden 
Frans (groepsleider in een rijksinrichting voor jongens): 

tegenkomt, dat stuit mij altijd tegen de borst, daar wil ik 
-

we-jongens-krentenbrood-sfeer. Nee, een vrouw is voor mij gelijkwaardig. Daartegen merk je heel veel 

denk ik: dan ben ik maar een ouwe lul, maar ik doe daar niet aan mee. 
 

Dat weet ik niet. Ik heb ze daar ook nooit rechtstreeks naar gevraagd. Dat vind ik ook het probleem hier: je 
 

 
Yvet (groepsleidster): 

er homoseksuelen gepraat of over lesbiennes of over het 
vrouw-
in mindere mate, of niet in dat soort uitspraken, maar gewoon dat ze erom zitten te lachen. Terwijl ik zoiets 

 
 
Vragen: 
- In hoeverre is er in jouw team of instelling - impliciet of expliciet - een vrouwonvriendelijke en 

seksistische opstelling in houding en gedrag van mannelijke groepsleiders tegenover jongeren en/of 
vrouwelijke groepsleiders? 

- Op welke manier worden mannelijke groepsleiders hierop aangesproken? 
- Welke manieren zijn in jouw situatie nog meer mogelijk om mannen hierop aan te spreken en steun te 

vinden bij het bevorderen van een vrouwvriendelijker leef- en werkklimaat? 
 
Ook in tehuizen waarin een door mannen gedomineerde cultuur minder de overhand heeft, is 
het soms lastig mannelijke groepsleiders hierop aan te spreken. 
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Voorbeelden 
Marjan is samen met George, haar man, Kursus-ouder in een Kursushuis. Zij werken samen met Mart. 
Tussen George en Mart is er een groot verschil in hoe zij omgaan met seksistische grappen van jongens: 

niet met vrouwen of homoseksue
lachen om die moppen. Hij zal ze minder aanspreken op het gedrag en die gilt zelf ook nogal eens uit het 
raam van een auto naar een mooie vrouw. Bij schuine moppen doet hij er vaak nog een schepje bovenop. 
Hij heeft zelf ook dat discriminerende naar homoseksuelen. [...] Het is moeilijk om Mart daarop aan te 
spreken. Mart vindt dat hij het prima doet. Hij vindt dat grapjes moeten kunnen. Dat vind ik ook, maar mijn 
grens ligt daar gewoon anders in. Mart heeft daar wat moeite mee en dat maakt het wat moeilijker werken, 
omdat dat verschil er dan is. We spreken hem daarop aan en we zeggen het wel. Wat dan blijkt, is dat Mart 
dat niet eens zelf in de gaten heeft dat hij dat doet. Dus hij wil er dan wel op letten, maar dat kost tijd. De 
ervaring is dat in de praktijk erop letten  
 
Thea (groepsleidster) over de periode dat ze nog in een crisisopvanghuis werkte: 

-

belachelijk gemaakt. En ik merkte dat je gelijk een blok kreeg van mannen tegen vrouwen in het team. 
Maar als je er maar lang genoeg over door bleef gaan, dan kwamen er uiteindelijk wel mannen die vonden 

 
 
Vragen: 
- Op welke manier reageren mannen in jouw team wanneer ze worden aangesproken op vrouwvijandige 

en seksistische handelwijzen? 
- Welke mogelijkheden zijn er om dit probleem op te lossen? 

 
Het ter discussie stellen en veranderen van de machtsverhouding tussen mannelijke en 
vrouwelijke groepsleiders en tussen groepsleiders en bewoners is noodzakelijk om verandering 
in de mannencultuur  van een instelling en/of een team van groepsleiders te bewerkstelligen. 
 
6.8.4 De (sekse-specifieke) identificatie- en voorbeeldfunctie van groepsleiders 
De groepsleiding heeft een belangrijke identificatie- en voorbeeldfunctie voor de jongens in het 
tehuis (zie ook paragraaf 4.5). Middels de eigen opvattingen en houding van groepsleiders 
worden in het alledaagse leven de rolpatronen tussen mannen en vrouwen bevestigd dan wel 
ter discussie gesteld. 
 

Voorbeelden 
Jack (groepsleider): 
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hebben. Dat blijkt bijvoorbeeld uit mijn manier van omgaan met mannen en vrouwen. Of dat ik laat blijken 
dat ik jongens ook leuk vindt. Ik ben ervan overtuigd dat ze het heel prettig vinden als je af en toe heel 
duidelijk je eigen mening geeft. Omdat het mij dan duidelijk plaatst. Het geeft voor hen de context van 

n met meisjes en jongens omga. Dat 
probeer ik dan zo dicht mogelijk bij mezelf te houden, omdat ik dan het meest direct overkom en het meest 
mezelf ben. Daar hebben ze dan het meeste aan. Wat je zegt, moet natuurlijk wel overeenkomen met hoe 
je doet. Want  
 
Margot van Heteren (pedagogisch directeur en orthopedagoog van het internaat Harreveld): 

vrouwelijke dan mannelijke 
groepsleiders gaan. Ik weet nog dat we hier een paar jaar geleden een AIDS-week hadden. Er werden 
onder de jongeren informatiepakketjes en condooms verspreid. De bedoeling was dat mentoren het in die 
week alleen maar over seksualiteit en AIDS zouden hebben, ook in de mentorgesprekken. Maar het bleek 
dat er in één leefgroep in die week geen individuele mentorgesprekken waren geweest. De informele leider 
van dat team, een man, had het groepsgewijs aangepakt met veel bombarie en hilariteit. Maar dat was 
zeker niet de bedoeling. Het is ook een vluchten voor intimiteit of voor de vragen die eventueel gesteld 

condooms en zo, maar ik 

 
 
Mannelijke en vrouwelijke groepsleiders zijn niet alleen  op grond van hun eigen socialisatie  
verschillend in hun doen en laten, ze hebben ook  op grond van hun sekse  verschillende 
betekenissen voor jongens (Damen, Lagendijk en Spanjaard 1990; Spanjaard 1991). 
Vrouwen symboliseren voor jongens de andere sekse , wat voor hen betekent dat zij vaker als 
seksobject benaderd worden dan mannen. Dit kan zich uiten in persoonlijk gerichte en seksueel 
getinte opmerkingen van jongens en grensoverschrijdend gedrag. Een vrouwelijke begeleider 
kan ook meer geneigd zijn om zich te identificeren met meisjes en (potentiële) slachtoffers van 
seksueel geweld, hetgeen haar kwetsbaar kan maken ten opzichte van jongens. Daartegenover 
staat dat een vrouw voor jongens interessant is omdat ze nieuwsgierig zijn naar de 
belevingswereld van meisjes en vrouwen. Bovendien zijn sommige jongens meer gewend om 
met meisjes en vrouwen over hun gevoelens te praten dan met jongens en mannen. Sommige 
jongens gaan met vragen en problemen op emotioneel en seksueel gebied makkelijker naar 
vrouwelijke dan naar mannelijke groepsleiders. 
Mannen die met jongens werken, kunnen worden geconfronteerd met een dilemma: voldoet 
een man niet aan het stereotiepe beeld, dan loopt hij het gevaar dat jongens zich tegen hem 
gaan afzetten en dat ze hem niet serieus nemen. Gedraagt een man zich wat stoerder en doet 
hij mee aan de sfeer van jongens-onder-elkaar en de onderlinge competentiestrijd, dan heeft hij 
weliswaar meer kans dat hij door jongens geaccepteerd wordt, maar wordt het weer moeilijker 
om jongens aan te spreken op hun seksueel gewelddadige houding en gedrag. Voor mannelijke 
groepsleiders lijkt het daarom enerzijds van belang een zeker aanzien te verwerven, anderzijds 
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moet ook de omslag gemaakt kunnen worden om jongens te wijzen op hun stereotiepe gedrag 
en mogelijke alternatieven. Over het algemeen geldt dat mannen door jongens meer als een 
autoriteit worden ervaren dan vrouwen. Daarnaast vervullen mannen meer dan vrouwen een 
voorbeeld- en identificatiefunctie. 
Mannen zullen vaak aspecten van de ervarings- en belevingswereld van jongens bij zichzelf 
herkennen. Soms zal het gaan om gedrag dat ze zelf bewust en met moeite hebben veranderd 
en nu sterk afkeuren. Dit kan aansluiting bij de belevingswereld van de jongens in de weg 
staan. Mannen kunnen zich over het algemeen moeilijker identificeren met meisjes en 
slachtoffers van seksueel geweld, waardoor het hun extra moeite zal kosten om het perspectief 
van meisjes en slachtoffers van seksueel geweld in contacten met jongens naar voren te 
brengen (Damen e.a. 1989). 
 

Voorbeeld 
Gerrit Schippers (ex-groepsleider; preventiewerker en coördinator van de Stichting Ambulante Preventie 

TAPP) in Groningen): 
den, dus ook over je eigen twijfels, 

angsten en mallotige dingen die je ooit hebt gevoeld toen jij voor het eerst iets met een meisje wilde, of 
toen jij voor het eerst met seks geconfronteerd werd op een manier die je misschien niet wilde of op een 
manier die je heel vreemd vond. Ik denk dat met name de wat sterkere figuren dat heel vaak vergeten, niet 
uit onwil, maar puur omdat ze er niet aan denken of omdat het niet bij hun gebruikelijke benadering en 

over geklaagd wordt, te doorbreken. En dan denk ik juist aan groepsleiders waar jongens tegen opkijken 
omdat het mensen zijn die ze iets te vertellen hebben, die gezag hebben, die in die zin ook hun 
identificatiemodel voor hen zijn. Juist die mannen kunnen hierin vaak veel meer doen dan ze zelf denken, 
omdat ze bij gebrek aan andere identificatiefiguren voor jongens erg belangrijk zijn. De jongens hebben wel 
Rambo en weet ik veel wie op de muur hangen, maar een groepsleider is iemand van vlees en bloed, 
iemand die daar vier of vijf keer in de week acht uur rondloopt en die zich met jou bemoeit. Zonder dat de 

 
 
Vragen voor mannelijke groepsleiders: 
- Hoe zie jij jezelf als man? 
- Hoe wordt er door jongens tegen jouw man zijn aangekeken? 
- Welke mogelijkheden heb jij vanuit deze situatie om stereotiepe beelden over man-zijn te doorbreken? 

 
Met het oog op het ter discussie stellen van de heersende opvattingen over mannelijkheid, 
vrouwelijkheid en seksualiteit is het van belang dat de groepsleiding in de houding ten opzichte 
van jongens meer laat zien dat ook vrouwen en de zachtere kanten van de man  door de groep 
serieus genomen moeten worden. Door de dagelijkse rol- en taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen te wijzigen is het bijvoorbeeld mogelijk dat groepsleidsters een grotere inbreng en 
daarmee meer respect van de jongens krijgen. 
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Voorbeeld 
Heleen (groepsleidster op een internaat): 

en we zouden op een gegeven moment gaan 
barbecuen. Toen zou ik het vuurtje maken. Mijn collega Frits zou de salade maken. Je zag ze kijken: hun 
ogen rolden eruit. Gelijk kwamen er vier jongens aanrennen die het wel even van me zouden overnemen. 
Ik kon bete

 
 
Vragen: 
- Op welke momenten doen zich in jouw werk situaties voor waarin sekse-specifiek gedrag van mannen 

en vrouwen verwacht wordt? 
- Worden in dit soort situaties bestaande rolpatronen ter discussie gesteld of juist bevestigd? 

 
Door een roldoorbrekende opstelling ten aanzien van jongens geeft een groepsleider een ander 
voorbeeld dan ze wellicht van thuis gewend zijn. Het kan jongens stimuleren hun eigen 
opvattingen en gedrag te spiegelen: wat wil ik nou, wat past er nou bij mij? Oh kan het zo ook? 
 
6.8.5 Veranderingen 
In het kader van preventie van seksueel geweld is het van groot belang de verschillen tussen 
mannen en vrouwen in machtspositie, werkwijze, opvattingen over mannelijkheid, 
vrouwelijkheid en seksualiteit ter discussie te stellen en zo nodig te veranderen. Vragen zijn dan 
bijvoorbeeld: 
- Wat is de cultuur binnen onze instelling en binnen ons team? 
- Hoe liggen de onderlinge machtsverhoudingen en welke rol speelt hierin de verhouding 

tussen mannen en vrouwen? 
- Welke beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid worden door de groepsleiding 

gepresenteerd aan jongeren? 
- Welke verschillen zijn er tussen de diverse groepsleiders? 
- Hoe liggen de machtsverhoudingen tussen groepsleiders en jongeren? 
- Wat wil je uitdragen naar jongeren, wat wil je als team als voorbeeld stellen? 
- Welke wensen en mogelijkheden zijn er voor verandering van de bestaande situatie? 
- Welke veranderingen zijn nodig op beleidsmatig niveau? 
 
Het initiatief voor dit soort discussies en voor aandacht voor preventie van seksueel geweld is 
soms afkomstig van mannen, meestal echter van vrouwen. Hoe het ook zij, er zijn vaak 
weerstanden te verwachten van sommige mannelijke groepsleiders. Ze zullen bijvoorbeeld in dit 
soort discussies buiten schot proberen te blijven. Of ze zullen zich heel onveilig voelen omdat 
de beschuldigende vinger in hun richting wijst. 
 

Voorbeelden 
Gerrit Schippers (ex-groepsleider; preventiewerker en coördinator van de Stichting Ambulante Preventie 
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dat mannen zich alleen maar de aangevallen en onder vuur genomen partij voelen. Want dan krijg je alleen 
maar weerstanden en defensief gedrag. Ik denk dat je het voor een deel kan ondervangen door begrip te 
hebben voor de positie van mannen binnen dit soort instellingen. Sommige instellingen zijn van oorsprong 
immers complete manneninstituten. Bij deze instellingen is er pas recent een aantal vrouwen ingekomen 
en geëxperimenteerd met één of twee meisjes bij de jongensgroepen. Dat moet je natuurlijk niet 
wegcijferen, dat is er gewoon en het is voor mannen niet eenvoudig om ineens alles om te switchen. 

meestal voor een belangrijk deel vanwege hun fysieke kwaliteiten binnengehaald en het is niet redelijk 
ineens een geheel ander gedrag van ze te eisen. Dat kunnen ze niet zomaar. Bovendien is het mijn 
overtuiging dat je het in hardere leefgroepen, met sterk uit-agerende jongeren, niet redt zonder enig fysiek 
overwicht. Je zou deze kwaliteiten moeten erkennen in plaats van ze te diskwalificeren. In sommige 

 vaak oudere 

bereid moeten zijn om van elkaar te leren. Voorts moet je het accent niet leggen op wat ze niet goed doen, 
maar veel meer op wat ze anders en in het kader van preventie produktiever zouden kunnen doen. Ik denk 

 
 
Thea (groepsleidster): 

-zijn bezi

Dat vindt hij van zichzelf ook. Hij weet dat hij eigenlijk ook heel lief is. En daar hebben we het wel eens 
over: waar vind je dan een tussenweg? En: wat is eigenlijk mannelijk en wat is vrouwelijk? Het zijn dingen 
die in persoonlijke gesprekjes ter sprake komen. Binnen de teamvergaderingen gebeurt dat helaas niet. Ik 
vind dat dat soort dingen ook binnen intervisies besproken moeten worden. Enerzijds je eigen ervaringen, 
hoe je er zelf in staat, binnen het team en binnen de maatschappij en anderzijds hoe je daar naar de 
jongeren toe mee omgaat. De meeste mensen hebben hierover wel iets in hun opleiding gehad, maar als 
je er nooit meer mee bezig bent, verdwijnt dit thema naar de achtergrond. Het is belangrijk om de vraag 
regelmatig terug te laten komen: wat wil je uitdragen naar jongeren, hoe ga je als teamgenoten met elkaar 
om, wat wil je als team als  

 
Werk- en teambesprekingen bieden tal van mogelijkheden om elkaars functioneren ter 
discussie te stellen. In paragraaf 6.1 is een model gepresenteerd waarmee aan de hand van 
situaties die zich in de praktijk voordoen ieders werkwijze systematisch besproken kan worden. 
Noodzakelijk voor een dergelijke aanpak is onder andere dat teamleden elkaar voldoende 
veiligheid bieden om zich kwetsbaar op te stellen. Het streven naar overeenstemming van 
gedachten en meningen is daarbij  zeker in het begin  ondergeschikt aan het streven naar 
een open gesprek . 
Dit is nog meer van belang wanneer het gaat over ieders opvattingen en houding ten aanzien 
van mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit. Wanneer alleen gesproken wordt over 
situaties die zich in de praktijk voordoen, bestaat het risico dat de onderliggende 
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vanzelfsprekendheden niet boven tafel komen. Het normale  dient dus ter discussie te worden 
gesteld. 
Vaak is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen inhoudsaspecten (de boodschap, het 
bericht) en betrekkingsaspecten (de manier waarop de boodschap of het bericht kan of moet 
worden opgevat en de manier waarop men (de relatie met) elkaar ervaart). Hetzelfde geldt voor 
het officiële doel van het team en de meer inofficiële samenwerkingssfeer tussen de teamleden. 
Wanneer men op betrekkingsniveau gericht is op samenwerking, wordt het mogelijk openlijk 
met elkaar te overleggen, bijvoorbeeld over de oplossing van bepaalde problemen in de 
leefgroep. Bij dit overleg zijn de teamleden bereid elkaars mening te accepteren en willen zij op 
de hoogte raken van de eigenlijke bedoelingen of betekenissen van elkaars opvattingen, 
houding en werkwijze. Individuele belangen worden dan ondergeschikt gemaakt aan het 
teambelang (Rink en Van Lokven 1986). 
 
Voor preventie van seksueel geweld is het van essentieel belang sekse-stereotypen door 
groepsleiders zo veel mogelijk te vermijden. Daarentegen zou juist bewust gebruik gemaakt 
moeten worden van mogelijke identificatieprocessen van jongens ten opzichte van de 
groepsleiding én van de groepsleiding ten opzicht van jongens. In een goede samenwerking 
tussen mannen en vrouwen binnen een team kunnen de voordelen van vrouwelijke en 
mannelijke groepsleiders optimaal worden benut. 
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7 Plegers van seksueel geweld binnen de groep 

 
 
 
Residentiële instellingen voor jeugdhulpverlening kunnen op verschillende manieren te maken 
krijgen met plegers van seksueel geweld. Een jongen kan tijdens zijn opname in het tehuis 
seksueel geweld plegen tegenover een meisje of jongen binnen de groep, binnen de instelling 
of buiten de instelling. Ook kan bij de intake of tijdens het verdere verblijf van een jongen in het 
tehuis naar voren komen dat hij pleger is (geweest) van seksueel geweld. 
Veel jeugdhulpverleners en residentiële instellingen staan met hun handen in het haar wanneer 
zich een dergelijke situatie voordoet. Dit hoofdstuk probeert een aantal richtlijnen te geven voor 
hoe groepsleiders en andere jeugdhulpverleners binnen een instelling zich zouden kunnen 
opstellen wanneer bekend wordt dat een jongen seksueel geweld pleegt of heeft gepleegd. 
Allereerst wordt kort ingegaan op de verschillende emoties en reacties die dergelijke 
gebeurtenissen bij de betrokken hulpverleners kunnen oproepen. In een stappenplan worden 
vervolgens te nemen en te overwegen stappen geformuleerd wanneer blijkt dat één of 
meerdere jongens tijdens de opname in de instelling seksueel geweld hebben gepleegd. 
Daarna wordt ingegaan op (het belang van) het doorbreken van de ontkenning en 
bagatellisering door plegers. 
Voor plegers van seksueel geweld zijn de laatste jaren enkele leerprojecten (cursussen, 
trainingen) ontwikkeld, zowel binnen als buiten de residentiële jeugdhulpverlening. Daarnaast 
zijn er enkele hulpverleningsprojecten ontstaan. Het uiteindelijke doel van de leerprojecten voor 
en de hulpverlening aan plegers is het voorkómen van herhaling. In dit hoofdstuk worden 
enkele van deze projecten kort besproken. Tevens worden enkele uitgangspunten toegelicht en 
werkwijzen geïllustreerd. Deze kunnen voor hulpverleners van een residentiële instelling van 
belang zijn wanneer zij geconfronteerd worden met plegers van seksueel geweld. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een uitgebreid voorbeeld van een groepsverkrachting 
binnen een behandelingsgroep en de verschillende stappen die de hulpverleners hierna gezet 
hebben. 
 
7.1 Handelen na seksueel geweld door een jongen uit een leefgroep 
 
7.1.1 Verschillende emoties en reacties 
Een verhaal of een melding dat één of meerdere jongens van een tehuis of internaat seksueel 
geweld hebben gepleegd, leidt veelal tot veel onrust en beroering. Bij de direct betrokken 
groepsleiders kunnen tal van emoties een rol spelen: je schrikt omdat je nooit verwacht had dat 
zoiets ook in jouw groep of instelling kan gebeuren, je voelt je schuldig omdat je denkt dat je het 
eerder had moeten signaleren, je bent kwaad en woedend op de pleger, je voelt je onmachtig 
omdat je niet weet wat je nu moet doen. 
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Voorbeeld 
Joop (groepsleider): 

maar je krijgt er niet echt een vinger achter. De kinderen waren bang, ze werden geslagen, achter je rug 
om. Die signalen kwamen van de kinderen in de groep. In het team werd telkens overlegd hoe we de 
onderlinge agressie zouden aanpakken. We hebben toen ook een jongen weggestuurd. Maar we waren 
meer bezig met symptoombestrijding dan met het aanpakken van de kern van de zaak, want die werd pas 
later duidelijk. Op een gegeven ogenblik zag ik buiten een meisje [11 jaar, H.S.] uit de groep met een 

Toen vertelde ze het verhaal. Ze benoemde dat ze al enige tijd gedwongen werd om dingen te doen op 
seksueel gebied. Dat ze in het begin was meegelokt naar een hut en dat ze daar gedwongen werd om haar 
broek uit te doen. Ze vertelde dat ze vaginaal contact gehad had met een jongen [14 jaar; dat was de 
jongen die kort daarvoor verwijderd was, H.S.]. En ook nog over twee jongens [14 jaar, H.S.] waar ook wat 
mee gebeurd was. Het was vaak gebeurd en er waren meerdere jongens bij betrokken. De jongens 
hadden haar onder druk gezet: als zij het door zou vertellen, dan zou er iets ergs met haar gebeuren. [...] 
Ik heb aan de ene kant geluisterd, maar ik moest het natuurlijk ook even op mezelf laten inwerken. Ik 
dacht: verdomme, ik heb driekwart jaar met haar gewerkt, ik heb dingen gesignaleerd in de groep, 
onderdrukking, afpersing, intimidatie, agressie, maar dit heb ik niet gezien. Waarom heb ik het niet gezien? 
Ik heb toch normaal contact met dat meisje? En waarom heeft ze daar nooit iets van laten blijken? Toen 
schoot me ook te binnen dat ze me enkele maanden daarvoor iets gevraagd had over ongesteldheid omdat 
ze steeds afscheiding in haar broekje had. En toen had ik het eigenlijk al kunnen weten. Maar ja, dat 

 
 
Vraag: 
Welke emoties zou deze situatie bij jou oproepen? 

 
De emoties die een melding van seksueel geweld oproepen, zijn van grote invloed op de 
reacties van de direct betrokken hulpverleners. In sommige gevallen leiden de emoties ertoe dat 
je collega s en/of jijzelf het verhaal eigenlijk niet kunnen geloven ( het slachtoffer vertelt wel 
meer , mijn jongens doen zoiets niet ) of gaan bagatelliseren ( zo erg zal het wel niet geweest 
zijn ). 
 

Voorbeeld 
Joop (groepsleider) vertelt hoe er op bovenstaande situatie door zijn team gereageerd werd: 

situatie. Ik was van mening dat het op grond van de 

se, maar dat is wat anders dan 
wat hier gebeurde. Ik vind dat je zoiets heel duidelijk moet benoemen zoals het is. Dat meisje was 
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Vraag: 
g zou maken van een soortgelijke situatie als zich in 

 
 
De emoties die worden opgeroepen wanneer blijkt dat een jongen uit de instelling seksueel 
geweld heeft gepleegd, verschillen van persoon tot persoon. Ze worden door verschillende 
aspecten beïnvloed. Zo kan de mate van sympathie voor (of antipathie tegen) en gevoelens van 
loyaliteit met het slachtoffer of juist de pleger een belangrijke rol spelen. Van invloed is ook de 
sekse van de groepsleider: mannen zijn eerder geneigd om zich te identificeren met de 
pleger(s). Zij zullen dan ook eerder geconfronteerd worden met gevoelens van schaamte, 
herkenning en begrip, naast eventuele gevoelens van afkeer en woede. Vrouwen identificeren 
zich makkelijker met het slachtoffer en zullen vooral gevoelens van angst, woede, 
machteloosheid en afkeer hebben. Soms spelen hierin ook eigen ervaringen met seksueel 
geweld een rol. Van belang zijn tot slot de eigen houding ten opzichte van seksualiteit en 
seksueel geweld ( wanneer vind je iets seksueel geweld ? ) en de eigen betrokkenheid bij en 
motivatie om seksueel geweld tegen te gaan. 
 

Opdracht: 
Neem een jongen in gedachten uit jouw groep of instelling. (Neem niet iemand waarvan je vermoedt dat hij 
wel eens seksueel geweld zou kunnen plegen.) Probeer je voor te stellen welke emoties het bij je oproept 
wanneer er een melding komt dat: 
- hij een meisje uit de buurt heeft verkracht; 
- hij een meisje uit jouw groep of instelling heeft verkracht. 
Welk verschil is er tussen de emoties in beide situaties? 

 
Het je bewust zijn van de emoties die een situatie van seksueel geweld bij jou en jouw collega s 
oproept, is van groot belang. Deze emoties staan in sommige gevallen adequate en zorgvuldige 
stappen die genomen moeten worden in de weg. Helderheid en openheid over elkaars emoties 
en over elkaars opvattingen over seksueel geweld zijn voor een goede samenwerking onont-
beerlijk. 
 
7.1.2 Stappenplan bij gevallen van seksueel geweld in de groep 
Wanneer er een melding komt dat één of meerdere jongens seksueel geweld hebben gepleegd, 
zijn voor de verdere stappen een aantal punten van belang: 
- goede opvang van en steun voor het slachtoffer; 
- het garanderen van de veiligheid van de diverse betrokkenen (slachtoffer, pleger, andere 

jongeren); 
- het stopzetten van de situatie waarin seksueel geweld zich voordoet en het voorkómen van 

herhaling; 
-  
- duidelijkheid omtrent de (eind)verantwoordelijkheid voor en de taakverdeling van de verdere 

stappen; 
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- een overwogen plan met betrekking tot het inlichten van diverse betrokkenen; 
- een overwogen plan met betrekking tot verdere opheldering van de gebeurtenissen. 
Gezien de ingewikkelde situatie die na een melding van seksueel geweld ontstaat, is het 
raadzaam te werken volgens een stappenplan waarin bovengenoemde punten zijn opgenomen. 
In een stappenplan worden afspraken en richtlijnen omtrent het handelen na een situatie van 
seksueel geweld door een instelling vastgelegd. Werken met een dergelijk plan kan escalatie 
van het probleem (zowel in de leefgroep als binnen de instelling) helpen voorkómen. 
De afspraken en richtlijnen van een stappenplan geven richting aan het handelen. Men moet 
echter niet krampachtig vasthouden aan het stappenplan als zijnde de enige juiste route. Elke 
situatie van seksueel geweld is weer anders, waarbij alle te nemen stappen zorgvuldig 
overwogen moeten worden. 
 
Hieronder volgt een stappenplan voor het handelen na een melding van seksuele intimidatie, 
aanranding of verkrachting (of andere vormen van mishandeling) door een jongen uit een 
leefgroep.* Het stappenplan geeft een voorbeeld van een aantal afspraken en richtlijnen voor 
het handelen na een dergelijke melding; het heeft niet de pretentie voor elke residentiële 
instelling geheel toepasbaar te zijn. Het biedt echter wel duidelijke voorbeelden van afspraken 
en richtlijnen aan de hand waarvan een eigen stappenplan opgesteld kan worden. Een 
stappenplan moet aansluiten bij de geldende wet- en regelgeving, en bij het gebruik van een 
stappenplan dient men rekening te houden met eventuele veranderingen daarin. 
Het stappenplan geeft gefaseerd aan welke stappen overwogen en genomen moeten worden 
wanneer er een melding komt van seksueel geweld, gepleegd door een jongen uit een 
leefgroep. Het kan gaan om de beschuldiging dat hij een meisje of jongen uit zijn eigen groep 
heeft geïntimideerd, aangerand of verkracht; het kan ook gaan om een slachtoffer dat buiten de 
leefgroep of zelfs buiten de instelling woont. 
Hieronder worden de stappen aangegeven voor een situatie waar het gaat om één pleger en 
één slachtoffer. In situaties van seksueel geweld waarbij sprake is van meerdere slachtoffers 
en/of meerdere plegers kunnen in principe dezelfde stappen gezet worden. Gemakshalve wordt 
hieronder uitgegaan van een mannelijke pleger en een vrouwelijk slachtoffer. De sekseverdeling 
kan in andere gevallen uiteraard anders zijn. 
 
1) De melding 
Een melding van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting is een ernstig gegeven dat 
grote gevolgen kan hebben voor het slachtoffer, de dader en de andere betrokkenen. Snel maar 
ook adequaat en zorgvuldig handelen is vereist. 
- Als de melding afkomstig is van een slachtoffer in de groep, dan is opvang van en steun voor 

het meisje het eerste aandachtspunt. Degene bij wie het slachtoffer meldt, mag nooit beloven 
dat hij het aan niemand anders zal doorvertellen: het kan nodig zijn anderen in te schakelen 

                     
* wikkeld voor signalering en melding van en 

hulp bij seksueel misbruik van kinderen door verwanten. Voor alle duidelijkheid: het hieronder volgende 
stappenplan heeft hier géén betrekking op. 
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om haar te helpen. Bovendien kan verwezen worden naar het instellingsbeleid, dat iedereen 
verplicht voorkomende gevallen van seksuele intimidatie en seksueel geweld te melden. Wel 
is van belang het slachtoffer te beloven dat zij in alle te nemen stappen gekend zal worden. 
Het streven is dat zij ook toestemming voor die stappen geeft. Het kan echter gebeuren dat 
het noodzakelijk is  in haar belang  iets anders te ondernemen dan wat zij zou willen. In 
dat geval zal haar verteld worden wat er gaat gebeuren en waarom dit nodig is, zodat het 
gevoel van veiligheid van het slachtoffer zo veel mogelijk gewaarborgd blijft. Tijdens dit 
eerste gesprek moet ook aan de eventuele noodzaak van het doen van aangifte en aan een 
medisch onderzoek gedacht worden. In ieder geval zou het slachtoffer op de mogelijkheden 
hiertoe gewezen moeten worden. 

- Als de melding van derden komt (ouders van het slachtoffer, een slachtoffer buiten de 
groep/instelling, politie, andere jongeren in de groep of binnen de instelling die iets gehoord 
of gezien hebben), is het van belang uit te zoeken over welke informatie deze derden precies 
beschikken en waar deze op gebaseerd is. 
Degene die de melding krijgt, neemt direct (in ieder geval dezelfde dag) contact op met een 
(collega-)groepsleider, de coördinator van de betreffende groep en de 
gedragswetenschapper die bij de groep betrokken is. 
Als de directie nog niet op de hoogte is, dan wordt na het overleg tussen de groepsleiding, 
de coördinator en de gedragswetenschapper melding gedaan aan de directie. Als de 
gedragswetenschapper niet aanwezig is, dan overlegt de groepsleider alleen met een 
collega en de coördinator. Zijn deze ook niet aanwezig, dan handelt de groepsleider op eigen 
gezag en overlegt zo snel mogelijk daarna met de gedragswetenschapper en de coördinator. 
(Het is meestal van belang dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen om escalatie te 
voorkómen.) 

 
2) Overleg over verdere stappen 
- Als het slachtoffer zelf heeft gemeld, wordt bezien hoe en door wie zij verder opgevangen, 

gesteund en geholpen moet worden. Als er nog geen aangifte en medisch onderzoek heeft 
plaatsgevonden, moet overwogen worden dit alsnog te laten plaatsvinden. Voorts wordt 
gekeken in hoeverre van het slachtoffer aanvullende informatie over de gebeurtenissen 
nodig is en wie dit op welke manier aan haar gaat vragen. Het is van belang de informatie op 
schrift vast te leggen. 

- Als derden melden in opdracht van of namens een slachtoffer dat binnen de groep zit, dan 
wordt bezien wie van de groepsleiders (of eventueel een andere werknemer van de 
instelling) het betreffende slachtoffer gaat vragen haar verhaal te doen. Daarbij wordt 
tegelijkertijd overwogen hoe en door wie zij in eerste instantie het best opgevangen en 
gesteund kan worden. Bij voorkeur is dat dezelfde persoon die haar naar de gebeurtenissen 
gaat vragen. 

- Als de melding een slachtoffer van buiten de groep of instelling betreft, wordt bezien hoe 
achterhaald kan worden wat precies de gebeurtenissen zijn geweest waarvan melding is 
gedaan. Aan het slachtoffer wordt - voor zover nodig  informatie verstrekt over de 
mogelijkheden hulp te vragen. 
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2a) Directe maatregelen? 
In deze fase moet overwogen worden of de melding dermate ernstig is dat reeds nu (ook al is 
het verhaal nog niet uitgezocht), eventueel na overleg met de directie, maatregelen genomen 
moeten worden. Een reden hiertoe kan zijn dat de veiligheid van het slachtoffer of andere 
jongeren in het geding is. Maatregelen waaraan gedacht kan worden, zijn: 
- het schorsen of uit de groep plaatsen van de pleger; 
- het inlichten van de ouders en/of plaatsers van het slachtoffer; 
- het inlichten van de pleger; 
- het inlichten van de ouders en/of plaatsers van de pleger; 
- het inlichten van de Inspectie Jeugdhulpverlening; 
- het doen van aangifte; 
- het inlichten van de andere jongeren uit de leefgroep; 
- het inlichten van de ouders en/of plaatsers van de andere jongeren in de leefgroep. 

 
 Als het slachtoffer zich in de groep of binnen de instelling bevindt, worden eventuele 

maatregelen overlegd en doorgesproken met het slachtoffer. Wordt tot het inlichten van de 
ouders besloten, dan moet overwogen worden wie dat het beste kan doen. In ieder geval niet 
de groepsleiding, omdat zij het eerst aanspreekbaar is voor de veiligheid van de opgenomen 
jongeren. 
Het is van belang te weten of andere jongeren uit de groep van de situatie weten of niet. (Ze 
weten of vermoeden via allerlei geruchten vaak meer dan je denkt.) Zo ja, dan moet bedacht 
worden wat nú aan de jongeren verteld wordt (uiteraard als het slachtoffer zich in de groep of 
binnen de instelling bevindt, in overleg met haar). Zo nee, dan wordt overwogen of het nu al van 
belang is andere jongeren in te lichten of hier voorlopig even mee te wachten. Ook is van 
belang of er getuigen zijn en of het wenselijk is het verhaal van de getuigen te horen. 
 
2b) Wel of geen aangifte? 
Van belang is de overweging (van het slachtoffer) wel of geen aangifte te doen. Een slachtoffer 
kan in eerste instantie ook alleen een melding doen. Bij een melding zal de politie de verdachte 
niet aanhouden. Na overleg kan het slachtoffer alsnog besluiten aangifte te doen. 
Het doen van aangifte heeft voor- en nadelen die per situatie zullen verschillen. Een nadeel kan 
zijn dat het slachtoffer gedetailleerd en soms meerdere keren het verhaal moet vertellen. 
Naarmate er minder bewijsmateriaal (kleerscheuren, verwondingen, getuigenverklaringen) is, 
loopt het slachtoffer in de verdere gang van zaken meer risico dat de verdachte wordt 
vrijgesproken. Voordelen kunnen zijn: normstelling (via het strafrecht wordt een 
maatschappelijke norm gesteld) en vergelding voor het aangedane leed. Ook kan (het gevoel 
van) veiligheid een reden zijn om aangifte te doen. Wanneer politie en justitie bij een situatie 
van seksueel geweld betrokken worden, kan het een voordeel voor alle betrokkenen zijn dat er 
uiteindelijk meer duidelijkheid komt omtrent wat er zich precies afgespeeld heeft. Deze 
duidelijkheid maakt het uiteraard ook makkelijker om andere stappen en maatregelen te nemen. 
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Voor een slachtoffer dat is aangerand of verkracht door iemand die ze kent, is de keuze voor 
wel of geen aangifte vaak erg ingewikkeld, onder andere door (sterkere) gevoelens van schuld, 
schaamte en loyaliteit. 
Wanneer het slachtoffer aangifte wil doen, moet de instelling in eerste instantie terughoudend 
zijn met het zelf uitzoeken van wat er gebeurd is. Het is dan namelijk de taak van de politie om 
bewijsmateriaal te verzamelen. Wanneer vooraf allerlei informatie is uitgewisseld tussen het 
slachtoffer, de verdachte en derden, kan dit in de verdere rechtszaak als tegenargument voor 
de bewijslast gebruikt worden. Ook wanneer een medisch onderzoek plaatsvindt vóór het 
interview door de politie, is het risico aanwezig dat de betreffende arts beschuldigd wordt van 
beïnvloeding en suggestie. 
Het is voor een residentiële instelling sowieso verstandig om  zonder directe aanleiding  bij de 
politie te informeren over de werkwijze van de politie bij een melding of aangifte van een 
seksueel delict. De werkwijze kan van plaats tot plaats verschillen. Contact tussen politie en een 
instelling voor jeugdhulpverlening over elkaars werkwijzen kan eventuele wederzijds onjuiste 
beeldvorming rechtzetten. Bovendien kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe 
gehandeld wordt wanneer zich een situatie van seksueel geweld voordoet. Wanneer een 
instelling op de hoogte is van de werkwijze van de politie en aldaar een contactpersoon heeft, 
wordt het ook makkelijker in een geval van seksueel geweld vooraf met de politie te overleggen. 
Het doen van aangifte kan ook in het belang van de pleger en het voorkómen van herhaling 
zijn. Uit de praktijk van hulpverlening aan plegers van seksueel geweld komt naar voren dat een 
behandeling van een pleger over het algemeen een grotere kans op succes heeft wanneer er 
ook een veroordeling door justitie heeft plaatsgevonden. 
Het doen van aangifte door een slachtoffer buiten de instelling is veelal ook in het belang van 
de instelling. Hierdoor voelen het slachtoffer en haar ouders zich veelal serieuzer genomen en 
zullen hierdoor minder geneigd zijn naar de media te stappen of andere  mogelijk voor het 
slachtoffer schadelijke  middelen ter hand te nemen. 
 
2c) Medisch onderzoek 
Een medisch onderzoek bij het slachtoffer, uit te voeren door een hierin deskundige en ervaren 
huisarts, jeugdarts, kinderarts of gynaecoloog, kan meerdere doelstellingen hebben (Van der 
Baan-Slootweg en Oost 1991): 
- de beoordeling van gezondheid, groei en ontwikkeling, emotionele status, gedrag en 

intellectuele ontwikkeling; 
- het opsporen van ziekten, beschadigingen of andere aandoeningen die medische 

behandeling behoeven; 
- het zoeken naar bewijsmateriaal (onderzoek dat snel na het seksuele delict plaatsvindt, geeft 

een grotere kans op doorslaggevend bewijsmateriaal); 
- het geven van uitleg en geruststelling. 
Alvorens tot een medisch onderzoek over te gaan, is het van belang te overwegen op welk 
moment dit plaats moet vinden, welke vrouw of man met welk medisch specialisme het 
onderzoek gaat doen en wie er bij het onderzoek aanwezig kan en mag zijn. Wil het slachtoffer 
aangifte doen, dan moet het medische onderzoek bij voorkeur ná de aangifte plaatsvinden (zie 
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hierboven). Een medisch onderzoek kan tot de conclusie leiden dat seksueel geweld heeft 
plaatsgevonden, echter nooit tot de conclusie dat het niet heeft plaatsgevonden. 
 
2d) Schriftelijke informatie 
Het is van belang binnen de marges van de Wet op de Persoonsregistratie en van het 
beroepsgeheim duidelijke afspraken te maken over het omgaan met eventuele schriftelijke 
informatie en verklaringen. De verplichting van hulpverleners vertrouwelijke gegevens uit 
hulpverleningscontacten niet openbaar te maken, kan op gespannen voet staan met de 
belangen van het slachtoffer én de pleger. De informatie over de melding dient zorgvuldig 
bewaard te worden. Om de privacy van de betrokkenen te beschermen, is de informatie niet ter 
inzage voor derden, tenzij de betrokkenen hier toestemming voor geven of de belangen van het 
slachtoffer dit vereisen. In verband met de belangen van de betrokkenen lijkt het in ieder geval 
verstandig werkaantekeningen  gescheiden te houden van officiële dossiers. Pas wanneer een 
melding geheel uitgezocht is en eventuele maatregelen genomen zijn, kan bezien worden wat 
wel en niet in de officiële dossiers vermeld wordt. 
 
2e) Media 
Het kan gebeuren dat informatie over de gebeurtenissen bij de media is terechtgekomen. 
Bedenk vooraf hoe er met eventuele media wordt omgesprongen: 
1) Wat wil je, met inachtneming van de veiligheid en privacy van de betrokkenen, wel en niet 

vertellen? 
2) Wie zal als woordvoerder optreden? 
Probeer de media in geen geval te misleiden: beter in afwachting van ons onderzoek voorlopig 
geen commentaar  dan verhalen vertellen (bijvoorbeeld de gebeurtenissen ontkennen of 
bagatelliseren) die achteraf onjuist blijken te zijn. 
 
2f) Eindverantwoordelijkheid en taakverdeling 
Wat betreft de verdere gang van zaken berust de eindverantwoordelijkheid bij de directie. De 
gedragswetenschapper coördineert de inhoudelijke stappen (opvang van en steun voor het 
slachtoffer, gesprek met de pleger, het inlichten van derden enzovoort), de coördinator bewaakt 
de uitvoering. De groepsleiding voert in principe de stappen uit, tenzij daar (zoals bij het 
inlichten van de ouders) inhoudelijke of persoonlijke bezwaren tegen bestaan. Er wordt voor 
gewaakt dat er bij het begeleiden en uitvoeren van de te nemen stappen voldoende 
deskundigheid omtrent hulpverlening bij seksueel geweld aanwezig is. Ook wordt met de 
verdeling van de verschillende taken rekening gehouden met eventuele voor- en nadelen van 
de sekse van de beroepskrachten en de (vertrouwens)band die ze met het slachtoffer en/of de 
pleger hebben. 
Er ligt uiteraard een verschil tussen de taken en werkwijze van de politie en die van de 
hulpverlening. De meningen over de taakverdeling en de werkwijze bij plegers kunnen 
verschillen. Sommige groepsleiders zullen ten opzichte van een pleger een houding aannemen 
van: Ik help je, maar er wordt ook politie bijgehaald.  Andere groepsleiders zullen zeggen: Ik 
speel nu even politieagent omdat ik wil weten wat er precies gebeurd is.  
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Er valt in sommige situaties veel voor te zeggen dat de directie het gesprek met de 
verschillende betrokkenen  of juist alleen het gesprek met de pleger  voert. Een gesprek met 
de directie valt ook te overwegen wanneer er geen aangifte wordt gedaan bij de politie, om 
hiermee de ernst van de zaak te onderstrepen. Het accent in het gesprek met de pleger kan in 
eerste instantie meer liggen op confrontatie dan op hulpverlening. 
 
3) Het verder uitzoeken van wat er gebeurd is via het slachtoffer en/of derden 
- Als het slachtoffer een jongere uit de groep (of binnen de instelling) is, volgt er  voor zover 

nog nodig  een gesprek met haar. Hierin wordt geprobeerd een zo duidelijk en gedetailleerd 
mogelijk verhaal te krijgen over wat er gebeurd is. Hiervan worden aantekeningen gemaakt, 
die eventueel gecheckt worden bij het slachtoffer. Met het slachtoffer wordt overlegd over het 
doen van aangifte en het ondergaan van medisch onderzoek. Er wordt met haar gekeken 
naar haar plaats in de groep op korte termijn: wil zij voorlopig blijven en zo ja, onder welke 
voorwaarden? Moet bijvoorbeeld de pleger verdwijnen, wil zij zelf een andere plaats? Enzo-
voort. 

- Als het slachtoffer een jongere van buiten de instelling is, dan wordt in eerste instantie via 
anderen dan de beschuldigde jongen achterhaald wat precies de gebeurtenissen zijn 
geweest waarvan melding is gedaan. Uiteraard kan het slachtoffer dan ook gevraagd worden 
het verhaal aan vertegenwoordigers van de instelling te vertellen. Wil het slachtoffer geen 
gesprek met de instelling, dan wordt geprobeerd via derden een zo duidelijk en gedetailleerd 
mogelijk (schriftelijk) verhaal te krijgen over wat er gebeurd is, bijvoorbeeld via de ouders of  
indien van toepassing  de hulpverlener van het meisje. Voorts wordt uitgezocht of er 
aangifte is gedaan bij de politie (of dat dit nog kan gebeuren). Het is erg belangrijk dat de 
instelling aan het slachtoffer en haar ouders duidelijk maakt dat de zaak serieus wordt 
genomen. Anders is het risico van negatieve beeldvorming over het hele internaat (extra) 
groot. 

 
4) Het verder uitzoeken van wat er gebeurd is via de pleger 
Op basis van de informatie uit het verhaal van het slachtoffer (en/of derden) wordt een gesprek 
aangegaan met de pleger, tenzij: 
- in fase 3 is gebleken dat de melding onjuist is; 
- het slachtoffer aangifte gedaan heeft of wil gaan doen en een gesprek met de pleger het 

politie-onderzoek zou doorkruisen. 
Het gesprek met de pleger wordt gedaan door iemand die hiertoe in staat is en bij voorkeur een 
vertrouwensband met de jongen heeft. In de meeste gevallen is het raadzaam dit gesprek niet 
alleen te laten doen door degene die het slachtoffer gehoord heeft. Het kan in sommige 
gevallen zinvol zijn dat deze persoon bij het gesprek aanwezig is, zodat de informatie van de 
kant van het slachtoffer op een juiste en zorgvuldige manier gebruikt kan worden. 
 
Het kan zijn dat er meerdere gesprekken met het slachtoffer, eventuele derden en de pleger 
nodig zijn. Dit wordt door de groepsleiding overlegd met de gedragswetenschapper en de 
coördinator. 
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5) De beschuldiging kan ontzenuwd noch vastgesteld worden 
Als het onduidelijk blijft of er iets gebeurd is of wat precies de toedracht was, moet er op een 
bepaald moment toch een eindbesluit komen. Dit besluit wordt genomen door het 
behandelingsteam (groepsleiding, coördinator en gedragswetenschapper) in overleg met de 
directie. Het besluit wordt gemotiveerd aan alle betrokkenen (slachtoffer, eventuele derden, 
pleger en degenen die over de situatie ingelicht zijn) meegedeeld. 
 
6) De beschuldiging wordt ontzenuwd 
De beschuldiging blijkt niet waar of slechts in zeer beperkte mate waar te zijn. Mogelijk kan er in 
dat geval ook niet meer over pleger  en slachtoffer  gesproken worden. In overleg tussen 
groepsleiding, gedragswetenschapper en coördinator wordt overwogen: 
- individuele 

 
- een gesprek te houden met de ouders van de betrokken jongeren; 
- een gesprek te houden met de groep; 
- n wonen; 
-  
De besluiten voor deze stappen hangen af van de gang van zaken in de eerdere fasen. (Met 
degenen die niet ingelicht zijn, is het niet per se noodzakelijk  en soms zelfs onwenselijk  een 
gesprek te hebben.) Alle betrokkenen ( slachtoffer , eventuele derden, pleger  en degenen die 
over de situatie gehoord hebben) worden ingelicht over de bevindingen ten aanzien van de 
beschuldiging. 
 
7) De melding blijkt (in ernstige mate) juist 
Als de melding (in ernstige mate) juist blijkt, wordt in overleg tussen groepsleiding, 
gedragswetenschapper en coördinator en na overleg met het slachtoffer overwogen en 
eventueel afgesproken: 
- alsnog aangifte te doen; 
- wie de ouders en plaatsers inlicht (als dit nog niet gebeurd is); 
- of schorsing of uitplaatsing van de pleger plaats moet vinden; 
- welke verdere hulp nodig is voor het slachtoffer (binnen of buiten de instelling). 
In overleg tussen groepsleiding, gedragswetenschapper en coördinator wordt overwogen en 
eventueel afgesproken: 
- welke extra ondersteuning nodig is voor de gezinnen van het slachtoffer en de pleger; 
- welke extra ondersteuning nodig is voor de groepsleiding; 
- welke hulp nodig is voor de pleger (binnen of buiten de instelling); 
- welke extra aandacht (voorlichting, preventieprogramma) nodig is voor de leefgroep. 
Alle betrokkenen (slachtoffer, eventuele derden, pleger en degenen die over de situatie ingelicht 
zijn) worden ingelicht over de bevindingen ten aanzien van de beschuldiging. 
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8) Evaluatie en verslaglegging 
Na elk proces van melding wordt een evaluatieverslag gemaakt voor de directie en de 
betrokken medewerkers van de instelling. In verband met de privacy (zie punt 2d) kan 
overwogen worden in het verslag gefingeerde namen te gebruiken. In het verslag komen de 
volgende punten aan de orde: 
- Hoe heeft deze gebeurtenis kunnen ontstaan en hoe kunnen gelijksoortige gebeurtenissen in 

de toekomst voorkómen worden? 
- Hoe zijn de fasen 1 tot en met 7 verlopen? 
- Vanuit welke overwegingen is voor welke stappen gekozen? 
- Wat waren de effecten van de genomen stappen? 
- Welke knelpunten deden zich voor en hoe zijn deze (deels) opgelost? 
- Welke aanbevelingen zijn er ten behoeve van hulpverlening bij en preventie van seksueel 

geweld? 
- Welke aanbevelingen zijn er voor verbetering van het stappenplan? 
 
Als er een melding komt van een situatie waarin seksueel geweld heeft plaatsgevonden, 
ontstaat de neiging de informatie zo vertrouwelijk mogelijk te behandelen. De belangen van het 
slachtoffer, de pleger, de groep, andere betrokkenen, de medewerkers en de instelling moeten 
uiteraard zorgvuldig bewaakt en afgewogen worden. Het is echter een grote fout wanneer 
geprobeerd wordt alles geheim te houden onder het mom van wij willen niet dat er verhalen de 
ronde doen . 
Het is bij voorkomende gevallen van seksueel geweld noodzakelijk openheid van zaken te 
geven aan alle betrokkenen. Gebeurt dit niet, dan kunnen allerlei geruchten een eigen leven 
gaan leiden. Het is ook een misvatting om te denken dat uitleg aan de groep jongeren 
waarbinnen seksueel geweld gespeeld heeft beter achterwege kan blijven vanwege alle onrust 
die dat met zich mee kan brengen. Vaak weten jongeren iets over de situatie of horen ze er 
alsnog over. Dit doet de kans op speculaties, geruchten en wilde verhalen alleen maar 
toenemen, met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer en de pleger. Heldere uitleg over wat 
er gebeurd is en wat er mogelijk staat te gebeuren, is zeer gewenst. 
Hulp verlenen is een ander vak dan detective- en recherchewerk. De politie hanteert andere 
methoden om een verhaal boven tafel te krijgen dan de hulpverlening. Wanneer geruchten en 
beschuldigingen over seksueel geweld binnen de instelling niet ontzenuwd of vastgesteld 
kunnen worden, is het soms noodzakelijk om hierbij  los van de eventuele wens of noodzaak 
om aangifte te doen  de politie in te schakelen. 
 

Voorbeelden 
Martin (groepsleider): 

zei dat haar dochter door een jongen die hier in huis woonde, verkracht zou zijn. Ja, wat moet je dan? We 
hebben het erover gehad en toen hebben we besloten een gesprek met dat meisje te hebben om te horen 

goed, dan kan het nog steeds wel waar zijn, maar dan wordt het wel heel moeilijk. Ik heb tegen die moeder 
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dus dat ze op die manier probeerde dat tegen te houden. Desondanks hebben we besloten dat er een 
gesprek moest komen met die jongen om te vragen of het wel of niet waar was. Dat vond ik heel moeilijk, 
want je beschuldigt iemand zonder dat je weet of het waar is. Er is een gesprek met hem geweest. En 
natuurlijk zei hij nee. En dan weet je nog niet of het waar is of niet. En dan weet je verder ook niet meer wat 
je moet doen. Ik geloof best dat er sprake van zou kunnen zijn, maar wij zijn er verder niet achter 

 
 
Vragen: 
- Welke stappen zou jij hebben gezet na de melding van de moeder? 
- Als je zou besluiten tot een gesprek met de jongen, op welke manier zou je dit gesprek aanpakken? 

 
Onno (maatschappelijk werker verbonden aan een kamertrainingscentrum en project voor begeleid 
wonen): 

een beetje zwakbegaafd, net tegen de rand aan. We hadden een apart programma voor hem. 
Op een gegeven moment raakte hij aan het vrijen met een meisje uit de groep. Het meisje was misbruikt 
door haar stiefvader. Ze had de neiging om te experimenteren met jongens. Maar dan ging ze tot een 

jongens te laten ophouden. Alleen deze jongen ging door. Ze hadden gemeenschap terwijl zij dat beslist 
niet wilde. Het is een gevecht geworden en hij is gewoon doorgegaan. Bij navraag achteraf bleek dat 

Edwin had echt het gevoel van: ik doe niks verkeerd. Zij heeft het initiatief genomen, ze wilde met me 
vrijen. Nou, we hebben gemeenschap gehad, zo hoort dat toch? Zo gaat dat toch? 
Nadat zij het verhaal de volgende ochtend aan haar mentor verteld had, heeft de mentor er een andere 
groepsleider bijgehaald. Ik werd er bijgehaald en toen hebben we een crisisberaad gehad: wat doen we 
nou? Is het nog veilig voor dat meisje in huis? We hebben het verhaal van het meisje serieus genomen en 
besloten Edwin te schorsen en een andere plek voor hem te zoeken. We hebben Edwin er bijgehaald en 

opgelegd werd. Slechts stukje bij beetje was duidelijk te maken wat er eigenlijk gespeeld had. [...] Naar de 
andere jongeren toe hebben we gezegd: 

dat ze er wel van wisten. Achteraf gezien hadden we de jongeren moeten vertellen wat er gebeurd was. 
Want op een gegeven moment wisten ze er via via allemaal van. En het gevolg was dat Edwin erg werd 
gestigmatiseerd. Dat wil ik een volgende keer voorkomen door eerlijk en open te zijn, maar dan uiteraard 
wel in overleg met het meisje. Maar je zou 
aantal anderen aan de orde te stellen. Het zou een mogelijkheid bieden om hun eigen seksuele beleving te 
bespreken. In feite zijn er veel jongeren die ervaringen hebben die niet zo positief zijn  
 
Vragen: 
- Wat vind je van de stappen die in deze situatie gezet zijn? 
- Welke stappen zou jij gezet hebben? 
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7.2 Ontkenning en bagatellisering 
De meeste jongens en mannen die seksueel geweld plegen, ontkennen en bagatelliseren wat 
ze gedaan hebben. Ze vertekenen, minimaliseren, beschuldigen en liegen om geen 
verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor hun (seksuele) handelen. Plegers voeren dit vaak 
zo ver door dat ze op den duur gaan geloven dat hun versie van het verhaal de enige juiste is. 
Ontkenning heeft voor de pleger een aantal functies (zie bijvoorbeeld Kahn en Lafond 1988): 
- 

meespelen dat de pleger bang is om bijvoorbeeld uitgemaakt te worden voor 

 
- Bescherming tegen veroordeling en verwerping door familie, vrienden en hulpverleners. 
- Bescherming tegen verdere sancties. Het blijkt dat sommige plegers wel willen bekennen 

zodra ze weten dat het primaire doel niet zozeer is (aanvullende) justitiële maatregelen als 
wel hulp voor het slachtoffer. 

 
Opdracht: 
Neem iets in gedachten dat je vrij recent (of iets langer geleden) gedaan hebt dat eigenlijk niet door de 
beugel kan. Je hebt iets gepikt op je werk of in een winkel, gefraudeerd enzovoort. Je schaamde je ervoor, 
je durfde het aan niemand te vertellen en ergens in je achterhoofd was je bang dat er problemen door 
zouden kunnen komen. Plotseling staat de politie voor de deur. Je eerste gedachte is de (verdrongen) 
gebeurtenis. Wat schiet er vervolgens door je hoofd? Wat word je reactie als de politie je gaat 
ondervragen? 

Ruud Bullens (1991b)) 
 
Op het moment dat plegers voor het eerst op hun gedrag worden aangesproken, moeten ze 
vaak in een paar seconden besluiten of zij zullen bekennen of ontkennen. In die paar seconden 
maken zij razendsnel de balans op: wat win ik, wat verlies ik (Bullens 1990). De meesten zullen 
dan gaan ontkennen. Ook als voor hen duidelijk wordt dat anderen weten wat er gebeurd is, 
blijven veel plegers (een deel van) de gebeurtenissen ontkennen. De manier en mate van 
ontkenning kunnen echter wel verschuiven. Je zou kunnen stellen dat er meerdere niveaus zijn 
waarop ontkenning kan plaatsvinden (Kahn en Lafond 1988; Bullens 1990): 
-  
- bagatellisering: zowel de omvang als de effecten van de gepleegde feiten worden 

 
- ontkenning van de verantwoordelijkheid: de feiten worden onder ogen gezien, maar de 

schuld die daarmee gepaard gaat, wordt buiten hemzelf gelegd, of elk schuldgevoel 
 

-  
ik dat het verkeerd was, het zal niet weer gebeu  
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Omgaan met ontkenning en bagatellisering van plegers van seksueel geweld is erg lastig. 
Hieronder volgen enkele tips voor het hanteren van ontkenning en bagatellisering: 
- Probeer een relatie met de pleger op te bouwen door te zorgen voor een goed evenwicht 

tussen ondersteuning en confrontatie: wijs seksueel gewelddadig gedrag vanaf het begin 
eenduidig af, maar toon respect, warmte en empathie voor de persoon. De pleger moet als 
persoon onvoorwaardelijk geaccepteerd worden, terwijl (de gevolgen van) zijn gedrag 
ondubbelzinnig, duidelijk en consequent afgekeurd moet worden. Maak de pleger duidelijk 
dat zijn gedrag weliswaar slecht is, maar dat dat niet automatisch betekent dat hij als 
persoon slecht is. Het maken van een onderscheid tussen het oordeel over de persoon en 
het oordeel over de gepleegde feiten is zowel voor de pleger als de hulpverlener een 
moeilijke maar - voor de verdere hulp  wel essentiële opgave. 

- Geef in je manier van vragen de pleger zo weinig mogelijk gelegenheid om te ontkennen. 
Wees de dader af en toe voor, door een gebeurtenis die je weet uit het verhaal van het 
slachtoffer als feit te presenteren, ook al heeft de pleger dit feit nog niet erkend. Bijvoorbeeld: 
als je weet dat hij het slachtoffer pijn heeft gedaan en dat zij gehuild heeft, kun je in plaats 

offer ging huilen, wat deed jij 
 

- Geef nooit de indruk dat je de leugens en verdraaiingen van een pleger gelooft, aangezien 
het hierdoor voor hem alleen nog maar moeilijker wordt de waarheid te vertellen. Gezien de 
veel voorkomende ontkenning en bagatellisering bij plegers en de erg kleine kans op valse 
aangiftes van slachtoffers, is het in de meeste gevallen voor de hulpverlener van belang en 
behulpzaam ervan uit te gaan dat de verklaringen van het slachtoffer juist zijn. 

- Toon begrip voor het feit dat het voor de pleger moeilijk is om over de gebeurtenissen te 
praten, maar neem geen genoegen met algemene, ontwijkende en vage antwoorden, termen 
en omschrijvingen. Gebruik ook zelf heldere taal en stel gedetailleerde vragen om een 
nauwkeurige beschrijving van de gebeurtenissen te krijgen. 

- Ondersteun de pleger in het vertellen van de waarheid door te benadrukken wat hij te winnen 
heeft bij het geven van openheid van zaken: hij hoeft zelf niet meer met een geheim te zitten 
(en de angst voor het uitlekken daarvan), hulp voor het slachtoffer, hulp voor hem enzovoort. 

- Je kunt een pleger  los van de vraag wat er nou precies gebeurd is  vragen naar zijn 
gevoelens bij de beschuldiging/veroordeling: wat vindt hij ervan dat hij beschuldigd wordt, 
waar is hij bang voor? Het tonen van enige empathie op dit punt geeft de pleger mogelijk 
enig vertrouwen in de hulpverlener, omdat hij met hem meeleeft. 

- Je kunt de pleger vertellen dat ontkennen de meest gebruikelijke reactie is direct na een 
beschuldiging: de beslissing om te ontkennen wordt meestal in een paar seconden 
genomen. Stel vervolgens voor dat de pleger voor zichzelf alles op een rijtje zet en opnieuw 
beslist of hij wil ontkennen of niet. 

(De tips zijn deels ontleend aan Kahn en Lafond 1988 en Bullens 1988.) 
 
Een van de valkuilen voor gesprekken met plegers (of jongens die verdacht worden pleger te 
zijn), is het per se willen horen van de waarheid . De waarheid  bestaat niet: zelfs al is de 
pleger oprecht over de gebeurtenissen, hij zal een hele andere beleving van de situatie hebben 
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dan het slachtoffer. Bovendien interpreteert een pleger in de meeste gevallen een situatie voor 
zichzelf zo dat hij geen verkrachter  of aanrander  is. Immers: dat is het slechtste van het 
slechtste en zo zal niemand zichzelf willen zien en benoemen. 
Het is daarom ook vanaf het begin van belang niet alleen over het seksuele delict te praten, 
maar ook andere onderwerpen aan te snijden. Mogelijkheden om naar aanleiding van een 
aanranding of verkrachting met een jongen verder te praten, zijn dan bijvoorbeeld hoe hij 
seksueel voorgelicht is, hoe hij (vroeger en nu) met meisjes en seksualiteit omgaat, wat hij leuk 
vindt aan seks, wat hij lastig en moeilijk vindt. Maar juist ook het praten over de beschuldiging 
en de gevolgen hiervan geeft een mogelijke ingang voor het opbouwen van vertrouwen in de 
hulpverlener. 
De pleger confronteren met onjuistheden en inconsequenties in zijn verhaal en met de gevolgen 
van zijn handelen voor de ander moet gedoseerd plaatsvinden. Anders loop je het risico dat de 
jongen (helemaal) dichtklapt en wegloopt. Als je echter beschikt over het verhaal van het 
slachtoffer, is het wel van belang hem te wijzen op bepaalde verschillen. Dit moet niet op een 
veroordelende manier gebeuren: je kunt in je vraagstelling gebruik maken van je kennis over de 
gebeurtenissen via het slachtoffer. Beter dan: wat je nu vertelt, klopt volgens mij niet. Volgens 
haar verhaal heeft zij wel degelijk geprobeerd jou weg te duwen?  is wat vond je ervan dat zij 
jou wegduwde? En wat deed jij toen?  Als er verschillen blijven tussen het verhaal van het 
slachtoffer en het verhaal van de pleger, dan is het soms mogelijk om de pleger te vragen naar 
een verklaring voor deze verschillen en hier verder op door te gaan. 
Wanneer je een stok achter de deur hebt (bijvoorbeeld een eventueel dreigement met aangifte 
of vanuit politie/justitie), kun je hier gebruik van maken. De pleger zelf heeft er dan immers 
belang bij mee te werken aangezien dit anders wel eens vervelende consequenties zou kunnen 
hebben. 
Om de situatie helder op tafel te krijgen, is het van belang stap voor stap de gebeurtenissen 
door te nemen. Dit is van belang voor het leren herkennen van de ketting van gebeurtenissen, 
gevoelens, fantasieën en gedachten die leidt tot seksueel misbruik (Frenken en Van Stolk 
1990). Dit betekent dat er zeer gedetailleerd naar deze aspecten gevraagd moet worden. 
 

Wie, wat, waar, wanneer en hoe? 
Waar was je mee bezig voordat het gebeurde? Hoe voelde je je? Voelde je je ontspannen of juist 
gespannen? Wat voor een plan had je in je hoofd? Hoe had je bedacht dat je het met haar zou 
aanpakken? Had je over seks met haar gefantaseerd? Wat? Op welke manier ging je dit plan realiseren? 
Waar gebeurde het? Hoe zag de omgeving er uit? Was je bang dat het zou mislukken? Wat dacht je toen 
je haar zag? Wat gebeurde er tussen jullie tweeën? Wat werd er gezegd? Hoe gingen de aanrakingen? 
Wat deed jij? Hoe reageerde zij daarop? Wat deed zij? Hoe reageerde jij daarop? Wat dacht je toen dit 
gebeurde? Wat merkte je toen aan haar? Hoe gebeurde het dat jullie de kleren uitdeden? Wat voor een 
kleren hadden jullie aan? Wat voor een kleur onderbroek had ze eigenlijk aan? Moest ze die uitdoen van 
jou, of heb jij die uitgetrokken? En waar stond je toen precies? Of doe eens even voor, hoe ging het dan 
precies? Welke seksuele handelingen vonden toen plaats? Wie deed wat? Wat dacht je toen? Wat voelde 
je? Hoe voelde het meisje zich toen? Waar merkte je dat aan? Wat heb je toen aan het meisje gezien en 
gemerkt? Wat vond jij prettig? Wat vond zij prettig? Hoe liet ze zien dat ze eigenlijk niet verder wilde? Hoe 
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voelde je je toen? Wat dacht je? Wat heb je toen gedaan? Hoe reageerde zij daarop? Hoe zou jij je 
gevoeld hebben wanneer je opgehouden zou zijn nadat zij duidelijk had gemaakt dat ze eigenlijk niet 
verder wilde? Was je bang dat je te ver zou gaan? Wanneer zou jij voor jouw gevoel in deze situatie te ver 
gegaan zijn? Hoe voelde je je achteraf? Wat merkte je aan haar? Wat zeiden jullie tegen elkaar? Hoe 
gingen jullie uit elkaar? Wat dacht je toen? Waar was je achteraf bang voor? 

 
Het soort vragen hangt uiteraard af van de handelingen die plaats hebben gevonden en van de 
context waarbinnen en de motieven van waaruit seksueel geweld gepleegd is. Bij een jongen 
die zeer bewust een seksueel delict pleegt uit woede of wraak, is de beleving en ook de 
interpretatie van de gebeurtenissen anders dan wanneer iemand seksueel geweld pleegt vanuit 
onmachtgevoelens en/of een vanzelfsprekend machtsoverwicht. 
 

Voorbeeld 
Marjan (werkzaam in een Kursushuis): 

dens het kamp was een van de jongens met een meisje dat hij op de camping was tegengekomen naar 
bed geweest. Dat was een hele ophef, want hij moest met haar de morning-afterpil gaan regelen. Dat had 
hij allemaal prima gedaan. Achteraf, toen we alweer thuis waren, kwam van de andere jongens uit de 
groep het verhaal dat hij haar verkracht had. Het meisje wilde volgens hen geen aangifte doen omdat ze 
dan grote problemen met haar ouders zou krijgen omdat ze niet met de jongen naar bed had gemogen. We 
hebben de jongen erop aangesproken, maar hij ontkende dat zij niet wilde. Hij vond dat het prima gegaan 

dat moment bovendien een hekel aan hem hadden. We wisten geen adres van dat meisje. Daar hadden 
 

 
Vraag: 
Op welke manier zou jij het gesprek met deze jongen voeren om erachter te komen wat er nou precies 
gebeurd is? 

 
7.3 Leerprojecten voor jeugdige plegers van seksueel geweld 
De laatste jaren zijn de mogelijkheden toegenomen om jeugdige delinquenten een alternatieve 
sanctie op te leggen. Een van de mogelijkheden is het volgen van een leerproject. Sinds enkele 
jaren worden ook (ambulante) leerprojecten uitgevoerd voor plegers van seksueel geweld 
jonger dan 18 jaar. Deze leerprojecten zijn gericht op het voorkómen van herhaling. 
De meeste projecten worden tot nu toe uitgevoerd in en door ambulante instellingen, soms 
individueel, soms in groepen (paragraaf 7.3.1). Maar ook in een residentiële instelling is het heel 
goed mogelijk leerprojecten voor jeugdige plegers uit te voeren. In paragraaf 7.3.2 wordt een 
voorbeeld gegeven van een voorlichtingsprogramma dat werd uitgevoerd na een aanranding 
door een groep jongens uit een tehuis. (In paragraaf 7.4.2 wordt geïllustreerd hoe enkele 
elementen uit leerprojecten  in de vorm van groepstherapie  gebruikt kunnen worden in de 
behandeling van jeugdige plegers van seksueel geweld.) 
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7.3.1 Ambulante leerprojecten 
De aanmelding voor ambulante leerprojecten voor jeugdige plegers van seksueel geweld 
verloopt meestal via de kinderrechter en het Bureau Alternatieve Sancties. Niet iedere jeugdige 
pleger komt voor een ambulant leerproject in aanmerking; als het delict plaatsvond met 
gebruikmaking van zwaar fysiek geweld en/of wapens, dan wordt een leerproject als 
alternatieve sanctie uitgesloten. 
 

Drie ambulante leerprojecten voor jeugdige plegers van seksueel geweld 
De preventie-afdelingen van de Rutgers Stichting 
jongens tussen de 12 en 18 jaar. De jongens zijn voor de eerste keer met politie en justitie in aanraking 
gekomen in verband met (een niet al te zwaar) seksueel delict. De belangrijkste doelstelling is het geven 
van informatie en inzicht met betrekking tot seksualiteit en relatievorming. Daarbij worden maatschappelijke 
waarden en normen rond macht, geweld en seksualiteit ter discussie gesteld. Daarnaast wordt geprobeerd 
de jongens inzicht te geven in de belevingswereld van vrouwen en meisjes en hen te leren de grenzen van 
anderen te respecteren. Tot slot gaat het om de bewustwording van de invloed van mannelijke rolpatronen, 
van het tot stand komen van seksueel gewelddadig gedrag en van alternatieve gedragingen. 
Het leerproject wordt in de meeste gevallen individueel uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van 
kijk- -
gesprekken. Het bespreken van het delict loopt als een rode draad door de verschillende bijeenkomsten 
heen. (Zie voor meer informatie: Braeken 1988 en Lagendijk 1990.) 
 
In Amsterdam is door het Paedologisch Instituut een groepstraining uitgevoerd voor zeven jongens die een 
homoseksuele man hadden lastig gevallen en mishandeld. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 
sociale-vaardigheidstrainingen zoals ontwikkeld door het Paedologisch Instituut in Amsterdam (Bartels 
1988). In de training voor de zeven jongens werd expliciet aandacht besteed aan het delict en het thema 

fend, zoals luisteren, 
bedachtzaam of juist bijdehand reageren op bepaalde situaties en het praten over het delict en de training 
met anderen. 
 
In Zwolle is door de afdeling Preventie van de RIAGG Zwolle en de Instelling voor Jeugd en Gezin in 1990 
een leerproject uitgevoerd voor vier jeugdige plegers van seksueel geweld. Het leerproject bestond uit tien 
bijeenkomsten van ongeveer twee uur en werd uitgevoerd door een mannelijke en een vrouwelijke 
begeleider. De doelstelling was de kans op herhaling te verkleinen. Dit werd toegespitst op het geven van 
inzicht in het eigen gedrag, het zich leren inleven in de gevolgen voor de slachtoffers, het leren 
onderscheid maken tussen seksueel geweld en wederzijds gewenste (seksuele) omgangsvormen en het 
leren van gedragsalternatieven. In het leerproject werd gebruik gemaakt van op inzicht gerichte 
werkvormen, zoals videofilms en groepsgesprekken. Het leren van gedragsalternatieven gebeurde via 
rollenspelen en video-opnamen daarvan. In elke bijeenkomst stond een ander thema centraal: aanhouding, 
verhoor en rechtszitting; het delict; seksuele voorlichting thuis en op school; sekseverschillen en 
machtsongelijkheid; opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid; het onderscheid tussen seksueel 
geweld en wederzijds gewenst seksueel contact; contact leggen; de gevolgen voor slachtoffers; het 
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stapsgewijs oplossen van problemen in contact leggen; evaluatie en toekomstverwachting. (Zie voor meer 
informatie: Spanjaard en Damen 1991 en Hermsen 1992.) 

 
Tussen de hierboven beschreven leerprojecten voor jeugdige plegers van seksueel geweld 
bestaat een aantal belangrijke verschillen. Binnen de sociale-vaardigheidstrainingen werkt men 
met een sterk gedragsmatige aanpak, het leerproject van de Rutgers Stichting legt het accent 
op voorlichting en bewustwording. Een probleem bij de op kennis en attitude gerichte projecten 
is het ontbreken van onderdelen waarin alternatieve houding en gedragingen worden geleerd 
die het jongens mogelijk maken om met meisjes om te gaan zonder dat ze daarbij anderen (en 
zichzelf) tekort doen. Een tekortkoming van de sociale-vaardigheids- trainingen is dat de 
heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld, die in 
belangrijke mate seksueel gewelddadig gedrag mogelijk maken en legitimeren, niet ter 
discussie worden gesteld. Wanneer niet stilgestaan wordt bij de misvattingen van jongens over 
(de gevolgen van) seksueel geweld, seksualiteit, en meisjes, zal het aangeleerde andere 
gedrag nog niet voorkómen dat jongens seksueel geweld zullen plegen. Een gecombineerde 
aanpak, zoals in het leerproject in Zwolle geprobeerd is, biedt wellicht de meeste kans op 
positief effect. 
Een ander verschil betreft een individuele dan wel groepsaanpak. Het voordeel van een 
groepsaanpak is dat jongens juist ook van elkaar, met name door van elkaars delicten te horen 
en samen de rollenspelen te doen, veel kunnen leren. Een nadeel is dat ze in elkaars excuses 
kunnen gaan geloven en dat er een sfeer ontstaat waarin dat van de ander erger wordt 
gevonden dan dat van zichzelf (zie ook de voor- en nadelen van een groepstherapie in 
paragraaf 7.4). 
 
7.3.2 Een leerproject in de residentiële jeugdhulpverlening 
Wanneer zich in een tehuis een situatie van seksueel geweld heeft voorgedaan, zou overwogen 
kunnen worden een leerproject uit te voeren. Zeker wanneer er meerdere jongens bij een 
situatie van seksueel geweld betrokken zijn, biedt dit goede aanknopingspunten om jongens 
bewust te maken van wat ze gedaan hebben en hen een andere houding en een ander gedrag 
aan te leren. 
Een voorbeeld van een leerproject in een residentiële instelling is een voorlichtingsprogramma 
dat ontwikkeld is door de Stichting Tegen Haar Wil Groningen, de Stichting Mannen Tegen 
Seksueel Geweld en de afdeling Preventie van de RIAGG Groningen (Damen e.a 1989; 
Schilperoort 1991). Zij voerden in 1988 in een tehuis een voorlichtingsprogramma uit voor alle 
jongens uit een leefgroep. Zes van hen waren in groepsverband betrokken bij de aanranding 
van een meisje. 
 

De aanranding 
De jongens (in leeftijd variërend tussen de 12 en 15 jaar) hadden een groep meisjes begluurd via het dak 
van een gymzaal. De meisjes waren bezig met jazzgymnastiek. Toen de meisjes na afloop naar huis 

gezicht. 
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Uit de verhalen van de betrokken jongens achteraf bleek dat de (machts)verhoudingen in de groep van 
grote invloed waren geweest op het individuele gedrag van de verschillende jongens. De jongens met de 
grootste invloed hadden op het dak gestaan en ook bepaald dat de anderen dat niet mochten. De anderen 

aandeel bleef beperkt tot onderling seksistisch taalgebruik en het op de uitkijk staan voor de jongens op het 
dak. De jongen die het meisje uiteindelijk had aangerand, bleek de belangrijkste initiator van de 
gebeurtenis te zijn geweest. 
De jongens gaven er niet of nauwelijks blijk van te beseffen wat de gevolgen van de aanranding bij de 
gymzaal waren geweest voor het slachtoffer, of, in het algemeen, wat seksueel geweld betekent voor 
meisjes en vrouwen. 
(Uit: Damen, e.a. 1989; Schilperoort 1991) 

 
Het voorlichtingsprogramma was enerzijds gericht op de jongens om herhaling van seksueel 
gewelddadig gedrag te voorkómen. Anderzijds was er ook een programma voor de 
groepsleiding, de staf en de beleidmakers van het internaat. Van hen werd verwacht dat zij zich 
in de toekomst binnen hun instelling zouden inzetten voor het voorkómen van seksueel geweld. 
Het programma voor de jongens bestond uit drie bijeenkomsten van twee uur. De eerste 
bijeenkomst had tot doel het inzicht te vergroten in het seksueel gewelddadige gedrag bij de 
gepleegde aanranding en in de gevolgen van seksueel geweld voor slachtoffers en plegers. De 
jongens werden in een nagespeelde rechtszaak verhoord  over de gebeurtenissen tijdens de 
aanranding, hun motieven en hun mening achteraf. Deze werkvorm werd gekozen omdat de 
jongens wel door de politie waren verhoord, maar verder niet waren vervolgd. Is dit laatste wel 
gebeurd, dan is deze werkvorm (meestal) niet geschikt. 
 

De rechtszaak 
Het naspelen van een rechtszaak had drie doelen: 
- het reconstrueren van de gebeurtenissen bij de gymzaal om deze voor de jongens te actualiseren en de 

voorlichters hierover te informeren; 
- het duidelijk maken van de gevolgen van hun daden voor het slachtoffer; 
- het duidelijk maken dat seksueel geweld niet toelaatbaar is in de samenleving. 
De ruimte werd in rechtbank-opstelling ingericht. De jongens moesten één voor één voor de rechters 
verschijnen. Een mannelijke en een vrouwelijke voorlichter vervulden de rol van rechters, die om de beurt 

Er was bewust gekozen om 
in de spelvorm geen advocaat te laten optreden en geen uitspraak te doen. Wel speelde een van de 
voorlichters het slachtoffer: zij werd door de rechters ondervraagd nadat alle jongens aan de beurt waren 
geweest. 
Aandachtspunten voor de rechters waren: 
1) de (machteloze) positie van het slachtoffer; 
2) álle betrokken jongens zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurd is (als zij niet actief hadden 

deelgenomen, hadden zij immers ook geen poging gedaan om het te voorkomen); 
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3) de gebeurtenissen vóór de aanranding: de groepsprocessen van niet-voor-elkaar-onder-willen-doen en 
zich-willen-bewijzen. 

Elke jongen werd allereerst ondervraagd over wat hij gedaan had en wat hij gezien had van wat anderen 
gedaan hadden. Ook de jongens uit de leefgroep die niet bij de gebeurtenis betrokken waren, werden 
ondervraagd. Als bleek dat zij er op de bewuste avond niet bij waren, werd hun gevraagd hoe zij 
gereageerd zouden hebben als ze er wel bij waren geweest. Vervolgens werd gevraagd waarom de 

f niet aan de aanranding meegedaan had (meegedaan zou hebben) en wat hij achteraf 
vond van wat er gebeurd was. 
Bij deze vragen ging het om: 
- het verhelderen van ieders aandeel in de gebeurtenissen en het doorbreken van de groepssolidariteit; 
- het verhelderen van de motieven van de verschillende jongens; 
- het verhelderen van de gevolgen van hun gedrag voor het slachtoffer. 
Opvallend was dat alle jongens vrij vlot vertelden wat er gebeurd was. Er kwamen in de antwoorden allerlei 
stereotypen over meisj

hun doen en laten. De meesten vonden het erg eng om verhoord te worden. De aanwezigheid van de 
 

vraag of ze meegedaan zouden hebben. Er klonk een zekere tweeslachtigheid door: enerzijds niet 
aangezien willen worden voor een pleger, anderzijds niet te sterk van de groepsgenoten willen afwijken. 
Als motieven voor de aanranding werden genoemd: stoer doen tegenover de andere jongens, 
nieuwsgierigheid, spanning en seksuele opwinding. De jongens probeerden deze vraag vaak te ontwijken: 

dendheid in de ondervraging door de rechters bracht echter nieuwe informatie 
boven tafel: ze bleken dit vaker te doen, ze hadden een weddenschap afgesloten en enkelen zeiden dat ze 

gedaan als ze de kans gehad hadden, herkenden deze motieven. 
De jongens die erbij waren geweest, hadden achteraf allemaal spijt. Ze wisten dat wat ze gedaan hadden 

hierboven genoemde motieven. Ze zeiden dat ze het een volgende keer niet weer zouden doen. De 
motivatie hiervoor lag echter voornamelijk in de gevolgen die het voor henzelf had gehad: politieverhoor, 
gesprekken met de groepsleiding, een uitgaansverbod en dit programma. De gevolgen voor het slachtoffer 
werden niet genoemd; sommigen beweerden zelfs nu nog dat als zij door 

 
lijk tot hen richtte, waren zij zich 

waarschijnlijk voor het eerst bewust van de gevolgen voor het slachtoffer. 
(Uit: Damen, e.a. 1989; Schilperoort 1991) 

 
In de tweede bijeenkomst werden de achtergronden van seksueel geweld aan de orde gesteld: 
via de bespreking van door de jongens uitgezochte afbeeldingen van mannen- en 
vrouwenrollen werd ingegaan op het verband tussen seksueel geweld en de bestaande 
opvattingen en mythen over mannen en vrouwen. In de derde bijeenkomst werden de jongens 
via een documentaire nogmaals geconfronteerd met de gevolgen van seksueel geweld voor 
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slachtoffers en werd aandacht besteed aan alternatieve ( gewenste ) vormen van omgang met 
meisjes. 
 
Dit programma is een voorbeeld van de manier waarop middels een leerproject gereageerd kan 
worden op seksueel gewelddadig gedrag door de jongens uit een leefgroep. Elke situatie 
vereist weer een andere aanpak en andere werkvormen. Een werkwijze waarin jongens 
gedwongen worden helderheid te geven over hun aandeel in de gebeurtenissen, is daarbij  en 
zeker bij groepsverkrachtingen  een essentieel onderdeel. Maar ook is het nodig dat aandacht 
besteed wordt aan alternatief gedrag, dat wil zeggen dat de jongens leren op niet-gewelddadige 
wijze contacten te leggen en relaties te onderhouden. In bovengenoemd 
voorlichtingsprogramma is dit aspect minder goed uit de verf gekomen. 
Bij sommige RIAGG s en Rutgershuizen en bij STAPP werken preventiemedewerkers die 
binnen een residentiële instelling een soortgelijk voorlichtingsprogramma kunnen verzorgen. 
Ook is het mogelijk dat zij ondersteuning geven wanneer een instelling zelf het programma wil 
uitvoeren. Voert een residentiële instelling zelf een voorlichtingsprogramma uit, dan zijn 
samenwerking en een duidelijke onderlinge taakverdeling tussen stafleden en groepsleiders 
zeer wenselijk. 
Niet alleen de uitvoering van een leerproject moet altijd overwogen worden, maar ook of er 
vormen van plegerhulp nodig zijn voor één of meerdere jongens. Daarnaast is het uiteraard 
noodzakelijk dat de preventieve houding en werkwijze ten aanzien van seksueel geweld in de 
dagelijkse omgang met de betreffende jongens in de leefgroep extra aandacht krijgen (zie 
hoofdstuk 6). 
Het is ook mogelijk om binnen een residentiële instelling leerprojecten uit te voeren voor 
jongens die bij verschillende delicten betrokken zijn geweest (al dan niet vóór de tijd dat ze 
waren opgenomen in het tehuis). In paragraaf 7.4.2 wordt een voorbeeld gegeven van een 
groepstherapie voor jeugdige plegers, waarvan de doelstelling en werkwijze grote 
overeenkomsten vertonen met de hierboven beschreven leerprojecten. 
 
7.4 Hulpverlening aan plegers 
De laatste jaren wordt ook in Nederland steeds meer aangedrongen op hulpverlening aan 
plegers van seksueel geweld. De resultaten in de Verenigde Staten van behandelingen van 
plegers leiden tot de voorzichtige conclusie dat de kans op herhaling van het seksuele delict 
onder plegers die hulpverlening opgelegd krijgen kleiner is dan onder plegers die alleen een 
gevangenisstraf krijgen en geen behandeling ondergaan. 
Een andere reden voor hulpverlening aan plegers is dat slachtoffers er bij gebaat kunnen zijn 
wanneer plegers behandeld worden. Dit mede omdat lang niet alle slachtoffers aangifte willen 
doen bij de politie. Vanuit de hulpverlening aan slachtoffers wordt de laatste jaren steeds meer 
gepleit voor een meer-sporenbeleid: verschillende hulpverleners voor het slachtoffer, de pleger 
en de overige direct betrokkenen. 
Straf en hulp worden in sommige gevallen gecombineerd (Drenth en Heeg 1988). Bij een 
zogenaamde behandeling binnen een verplichtend kader  krijgt een pleger een veroordeling tot 
een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf, waarbij verplicht contact met een hulpverlener 
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als bijzondere voorwaarde gesteld wordt. Maar soms wordt een pleger ook behandeld met de 
dreiging van aangifte bij politie of veroordeling door justitie als stok achter de deur. En tot slot is 
het mogelijk dat de pleger zelf gemotiveerd is voor hulpverlening en/of dat zijn omgeving hem 
hierin ondersteunt en stimuleert, zodat druk via politie en justitie niet direct noodzakelijk is. 
De behandeling van plegers beoogt het beëindigen van het seksueel gewelddadige gedrag en 
het voorkómen van recidive. In hulpverlening aan plegers staat in feite het belang van 
slachtoffers voorop. 
Hulpverlening aan jeugdige plegers van seksueel geweld staat in Nederland nog in de 
kinderschoenen. De noodzaak van een hulpaanbod voor plegers, eventueel gecombineerd met 
straf, wordt echter alom onderkend. Hierdoor zijn er binnen de RIAGG s en andere ambulante 
instellingen steeds meer hulpverleners die zich beschikbaar stellen voor ambulante behandeling 
van plegers. Een voorbeeld van een residentieel hulpverleningsaanbod voor jeugdige plegers 
wordt besproken in paragraaf 7.4.2. 
 
7.4.1 Enkele elementen uit de behandeling van plegers 
Bij de behandeling van plegers van seksueel geweld is een aantal elementen van belang. De 
opsomming van onderstaande elementen is gebaseerd op wat bekend is over de 
achtergronden en motieven van plegers van seksueel geweld (hoofdstuk 5) en de ervaringen 
die tot op heden zijn opgedaan met hulpverlening aan plegers (zie onder andere: Frenken en 
Van Stolk 1990 en Spanjaard 1991). 
De behandeling van plegers is in eerste instantie gericht op de motivatie van de cliënt (Bullens 
1988). Het sluiten van een behandelingscontract kan hierbij een belangrijk middel zijn. Hierin 
worden de doelen vastgesteld die de pleger met behulp van de behandeling wil bereiken. De 
hulpverlener kan hier gedurende de behandeling telkens op teruggrijpen en stappen 
ondernemen wanneer de cliënt zich niet aan de afspraken houdt. Om een therapeutische relatie 
te creëren is een accepterende houding nodig: de pleger moet, ondanks de duidelijke afkeuring 
van zijn gepleegde seksueel geweld, als mens worden geaccepteerd. 
Een belangrijk doel van de behandeling is dat de pleger verantwoordelijkheid neemt voor zijn 
gedrag (Kuiper 1987; Bullens 1988). In verband met de steeds opnieuw optredende 
ontkenningen en verdraaiingen van de kant van de pleger is het van belang om vanaf het begin 
duidelijkheid te hebben over de gebeurtenissen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
proces-verbaal (zie ook paragraaf 7.2). 
Veel plegers hebben geen weet van de gevolgen van seksueel geweld voor het slachtoffer. Een 
doel van de behandeling is daarom de pleger te leren kijken door de ogen van een ander, in het 
bijzonder die van het slachtoffer (Bullens 1988). De pleger moet cognitief en emotioneel 
onderkennen hoe pijnlijk het misbruik is geweest voor het slachtoffer. 
Als de pleger de verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag  en daarmee het slachtoffer 
ontschuldigt   kan verder gewerkt worden aan het realiseren van andere behandelingsdoelen. 
Denk aan het aanleren van zelfcontrole, het reguleren van agressie en het beheersbaar maken 
van dwangmatig gedrag (Kuiper 1987). Hierbij kunnen gedragstherapeutische technieken 
gebruikt worden. Een belangrijk aspect is het leren verwerken van teleurstellingen, zodat anders 
wordt omgegaan met agressie. 
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Essentieel bij de behandeling van plegers is het aan de orde stellen van de opvattingen over 
mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld. Er moet aandacht besteed worden aan 
hun socialisatie en hun zelfbeeld. Van belang is inzicht te geven in hun waarden en normen met 
betrekking tot kinderen, vrouwen en seksualiteit en in de manier waarop zij omgaan met macht 
en gevoelens van onmacht (Spanjaard 1989). Plegers moeten andere manieren leren om met 
gevoelens van macht en onmacht om te gaan. Opkomen voor jezelf zonder gevoelens van 
machteloosheid, het misbruiken van macht en het gebruiken van geweld is bij veel plegers een 
onderontwikkelde vaardigheid. Bij het aanleren van assertief gedrag is het van belang dat ple-
gers aanvoelen wat ze erbij te winnen hebben wanneer ze meer op basis van gelijkheid en 
respect en minder op basis van macht en geweld met anderen omgaan. 
In de behandeling kunnen, afhankelijk van de situatie en de achtergronden van de pleger, ook 
andere aandachtspunten een rol spelen: het zelf seksueel misbruikt of fysiek mishandeld zijn, 
gevoelens van onzekerheid, seksuele voorlichting en sociale vaardigheden. Het leren van 
sociale vaardigheden varieert van het aanleren van minimaal benodigde sociale vaardigheden, 
zoals een gesprek aanknopen, tot het aanleren van complexe gedragingen, zoals het aangaan 
van een seksuele relatie en het leren omgaan met kritiek. 
Plegers van seksueel geweld kunnen zowel individueel als in een groep behandeld worden. 
Wanneer groepstherapie mogelijk is, blijkt dit een aantal belangrijke voordelen te hebben. Ruud 
Bullens (1991a), die groepsbehandeling met volwassen plegers doet, noemt onder andere: 
plegers krijgen het gevoel dat ze er niet alleen voor staan; ze herkennen problemen en gevoe-
lens bij anderen; fouten die gemaakt zijn, worden makkelijker bespreekbaar; de groep is een 
oefenplaats om te leren op te komen voor jezelf; plegers doorzien bij elkaar de ontkenning en 
bagatellisering van het gepleegde seksuele geweld en spreken elkaar erop aan. 
 
7.4.2 Een voorbeeld van residentiële behandeling van jeugdige plegers van seksueel 

geweld: het internaat Harreveld 
Het internaat Harreveld (in Harreveld) kent sinds enkele jaren een categorale leefgroep voor 
jeugdige plegers van seksueel geweld. Het betreft merendeels jongens die als zodanig worden 
aangemeld en die (jonge) kinderen hebben misbruikt. Vrijwel alle jongens hebben meerdere 
delicten gepleegd, die de aanleiding vormden voor plaatsing. Alle jongens hebben een 
ondertoezichtstelling (OTS) of een maatregel voor buitengewone behandeling (BB). De laatste 
maatregel is te vergelijken met een terbeschikkingstelling (TBS) in het volwassen strafrecht. 
De behandeling heeft drie doelen: het voorkómen van recidive, het aanleren van nieuw gedrag 
en nieuwe vaardigheden en het behandelen van de oorzaken van de problematiek. De 
behandeling vindt plaats in de dagelijkse situatie in de leefgroep en middels groeps- en 
individuele therapieën. In de behandeling van plegers wordt in Harreveld de nadruk vooral 
gelegd op de intra-psychische problematiek en minder op de maatschappelijke en socialisa-
tiefactoren die een rol spelen bij het ontstaan van seksueel geweld. 
Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de werkwijze in de leefgroep, de 
groepstherapie en de individuele therapie. 
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Werkwijze in de leefgroep 
In de leefgroep is het de bedoeling dat jongeren elkaar ondersteunen en stimuleren in het 
werken aan de gemeenschappelijke problematiek. Aandachtspunten zijn onder andere het leren 
opbouwen en onderhouden van sociale contacten en het voorkómen van isolement. In de 
dagelijkse gang van zaken, in gesprekken tussen mentor en jongere en in wekelijkse 
groepsvergadering geven de groepsleiders veel aandacht aan de seksuele problematiek en de 
huidige seksuele ervaringen en belevingen. 
 

René Evers, groepsleider: 

bijvoorbeeld een thema als misbruik, machtsmisbruik, verkrachting, naar aanleiding van een film. We letten 
op wat er op televisie over seksueel geweld wordt uitgezonden. Een kort filmpje, een interview, dat soort 

 
In de contacten die ik met de mentorjongeren heb, gebeurt eigenlijk het meeste onder het koffie en thee 
drinken, aan de avondmaaltijd, tijdens het lopen van hier naar het sportcomplex, en ga zo maar door. Je 
moet ze proberen aan te spreken op het moment dat ze het masker even van zich afzetten. Als ik gelijk al 
tegen hun harnas aan ga botsen, dan versterk ik hun overlevingsmechanisme alleen maar. Op het moment 
dat ik met de groep naar het sportgebouw loop en iedereen is in een goede stemming, dan kan ik een 

ontspannener op de situatie kunnen reageren. [...] 
Mochten zich extreme situaties voordoen, dan leg ik natuurlijk wel gelijk de vinger op de zere wonde. Als 
iemand in mijn ogen volledig de plank misslaat  een hele nare opmerking maakt of een agressieve bui 
heeft die hij ook had op het moment van de aanranding of verkrachting  dan kan ik haast niet anders dan 

 
 
Het is de bedoeling dat jongeren inzicht krijgen in hun eigen en elkaars (risico)gedrag en dat ze 
elkaar daarop kunnen attenderen. Ook het doorbreken van emotionele geslotenheid en het 
leren uiten van gevoelens is voor de jongens van belang. De bewegingsvrijheid van de jongens 
is afhankelijk van de kans op recidive en de fase waarin hun behandeling zich bevindt. De 
bewegingsvrijheid varieert van verblijf strikt binnen de eigen leefgroep tot bepaalde vrijheden 
buiten het terrein van de instelling. Voor het aanleren van ander gedrag is het (gaandeweg het 
verblijf van de jongere) van belang de vrijheid te doen toenemen en ook mogelijkheden te 
creëren voor contacten met jongeren van buiten de instelling. 
 
Groepstherapie 
Alvorens de jongens een individueel therapiecontact krijgen, volgen zij een groepstherapie. De 
inhoud en werkwijze van de groepstherapie heeft overeenkomsten met enkele van de in 
paragraaf 7.3 genoemde leerprojecten. De groepstherapie duurt ongeveer drie maanden, vindt 
wekelijks plaats en staat onder leiding van een man en een vrouw (een ervaren groepsleider en 
een gedragswetenschapper). 
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In de groepstherapie komen de gepleegde seksuele delicten en eventuele eigen 
misbruik-ervaringen aan bod. Er wordt seksuele voorlichting gegeven en jongeren krijgen inzicht 
in het functioneren van de seksueel-geweldcyclus . Tevens wordt geprobeerd een aanzet te 
geven tot het onderkennen van eigen risicofactoren en maatschappelijke sekse gebonden 
rolpatronen, het leren van sociale vaardigheden en slachtofferempathie. Er wordt onder andere 
gebruik gemaakt van videofilms (Buitenspel en Sarah), een rollenspel en vooral veel praten. 
Een van de meest cruciale elementen van de groepstherapie is het praten over de delicten die 
ze gepleegd hebben. 
 

Hennie van Kempen (als gedragswetenschapper/therapeut bij de groepstherapie en de leefgroep 
betrokken): 

rste instantie hun schroom 

enige daarmee, want nou zie ik ineens drie of vier andere jongens die in soortgelijke problemen geraakt 
zijn, soortgelijke din
wat ze gedaan hebben. Eventueel worden ze eraan herinnerd dat het verhaal toch niet helemaal klopt met 
de gegevens die wij hebben. Het doel van de groep is onder andere een begin van verantwoordelijkheid 
nemen voor wat ze gedaan hebben. En de schroom om daarover te praten en überhaupt over seksualiteit 
te praten, te overwinnen. [...] In de therapiegroep wordt een begin gemaakt met het krijgen van inzicht in 
hoe bij hen dit gedrag tot stand is gekomen en het leren herkennen van de factoren die een rol spelen in 

 
 
Peter Petersen (groepsleider; heeft enkele keren een groepstherapie begeleid): 

schaamte wat er bij zit. Schaamte over hetgeen ze hebben gedaan, schaamte over het feit dat ze een 
seksueel delict hebben begaan. Ze gebruiken vage termen. Ze hebben het bijvoorbeeld vaak over het 

, maar het praat veel makkelijker. Later 
gebruiken ze die woorden zelf ook. Als ze over de delicten vertellen, dan vragen we ook concreet wat er 

snap niet dat je daar seksueel opgewo
 

 
Hans (17 jaar; heeft meerdere meisjes aangerand) vertelt wat hij moeilijk vond aan het praten over zijn 
delict: 

 vertellen waar je het anders nooit tegen zou vertellen, 

als hij het weet, zou ik dan niet anders worden aangekeken of zo, zouden ze er niet over lullen  
Schaam jij je ervoor? 
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Dat wel. 
Waarom? 

 
 
Rob (17 jaar; heeft van zijn twaalfde tot zijn zestiende zijn twee jaar jongere zusje misbruikt): 

ze daar geen genoegen mee. Dan moet je 

 
 
Bram (15 jaar; heeft enkele meisjes aangerand en verkracht): 

 om mij blij te maken  
is, de waarheid zeggen. En soms is dat ook helemaal 

niet zo leuk. Ik heb dat best wel eens meegemaakt. Op dat moment is het niet leuk, maar achteraf dan geef 
ie ik 

 
 
Het praten over de delicten komt meerdere keren terug in de groepstherapie. Zo wordt de film 
Sarah gebruikt om de plegers inzicht te geven in de manier waarop een pleger het slachtoffer 
onder druk zet. Tevens confronteert de film de jongens met de gevolgen van seksueel geweld 
voor het slachtoffer. 
 

Rob (17 jaar): 

dan is het de bedoeling dat je zo veel mogelijk punten van jezelf in die film ziet. Bij deze film kon ik veel 
dingen van mezelf terugvinden. Bij die buurman en dat meisje was het ook omkopen, onder druk zetten, 

 
 
Hans (17 jaar): 

r die film gekeken. Ik ben er wel van geschrokken dat er zo veel dingen het gevolg 

dat het levenslange gevolgen kon hebben, maar dat het op sommige punten zo ver door kon gaan, dat wist 
 

 
Centraal in de gedachtengang van Harreveld over de behandeling van plegers - en dus ook in 
de groepstherapie - staat het gebruik van de seksueel-geweldcyclus . In de Amerikaanse en 
ook Nederlandse literatuur over behandeling van plegers komt deze cyclus regelmatig naar 
voren. In de groepstherapie wordt de volgende invulling van de cyclus aan de plegers 
gepresenteerd en uitgelegd: 
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De seksueel-geweldcyclus 

 
 
Een gebeurtenis waarmee de cyclus begint (de beeld zijn dat vrienden een jongen 
uitdagen om een meisje te versieren. De jongen benadert het meisje vervolgens op een ongewenste 
manier; het meisje op haar beurt pikt zijn gedrag niet en wijst hem publiekelijk af. Hij raakt in een isolement: 
hij weet geen raad met zijn gevoelens en voelt zich voor schut gezet. Kortom, de gebeurtenis kan leiden tot 
isolement. Hierdoor ontstaan gevoelens van wraak, woede en verdriet, en gebrek aan zelfcontrole. De 
jongen gaat fantaseren over hoe het eigenlijk had moeten verlopen, hoe hij de situatie onder controle had 
kunnen hebben, zodat hij waardering van zijn vrienden had gekregen. Het gevolg kan zijn dat hij zijn 
gedrag gaat herhalen, maar nu met geweld: het delict vindt plaats. Na het delict heeft de pleger spijt-, 
schuld- en angstgevoelens: hij legt zichzelf een verbod op om het delict te herhalen. Juist dit verbod kan 
een prikkel zijn die de cyclus opnieuw in gang zet. 

 
Deze cyclus wordt uitgebreid met de jongens besproken. Daarna wordt opnieuw naar ieders 
delicten gekeken, vooral ook om te verhelderen wat er allemaal voorafging aan het moment van 
seksueel geweld. 
 

Rob (17 jaar): 

cirkel hoe je tot het delict komt. [...] Je krijgt de problemen van de ander ook te horen en dan ga je 
nadenken van: wat heeft hij fout gedaan, hoe is het bij hem gegaan? Al die stappen ga je bij mekaar 
pakken. Iedereen heeft iets anders gedaan, maar één ding hebben 
het wraak nemen. Wraak tegen stiefvader, wraak tegen moeder. Er is er ook eentje bij die heeft wraak 
genomen op een winkelmeisje. Als je dat allemaal bij mekaar neemt: ze hebben allemaal problemen 
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gehad, ze konden er zelf niet uitkomen, toen zijn ze gaan fantaseren over wraak en dan kom je bij het 
 

 
Hennie van Kempen (gedragswetenschapper/therapeut): 

loosheid en die machteloosheid om 
willen zetten in een actie. Vaak is het een algemeen gevoel van onlust, kwaadheid op ouders, op de maat-
schappij, op hoe hun leven er uitziet of wat dan ook. Kenmerkend voor onze seksueel delinquente jongens 
is dat ze op deze krenkingen en dit gevoel van onbehagen reageren door zich te isoleren. Van daaruit 
ontwikkelen ze fantasieën om aan dit ellendige gevoel te ontkomen, door wraak te nemen, macht over 
anderen uit te oefenen, troost op te gaan eisen enzovoort. Deze fantasieën kunnen masturbatiefantasieën 
worden en later daadwerkelijk uitgevoerd worden. Bij sommigen is het uitgesproken dat ze ook ten aanzien 

wat ik steeds onder men speelt wel een grote rol, maar het is met name 
belangrijk om zicht te krijgen op waarom het een seksuele kleur krijgt. Want er zijn veel jongens die nare, 
heel nare dingen in hun opvoeding of in hun leven meegemaakt hebben en die op een bepaalde manier 
ook wraak gaan nemen, maar dan door heel ander delinquent gedrag. Deze jongens doen het door 

seksu  
 
Nadat de cyclus aan de plegers is uitgelegd en is geïllustreerd aan de hand van hun eigen 
delicten, krijgen de jongens de opdracht een cirkel voor zichzelf te tekenen. Het model van de 
cirkel wordt dan gebruikt om jongens bewust te maken van momenten waarop zij de plannen of 
de neiging  tot het seksueel gewelddadige gedrag hadden kunnen stoppen. Er wordt 
geprobeerd de jongens de risicosignalen  te leren onderkennen die bij hen kunnen leiden tot 
een delict. De jongens krijgen de opdracht aan de hand van elkaars verhalen aan elkaar te 
vertellen wat ze op welke momenten hadden kunnen doen om het delict te voorkomen. Dit 
wordt dan doorgetrokken naar huidige en toekomstige situaties die risicosignalen bevatten. 
 

Hans (17 jaar): 
e je het gedaan hebt. En dan moeten de andere 

ken over wat je doet, 
dat je bete
wezen. En bijvoorbeeld niet naar stille plekken gaan, niet alleen thuis blijven, maar juist naar drukke 

 
 
Rob (17 jaar): 

meisje niet met mij wil vrijen, dan moet ik me daarbij neerleggen. Als ik me daar niet bij neer kan 

bedoeling dat ik weer uit de cirkel kom door middel van praten met iemand of door wat anders te gaan 
doen. [...] Ik heb veel van de cirkel geleerd. Ik pas hem wel eens toe, bijvoorbeeld als iemand mij flink zit te 
sarren. Dan ga ik gewoon even aan de andere kant van de kamer zitten of zo. Of ik ga wat lezen of ik ga 
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even naar mijn kamer toe. Maar dat is dan voor vijf minuten en dan ga ik weer gewoon terug. Want het is 
ook niet de bedoeling dat je je gaat isoleren. De leiding is er ook druk mee bezig dat je je eigen niet gaat 
isoleren, dat is juist ook een pro  

 
Individuele therapie 
De individuele-therapiecontacten bestaan uit gesprekstherapie, een creatieve therapie of een 
combinatie van beide. De gesprekstherapie is analytisch of meer gedragstherapeutisch van 
aard. Uitgangspunt is het bevorderen van inzicht in de eigen problematiek en de bijbehorende 
controlemechanismen en openheid over seksuele fantasieën. In tweede instantie is er ook 
aandacht voor verwerking van eventuele eigen (seksuele) traumatisering. Dit kan en mag pas in 
tweede instantie, omdat (primaire) aandacht voor eigen misbruik-ervaringen vaak ten koste gaat 
van een behandeling van het plegerschap. Wel is het soms mogelijk het eigen slachtofferschap 
van de pleger te gebruiken voor het verhelderen van de gevolgen van seksueel geweld voor zijn 
slachtoffer(s). 
De individuele therapie bouwt voort op het proces dat in de groepstherapie in gang is gezet. 
 

Hennie van Kempen (gedragswetenschapper/therapeut): 
een niet het 

achterste van hun tong laten zien. Er is lange tijd voor nodig om ervoor te zorgen dat er mondjesmaat 
steeds meer vertrouwen komt, steeds meer informatie gegeven kan worden en ook steeds meer inzicht 
kan komen. Wat ik doe in de individuele therapie is in eerste instantie terug gaan naar het delict, naar wat 
er heel feitelijk gebeurd is, wat er aan voorafgegaan is. Het helpt soms om het procesverbaal er bij te halen 
en hem te vertellen of te laten lezen wat het slachtoffer en ook hijzelf toen gezegd heeft. En er wordt ook 
gevraagd of er eventueel nog meer dingen gebeurd zijn. En van daaruit moet de jongen meer zicht krijgen 
op de hele gebeurtenis. Daarbij moet je vooral ook de kant van het slachtoffer benadrukken: kijken wat hij 
daarvan gezien heeft. Je probeert te stimuleren dat hij empathie ontwikkelt voor het slachtoffer. 
Ik besteed over het algemeen de helft van de tijd aan het actuele, het hier en nu: waar ben je hier mee aan 
de gang, wat kom je in de groep tegen, wat zijn de frustraties, hoe ga je ermee om, hoe staat het met je 
huidige seksualiteit, masturberen, fantasieën? Ik vraag ook regelmatig of fantasieën die met het delict te 
maken hebben nog een rol spelen en op welke manier. Ik vraag ook in hoeverre ze bij het masturberen bij-
voorbeeld last hebben, wat bij de jongens die wij hier hebben nogal eens voorkomt, van herinneringen aan 
eigen misbruik-ervaringen. Maar ook de actuele seksualiteit en de omgang met meisjes is belangrijk en 
wordt steeds besproken. 
Het gedetailleerd vragen naar masturberen en fantasieën is in het begin wel wennen voor de meeste 

 
overwinnen. Maar het is wel belangrijk, je merkt op een gegeven moment dat ook hele schaamtevolle 

 
 
De creatieve therapieën (tuin, muziek en drama) bieden mogelijkheden tot (non-verbale) 
expressie en verwerking van gevoelens en impulsen. Tot slot wordt er ook therapeutisch 
gebruik gemaakt van lichaamsgerichte activiteiten, zoals sport, stoeien, sauna en fitness. De 
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doelstelling kan bijvoorbeeld zijn: zich vrijer in hun lijf voelen, controle krijgen over fysieke 
impulsen, het verminderen van angst voor lichamelijke contacten en aanraking, verhoging van 
het gevoel van eigenwaarde en het af laten vloeien van spanning en agressie. 
 

Rein de Graaf (coördinator van de categorale leefgroep voor plegers): 
ert het stoeien, maar dan wel alleen als de groepsleiding erbij is. Anders loopt het 

-
gepakt dat ze niks meer kunnen doen. En van daaruit kan een jongen zich proberen voor te stellen wat het 

 
 
7.4.3 Enkele kanttekeningen bij de behandeling van plegers 
Er zijn nogal wat residentiële instellingen waar zich jeugdige plegers van seksueel geweld 
bevinden. Als het al bekend is dat een jongen een seksueel delict gepleegd heeft, wordt er in 
(te) veel gevallen weinig specifieke aandacht aan besteed. Niet zelden wordt het liefst 
verzwegen dat een jongen een seksueel delict gepleegd heeft, niet alleen door de jongen zelf 
maar ook door de betrokken hulpverleners. 
 

Voorbeelden 
Gerard (groepsleider in een rijksinrichting): 

eksueel delict heeft gepleegd, wordt er tot nu toe 
eigenlijk weinig mee gedaan. Hij loopt in het gewone programma mee. Er wordt dan gedacht: als je een 
jongen leert om wat beter grip op zichzelf en de omgeving te krijgen en als je hem leert hoe hij met mensen 
om moet gaan, dan zal dat ook wel verbeteren. En daar kan je je natuurlijk mooi achter verschuilen. Maar 

ontstaat de vraag of je een jongen met z

aanrandingen had gepleegd. Hij was al een hele tijd hier en had steeds meer activiteiten buiten het terrein. 
Hij kreeg verkering met een meisje hier uit de buurt. Op een gegeven ogenblik heb ik haar - achter zijn rug 
om  een beetje van zijn achtergronden op de hoogte gebracht, van: pas op, maak het contact niet te dik, 
dit en dit speelt. Wees voorzichtig, ga hem niet te veel aanhalen, anders krijgt hij misschien te veel in zijn 
hoofd. Dat heb ik gedaan vanuit de angst dat die knaap misschien weer de mist in zou gaan. Het was wel 
een hele moeilijke stap, want je wilt de privacy van die jongen beschermen en je maakt je zorgen om haar. 
De keuze was moeilijk, maar ik heb het toch gedaan. En eigenlijk klopt dat natuurlijk niet. Je bent enerzijds 
bezig om een jongen voor te bereiden op een zelfstandig leven buiten de instelling, anderzijds ben je bang 

 
 
Frans (groepsleider in een rijksinrichting): 

ders en verkrachters. De 

dan denk ik: prachtig hoor dat we die knul al die praktische en sociale vaardigheden geleerd hebben, maar 
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met het eigenlijke probleem hebben we niets gedaan. Nu hebben we een nieuwe psycholoog en die zegt: 
 

 
Vragen: 
- Op welke manier krijgen plegers van seksueel geweld binnen jouw instelling een speciale behandeling 

en/of specifiek hulpaanbod? 
- Hoe wordt er omgegaan met de mogelijkheid dat plegers recidiveren? 

 
Wanneer jeugdige plegers van seksueel geweld geen specifiek op hen afgestemd hulpaanbod 
krijgen, is de kans op herhaling erg groot. Straf alleen heeft bij veel seksuele delinquenten 
weinig effect. Bij sommige plegers van seksueel geweld  plegers die voor het eerst vanwege 
een niet al te zwaar seksueel delict met politie en justitie in aanraking komen  zou een (ambu-
lant of residentieel) leerproject overwogen kunnen worden. Voor andere plegers is een 
intensievere behandeling noodzakelijk, zoals die in Harreveld. 
Uitbreiding van ambulante en residentiële mogelijkheden voor behandeling van jeugdige 
plegers is zeer wenselijk. Toch is het  aan het slot van deze paragraaf  nodig enkele 
kanttekeningen te plaatsen bij de hulpverlening aan plegers van seksueel geweld. Seksueel 
geweld is een maatschappelijk verschijnsel en hangt samen met de machtsverhouding tussen 
de seksen en de heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit. 
Hulpverleners zijn over het algemeen niet gewend om te werken vanuit een expliciete 
maatschappelijke visie op problemen. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat (sommige) 
hulpverleners het plegen van seksueel geweld zullen reduceren tot een individueel en seksueel 
probleem, waarbij de oorzaken worden gezocht in de ongelukkige  jeugd, de huidige 
gezinssituatie of de seksuele ontwikkeling van de pleger. 
De seksueel-geweldcyclus, die wordt gebruikt in Harreveld en ook in sommige Amerikaanse 
hulpverleningsprojecten, is een praktisch model dat zowel de hulpverlener als de jongeren kan 
helpen om een aantal processen die voorafgaan aan/samenhangen met het plegen van 
seksueel geweld inzichtelijk te maken. Gedachten, fantasieën en gevoelens kunnen leiden tot 
seksueel geweld; bepaalde gedachten, fantasieën en gevoelens worden opgevat als signalen 
waarop de pleger moet anticiperen door de cyclus stop te zetten en andere uitingsvormen te 
vinden. 
De vraag is echter of dit afdoende is. De cyclus is bedoeld om plegers te helpen de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag op zich te nemen en daar controle over uit te 
(kunnen) oefenen. Door het hanteren van deze cyclus kan de suggestie ontstaan dat er altijd 
persoonlijke en individuele achtergronden zijn voor een delict. Zeker wanneer de cyclus gebruikt 
wordt door ongetrainde hulpverleners, kan hij voor plegers ook een uitvlucht geven om juist 
helemaal geen verantwoordelijkheid op zich te nemen: Het is m n jeugd, het zijn mijn 
wraakgevoelens... ik kan er verder ook niet zo veel aan doen . 
Dat plegers (alsmaar nieuwe) rationalisaties hanteren om (de eigen verantwoordelijkheid voor) 
het gedrag te ontkennen, is een van de hardnekkigste elementen in de behandeling. Plegers 
dienen hiermee telkens opnieuw geconfronteerd te worden. Het toeschrijven van gedrag aan 
persoonlijke en individuele achtergronden en ervaringen  waar een pleger ook niets aan doen 
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kan   is daarom riskant. Veel seksueel gewelddadige uitingen van jongens komen niet voort uit 
nare ervaringen uit het verleden of wraakgevoelens, maar zijn heel normaal  en 
vanzelfsprekend  (zie ook hoofdstuk 5). 
Ook al bevinden zich in een project zoals dat in Harreveld verhoudingsgewijs veel plegers bij 
wie ook individuele factoren een belangrijke rol spelen, dan nog is het essentieel aandacht te 
besteden aan de invloed van normale  opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid en 
seksualiteit en het gebruik van macht en geweld. In die zin zouden de uitgangspunten en 
werkwijze van het leerproject dat beschreven werd in paragraaf 7.3.2, van 
sociale-vaardig- heidstrainingen en van Harreveld een belangrijke aanvulling op elkaar kunnen 
zijn. Binnen een hulpverleningsmodel waarin het accent ligt op intra-psychische factoren, is het 
niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk aandacht te besteden aan maatschappelijke factoren 
die seksueel geweld veroorzaken en in stand houden. 
 
7.5  
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk bestaat uit een zeer uitgebreid voorbeeld. Hierin worden 
de stappen en handelingen beschreven die gevolgd zijn op een groepsverkrachting binnen een 
behandelingsgroep. Het betreft niet een voorbeeld van hoe het zou moeten (mocht dit 
überhaupt al bestaan). Het voorbeeld is vooral bedoeld om de verschillende fasen te illustreren 
die doorlopen worden in het oplossen van een dergelijk probleem. De vragen die tussendoor 
gesteld zullen worden, zijn met name bedoeld om de lezer te stimuleren te bedenken wat hij/zij 
in deze situatie zou doen én om andere wegen en mogelijkheden aan te geven dan waarvoor in 
dit voorbeeld gekozen is. 
De weergave van de gebeurtenissen is afkomstig van de orthopedagoog die als teambegeleider 
van de groepsleiding nauw bij de verschillende stappen betrokken is geweest. 
 

groepsleider is daar verder op doorgegaan. Het was een meisje dat zelf seksueel misbruikt was en zelf ook 
nogal grensoverschrijdend omging met jongens. Ze gedroeg zich vaak erg seksueel wervend. Toen de 
groepsleider dat verder uitzocht, bleek dat zij een aantal keren verkracht was door eigen groepsgenoten. 
Dat was een heel gebeuren, een soort cultuur, geworden in de groep, dat zich dus buiten het zicht van de 
groepsleiding afspeelde. Eigenlijk waren alle jongens erbij betrokken: ze wisten er allemaal van. De 
verkrachtingen vonden twee keer groepsgewijs plaats. In de daadwerkelijke handelingen zijn natuurlijk 

houden, of 
daadwerkelijk degene zijn die verkracht. 
Op twee jongens na hadden alle jongens wel eens seksueel contact met dat meisje gehad. Sommigen ook 

kamer. Dat waren steeds individuele jongens. Twee keer is het dus voorgekomen dat ze door meerdere 
jongens met geweld misbruikt en daadwerkelijk verkracht is. Toen ze dat vertelde, was de jongen die daar 
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een sterke voortrekkersrol in had inmiddels vertrokken. Die jongen had heel duidelijk macht over de andere 
jongens. Niemand durfde dus iets te vertellen. 

daders: naar de dader die al w  
 
Vragen: 
- Welke emoties zou deze situatie bij jou oproepen? 

Als een meisje jou dit verhaal zou vertellen: 
- Wat zou je tegen haar zeggen/met haar afspreken? 
- Wie binnen jouw instelling zou jij als eerste aanschieten voor nader overleg en steun? En wie als 

tweede? 
- Welke stappen zouden nu (meteen) gezet moeten worden? 
 

doen. Dus we hebben de directie, de plaatsende instanties en alle ouders van de jongeren die daar bij be-
trokken waren geïnformeerd over wat er gebeurd was en gezegd dat we niet wisten of er nog aangifte 
gedaan zou worden. En dan komt in feite eerst de beheersvraag aan de orde: wel of geen aangifte doen? 
Er zat nog een jongen in de groep die haar daadwerkelijk verkracht had. Moest die jongen uit het project 
gezet worden? Wij doen geen daderhulp, dus in die zin konden we met hem niet overweg. De jongen is in 
eerste instantie niet verwijderd. Wat we in de beheerszin wel aangegeven hebben, is: niemand komt meer 
op de kamer van iemand anders. Dat gold ook voor het meisje: zij moest haar uitnodigende houding 

 
 
Vragen: 
-  
- Welke stappen zou jij in deze fase anders of minder/meer willen zetten? 
- Wie zou binnen jouw instelling verder verantwoordelijk zijn voor de opvang van en de steun voor het 

slachtoffer? 
- Wat zou jouw houding/strategie zijn als jij dit zou worden? 
- Wie zou binnen jouw instelling zich met de betrokken jongens gaan bezighouden? 
- Wat zou jouw houding/strategie zijn als jij dit zou worden? 
 

lijk met die groep? Want de spanning bleef 
zitten. Iedereen was opgelucht dat ze het verteld hadden. Ook de jongens vonden het eigenlijk heel prettig. 
Er was namelijk een cultuur ontstaan van geheimen en dat was heel bedreigend. Na een week of twee 
hadden we de behoefte hun een stuk bezinning te geven: wat is dat nu eigenlijk wat jullie gedaan hebben? 

ur opengemaakt en toen ik zag wat er gebeurde, deed ik 
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Toen hebben we besloten een avond te organiseren en de videofilm Buitenspel te draaien. We hebben de 
film verplicht laten zien, want de jongens wilden hem eerst niet zien. Ze vonden het bedreigend. Ze waren 
bang dat ze toch iets gedaan hadden dat niet door de beugel kon. Zij wilden het ook liever in de doofpot 
stoppen. Ze waren natuurlijk vreselijk benauwd over wat er gebeuren zou. Ze wisten eigenlijk wel dat ze 
dingen gedaan hadden die niet door de beugel konden, maar ze vonden het geen verkrachting. Wij hebben 

seerden zij eigenlijk pas wat er 
gebeurd was, dat het iets verschrikkelijks was wat ze gedaan ha  
 
Vragen: 
Wat zou jouw voorstel zijn geweest voor stappen om: 
- een gesprek over de gebeurtenissen met de betrokken jongeren te hebben; 
- te bevorderen dat de plegers verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun gedrag; 
- te bevorderen dat de jongens zich gaan realiseren welke gevolgen de verkrachting voor het meisje 

gehad heeft; 
- te voorkomen dat de situatie zich binnen de groep zou herhalen; 
- te voorkomen dat de betrokken jongens  vroeger of later  tot herhaling van een seksueel delict over 

zouden gaan? 
 

Buitenspel laten zien. Daarmee kun je laten zien hoe situaties langzaam en systematisch 
uit de hand kunnen lopen zonder dat je het in de gaten hebt. Als je eenmaal een meid verkracht, dan zit je 
achteraf met de vraag: hoe is dit nou gebeurd? Dat is dus een heel proces van verschillende systematische 
kleine grensoverschrijdingen die dan samen maken dat het een grensoverschrijding wordt. En dat kun je 
met behulp van die film duidelijk maken. Ook middels de uitspraken van de jongens en meisjes die 
aangeven hoe dat proces vorm krijgt. 

len 
wat voor vragen en opmerkingen er zouden komen van de jongens. Toen de avond aanbrak, wist ze het 

je op die avond zou kunnen doen? Dat we nu afspreken waar je toestemming voor krijgt. Bijvoorbeeld dat 
je kunt zeggen: ik wil niet meer, ik ga weg. Wil je dan alleen naar boven, wil je dat er iemand met je 

sproken dat ze weg 
 

 
Vragen: 
- Zou jij het meisje vragen bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn? 
- Zo ja, welke afspraken zou jij met het meisje (en de jongens) gemaakt hebben? 
- Zo nee, op welke manier zou jij dan een (confrontatie)gesprek tussen het meisje en de betrokken 

jongens willen organiseren? 
 

wil dat jullie die film zien. Ik wil dat je oplet, dat je in je hoofd probeert te houden wat tijdens de film de 
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meeste indruk op jou maakt. Dat is wat ik wil dat je me straks vertelt, voor de rest geef ik geen enkele 
 

Ik had me op van alles voorbereid: dat ze niks zouden zeggen, dat ze haar de schuld zouden geven, zo 

 
k heb jullie gevraagd te letten op wat indruk op jullie maakt. Wie zou er wat willen 

geweest en dat zij zich nu pas realiseerden hoe een dergelijke situatie kan ontstaan, hoe gevaarlijk die is 
en hoe moeilijk je terug kunt. En dat je je dan pas achteraf realiseert wat er gebeurd is, dat je het dan in de 
doofpot stopt en dat je er zelfs nog mee doorgaat. Ze konden ook benoemen, doordat ik wat vragen 
formuleerde of om verduidelijking vroeg, wat voor een sfeer er in een groep ontstaat als je dit soort 
gedragingen gaat vertonen. 
Verder zeiden de jongens ook 
helemaal niet dat wat wij deden strafbaar is. Dat wisten we gewoon niet. En we wisten gewoon niet hoe 
vaak het voorkomt en hoe vaak het voorkomt juist door mensen die je redelijk goed kent, waar je dagelijks 

 

verkrachting op zichzelf was natuurlijk heel erg, maar het allerergste was dat ik herinnerd werd aan al die 
pecteerden de 

jongens. Maar ze konden zich in ieder geval voorstellen dat bij haar dit soort associaties naar boven 
kwamen. 
Dus het werkte verbluffend: het meisje kreeg volledige erkenning. En toen gaf zij ook de jongens een 

moeilijk om daar op een a eel wervende 
gedrag, dat dat een manier was waarop ze probeerde erkenning te krijgen bij de jongens. En omdat ze 
incesterva

 
 
Vragen: 
- Wat heeft deze bijeenkomst voor de betrokkenen opgeleverd? 
- Wat had er tijdens deze bijeenkomst mis kunnen gaan? 
- selijk

hiermee kunnen omgaan? 
- Wat zou jouw reactie zijn geweest wanneer de jongens op grond van het zien van Buitenspel hun eigen 

gedrag zouden blijven ontkennen en bagatelliseren? 
- Wat zou jij in vervolg op deze avond willen doen met de verschillende betrokkenen (het slachtoffer, de 

verkrachter c.q. het vriendje, de andere betrokken jongens en het andere meisje)? 
 

aangifte, omdat ik hier in de groep wil blijven en ook mezelf schuldig voel, dus ik wil jullie dat ook niet 
aandoen. Dat was een hele belangrijke factor. Ze waren ontzettend benauwd voor politie en de reacties 
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van hun ouders. Maar de ouders reageerden heel lauw, zo van 
van de ouders viel hen eigenlijk ook heel erg mee. Doordat er dus geen consequenties aan zaten in de zin 
van politie, was er voor hen ruimte om er op die manier tegen aan te kijken. Als zij wel aangifte had 
gedaan, dan waren er dus partijen strijdig tegenover elkaar gekomen. En dan hadden de jongeren hele 
andere belangen gehad, want dan waren er zeker twee jongens uitgezet, dan had de kinderrechter 
gezegd: jongen je blijft daar niet! En dan had zij zich misschien sterker schuldig gevoeld. 
De jongens en het meisje gaven na afloop aan dat ze het heel prettig hadden gevonden, dat het wel 
moeilijk was geweest, maar dat ze het heel zinvol hadden gevonden. Op dat moment werden voor hen ook 
die beheersmaatregelen veel helderder. 
Er was op dat moment een relatie tussen een jongen en dat meisje. En die jongen was dus een van de 
jongens die haar had verkracht. Dat was een hele pathologische relatie. Dat ziekelijke patroon tussen hen 
bleef bestaan. Voor de groepsleiding was het onverdraaglijk dat die jongen nog steeds stiekem bij haar op 
de kamer kwam. Dus die gingen heel strikt op die beheersmaatregelen zitten, waardoor er geen ruimte 
meer was voor wat die twee met elkaar wilden, hoe ziekelijk we dat ook vonden. De groepsleiders hadden 
zoiets van: jij komt niet meer op die kamer. Ik wil je er niet meer zien, wie er ook naar vraagt. Ook al ligt zij 

terechtkomt dat je weer kunt doen wat je gedaan hebt. 
Dat geeft voor die jongen heel weinig mogelijkheden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we die jongen 
uitgeplaatst hebben, omdat hij niet met zijn handen van die meid af kon blijven. En omdat die meid 
ontzettend afhankelijk was van die jongen, is zij uiteindelijk zelf weggelopen en hem achterna gegaan. 
Daar zaten vervolgens wel weer volwassenen tussen omdat zij minderjarig waren. 
Achteraf weet ik niet of we niet onmiddellijk de verantwoordelijkheid naar ons toe hadden moeten trekken 
en die jongen hadden moeten uitplaatsen. Dat weet ik gewoon niet. Op dat moment kies je voor een kader 
aan beheersmogelijkheden die nog steeds binnen het groepsgebeuren blijven met de direct betrokkenen 
en je kiest dan voor een soort opvoedkundige houding. Dat heeft zeer zeker zijn positieve kanten gehad, 
maar als je dan kijkt naar de individuele belangen van dat meisje, dan weet ik niet of die voldoende 
behartigd zijn: hadden we niet zelf aangifte moeten doen en hadden we niet zelf die jongen eruit moeten 
schoppen? En dat is nog steeds mijn twijfel, daar heb ik geen antwoord op. Wij doen niet aan daderhulp, 
en dat was voor deze jongen waarschijnlijk wel nodig ge  
 
Vragen: 
- Hoe beoordeel jij, achteraf gezien, de ingeslagen weg van de orthopedagoog en de groepsleiding? Op 

welke punten zou jij het anders gedaan hebben? 
- Hoe groot is volgens jou de kans dat de in het voorbeeld gekozen aanpak leidt tot het voorkómen van 

toekomstig seksueel gewelddadig gedrag van de betrokken jongens? 
- Wat vind jij dat er nog meer had moeten/kunnen gebeuren met de betrokken jongens om herhaling te 

voorkómen? Wat zou jouw voorstel zijn geweest? 
- Wat kan een orthopedagoog/de groepsleiding doen om dit soort situaties in de toekomst zo veel 

mogelijk te voorkómen? 
 

gebeurd dat niet goed is, daar besteden we aandacht aan en dan is het over. Als het weer gebeurt, dan 
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besteden we er opnieuw aandacht aan. Het begint nu weer te spelen, weer rond een meisje dat nogal wat 
seksueel wervend gedrag vertoont. Als ik er dan iets van zeg, dan begint het wel weer te leven bij de 
groepsleiding. Als ik het zo benoem en die herinneringen ophaal, dan worden ze er weer wat alerter op. En 
dan weet ik dat ze ook bij de jongeren het geheugen opfrissen. 
Ik merk zelf ook dat deze ervaring voor mij allerlei eye-openers heeft gegeven naar andere situaties en 
behandelingsgroepen toe. Dat ik nu veel alerter ben op processen tussen jongens en meisjes die 
groepsleiders signa

het voor hen ook veel helderder, dan worden de signalen en de mogelijke gevaren ook duidelijker. Soms 

e normvervaging natuurlijk. 
Normoverschrij  

 
In het bovenstaande voorbeeld hebben de betrokken hulpverleners geprobeerd een situatie van 
seksueel geweld binnen een instelling zo zorgvuldig mogelijk op te lossen. Hierbij hebben ze 
zelf, zonder hulp van buitenaf, alle oplossingen bedacht. Deze zijn zo goed mogelijk en soms 
ook op hoop van zegen  uitgevoerd. In deze situatie hadden de richtlijnen uit het stappenplan 
(paragraaf 7.1.2), hulpverlening aan de plegers (door een hulpverlener van de eigen òf een 
andere instelling) en een leerproject voor de jongens (paragraaf 7.3.2) wellicht behulpzaam 
kunnen zijn en mogelijk ook tot andere oplossingen en resultaten geleid. 
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8 Werkvormen ter preventie van seksueel 
geweld 

 
 
 
Op jongens gerichte preventie van seksueel geweld bevindt zich nog in de kinderschoenen. 
Desondanks zijn de afgelopen jaren enkele preventieprogramma s voor jongens (en meisjes) 
ontwikkeld en uitgevoerd. Initiatiefnemers tot dusver zijn met name autonome organisaties, als 
de stichtingen Tegen Haar Wil en Mannen Tegen Seksueel Geweld, en enkele 
preventie-afdelingen van de RIAGG s en de Rutgers Stichting. 
Onder een preventieprogramma wordt in dit hoofdstuk een voorlichtingsprogramma en/of een 
training van sociale vaardigheden verstaan. Het doel van een preventieprogramma is een 
bijdrage te leveren aan het voorkómen van seksueel geweld. Een programma bestaat uit één of 
meerdere bijeenkomsten die in het teken staan van het thema seksueel geweld. Meestal zullen 
bepaalde werkvormen worden gebruikt, zoals opdrachten, groepsgesprekken, videofilm en 
rollenspel. Preventieprogramma s kunnen binnen residentiële instellingen een belangrijke 
aanvulling zijn op preventie van seksueel geweld middels de alledaagse handelwijze van 
groepsleiders en andere beroepskrachten in een tehuis (zie hoofdstuk 6). 
In dit hoofdstuk komt allereerst een aantal aandachtspunten aan de orde die van belang zijn als 
men specifieke preventieprogramma s binnen residentiële instellingen wil uitvoeren. Vervolgens 
worden mogelijke doelstellingen van preventieprogramma s genoemd als zijnde de leidraad voor 
het samenstellen van de programma s. Daarna wordt ingegegaan op een cruciaal thema bij alle 
preventie-activiteiten, namelijk het belang dat de doelgroep heeft bij een andere houding en 
gedrag. Het leeuwedeel van dit hoofdstuk bestaat uit de weergave van een aantal werkvormen 
die gebruikt kunnen worden in preventieprogramma s. 
 
8.1  
In andere hoofdstukken worden tal van aspecten over de houding, vaardigheden van 
groepsleiders en de cultuur en het beleid van de instelling besproken (zie met name hoofdstuk 6 
en 9). Deze aspecten zijn evenzeer van belang bij het uitvoeren van preventieprogramma s. 
Hieronder wordt een aantal punten genoemd waaraan gedacht moet worden wanneer 
preventieprogramma s worden ontwikkeld en uitgevoerd. 
 
Aansluiting bij de alledaagse omgang met jongens en bij het beleid van de instelling 
Een gevaar van preventieprogramma s is dat deze geïsoleerd plaatsvinden en afhankelijk zijn 
van de welwillendheid van individuele groepsleiders. Maar wat is het effect van een eenmalige 
voorlichtingsbijeenkomst als dit in schril contrast staat met de alledaagse manier van omgaan 
met seksueel gewelddadig(e) uitingen? Het is noodzakelijk in alledaagse situaties met jongens, 
dus buiten eventuele preventieprogramma s om, seksueel gewelddadige uitlatingen en 
gedragingen van jongens te signaleren en hierop te reageren (zie hoofdstuk 6 en 7). 
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Wanneer er binnen een instelling een preventieprogramma wordt ontwikkeld, is een brede 
ondersteuning en een duidelijke beleidsmatige basis onontbeerlijk. Een onderdeel hiervan zijn 
maatregelen ten aanzien van voorkomende gevallen van seksueel geweld binnen de eigen 
instelling of organisatie (zie hoofdstukken 7 en 9). In het ideale geval worden een 
vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure ingesteld. Andere punten zijn: 
- de signalering van seksueel geweld (bij meisjes, maar ook bij jongens als slachtoffer en/of als 

pleger); 
- hulpverlening aan meisjes als slachtoffer en aan jongens als pleger of slachtoffer; 
- beleidsontwikkeling ter preventie van seksueel geweld. 
 
Opvang van eventuele slachtoffers van seksueel geweld 
Eén aspect is bij de uitvoering van preventieprogramma s in het bijzonder van belang. Er is bij 
de uitvoering van voorlichtingsprogramma s over seksualiteit en seksueel geweld namelijk een 
reële kans dat er ervaringen van slachtoffers naar voren komen. Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een mogelijkheid voor eventuele slachtoffers om een (eerste) gesprek te hebben 
over hun ervaringen buiten het verband van de groep waarmee gewerkt wordt. Degene die voor 
dit gesprek beschikbaar is, moet op de hoogte zijn van de problematiek van slachtoffers en van 
hulpverleningsmogelijkheden (Bonink, Damen en Spanjaard 1991). 
 
Kennis, houding en vaardigheden van de begeleiders 
Een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprogramma s 
omtrent seksueel geweld is dat de begeleiders van de programma s over de benodigde kennis, 
vaardigheden en houding beschikken (Damen, Lagendijk en Spanjaard 1990). Een eerste 
vereiste is dat de begeleiders helderheid hebben over hun eigen opvattingen, houding en 
emoties met betrekking tot seksueel geweld en seksualiteit. Niet alleen hun doelgroep, maar ook 
zijzelf moeten zich realiseren dat seksueel geweld te maken heeft met de eigen waarden en 
normen en met het eigen gedrag. Daarnaast dient een begeleider niet alleen op de hoogte te 
zijn van de verschillende uitingsvormen, omvang en gevolgen van seksueel geweld, maar ook 
van de belevingswereld van jongens, de omgangsvormen tussen jongens en meisjes en tussen 
jongens onderling. Kunnen praten over seksualiteit en seksueel geweld vereist tevens dat de 
begeleider de taal van de doelgroep kan hanteren. Bij preventie van seksueel geweld kan niet 
worden volstaan met uitsluitend kennisoverdracht. Begeleiders moeten in staat zijn om 
gesprekken, discussies en andere actieve werkvormen te begeleiden. 
Van belang is ook dat de begeleiders van preventieprogramma s zichzelf in de gesprekken met 
jongeren over seksualiteit en seksueel geweld kwetsbaar kunnen en willen opstellen. Als je het 
met jongeren over dit soort onderwerpen hebt, dan is het nodig dat je er zelf open over kunt 
praten. 
De verleiding is soms groot om in groepsgesprekken over seksualiteit en seksueel geweld je 
afkeuring en afschuw uit te spreken over bepaalde uitlatingen en gedragingen van jongens 
en hen een bepaalde moraal te willen overdragen. Een dergelijke opstelling leidt veelal tot 
een polarisatie tussen jongeren en groepsleiders, waarbij de jongeren of niks meer zeggen of 
uitsluitend sociaal wenselijke antwoorden geven. Nodig is een open en veilige sfeer waarin 
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de groepsleider zich als gesprekspartner opstelt en respect toont voor de opvattingen en 
meningen van de jongeren. Normstelling kan belangrijk zijn, doch het is vaak niet slim 
daarmee een gesprek te beginnen. De jongeren serieus nemen, op bepaalde punten 
doorvragen en jongeren confronteren met andere meningen en het perspectief van anderen 
lijken vruchtbaarder. 
Een ander punt is het bewustzijn van het effect van de sekse van de begeleider van 
preventieprogramma s (zie paragraaf 6.8.4). In de praktijk is het werken met twee 
begeleiders, een vrouw én een man, aan te bevelen, ook bij groepen met uitsluitend jongens. 
Hiermee wordt het mogelijk zowel vanuit het vrouwen- als het mannenperspectief bepaalde 
aspecten te belichten. Bij preventieprogramma s voor jongens is namelijk een van de 
doelstellingen het zich leren inleven in de situatie van een ander. Bovendien biedt de 
voorbeeldfunctie van een man en een vrouw de mogelijkheid stereotiepe beelden over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid ter discussie te stellen. 
 
Een brede aanpak 
Het is van belang niet alleen aandacht te besteden aan seksueel geweld als verschijnsel dat 
bestreden en voorkomen moet worden, maar ook aan het leren van gedragsalternatieven, 
aan wederzijds gewenste vormen van (seksueel) contact tussen jongens en meisjes. 
Daarmee wordt op een positieve manier aangesloten bij de bestaande belangstelling van 
jongens en meisjes voor elkaar en recht gedaan aan het feit dat seksualiteit juist ook heel 
prettige en leuke kanten heeft. 
Het is zowel mogelijk het thema seksueel geweld  als zodanig centraal te stellen als om het 
te koppelen aan de bredere thematiek van seksualiteit en relaties . Dit laatste biedt het 
voordeel dat het onderwerp minder exclusief en negatief benaderd wordt. (Voorbeelden van 
programma s en werkvormen omtrent de bredere thematiek van relaties en seksualiteit zijn 
onder andere te vinden in Braeken e.a. 1989, Vollenhoven, Van Wijlen en Zijlstra 1989 en 
Van Hest en Van den Akker 1991.) 
Voor het aan de orde stellen van seksueel geweld bij jongens is een eenmalige voorlichtings-
bijeenkomst veelal onvoldoende. De ingewikkelde materie vereist veeleer een projectmatige 
aanpak van meerdere bijeenkomsten met verschillende werkvormen. Daarbij is het van 
belang dat de werkvormen aansluiten bij de leefwereld en het niveau van de jongeren. De 
opdrachten moeten concreet en uitvoerbaar zijn en een duidelijke en heldere vorm en inhoud 
hebben. 
 
Gemengde en gescheiden groepen 
Voorlichtingsprogramma s en themabijeenkomsten over seksueel geweld kunnen zowel in 
gemengde alsook in gescheiden jongens- en meisjesgroepen plaatsvinden (Damen, 
Lagendijk en Spanjaard 1990). Voordelen van gescheiden groepen zijn onder andere meer 
veiligheid, meer aandacht voor de specifieke positie van jongens of meisjes en minder kans 
op storend gedrag van jongens. Het voordeel van gemengde groepen daarentegen is dat 
jongens en meisjes met elkaars ervaringen en opvattingen geconfronteerd worden. Dit kan 
leiden tot polarisatie, maar ook tot meer inzicht in de belevingswereld van de andere sekse. 
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Wat dit laatste betreft, kan het zinvol zijn om meisjes en jongens in aparte groepjes te laten 
nadenken over bepaalde vragen  bijvoorbeeld hoe meisjes over jongens denken en 
omgekeerd  en de antwoorden daarna in qua sekse gemengde groepjes uit te wisselen. 
Wanneer men met gemengde groepen werkt, ligt het voor de hand een aantal werkvormen in 
de hele groep te doen en bij een aantal werkvormen de jongens en meisjes te splitsen. In de 
praktijk zal dit echter betekenen dat de meerderheid van de werkvormen in gescheiden 
groepen wordt uitgevoerd, waarbij de inzichten en ervaringen van de jongens en meisjes aan 
het eind van de werkvorm uitgewisseld kunnen worden. 
 
8.2 Het belang van jongens 
Er zijn nogal wat barrières te overwinnen om jongens (en mannen) hun verantwoordelijkheid te 
laten nemen bij het voorkómen van seksueel geweld. Seksueel geweld is een uitingsvorm van 
de machtsongelijkheid tussen de seksen en houdt deze ook in stand. Jongens (en mannen) 
laten zich hierop niet graag aanspreken. Ze zijn bovendien weinig geneigd hun bevoorrechte en 
machtigere positie ten opzichte van meisjes op te geven. Jongens willen pas veranderen als zij 
inzien dat ze er ook zelf baat bij hebben. Daarom moeten we kijken naar het belang dat jongens 
hebben of kunnen hebben bij de verandering van hun houding en gedrag die nodig is voor het 
voorkómen van seksueel geweld (Damen, Lagendijk en Spanjaard 1991). 
Een eerste belang van jongens is om niet met het strafrecht in aanraking te komen. Jongens die 
seksueel geweld plegen, kúnnen immers vervolgd en veroordeeld worden. Zij krijgen dan niet 
alleen te maken met gevangenisstraf, maar ook met negatieve en stigmatiserende reacties van 
de omgeving en met sociaal isolement. In de praktijk komt overigens slechts een klein 
percentage van alle plegers in aanraking met politie en justitie. 
Ten tweede hebben jongens belang bij een samenleving waarin seksueel geweld minder 
voorkomt. Dan lopen immers hun eigen vriendin, partner en kinderen minder risico om seksueel 
misbruikt te worden. Het heeft namelijk ook gevolgen voor jongens wanneer iemand uit hun 
directe omgeving geconfronteerd is of wordt met seksueel geweld. 
Een derde belang is dat jongens gelukkiger  of psychisch gezonder  kunnen leven wanneer zij 
minder op basis van macht en geweld en meer op basis van gelijkheid met elkaar en de andere 
sekse omgaan. Ze hebben dan ook meer te bieden als eventuele partner, waardoor ze wellicht 
voor (veel) meisjes attractiever zijn. Jongens hebben ook zelf last van de onderlinge wedijver, 
concurrentie en intimidatie waarbij ze zich voortdurend als man moeten bewijzen en hun 
onzekerheden en vragen moeten verbergen. 
Bij preventieprogramma s die gericht zijn op de verandering van opvattingen, houding en gedrag 
van jongens, is het noodzakelijk deze belangen steeds voor ogen te houden. Jongens moeten 
niet alleen horen wat allemaal niet mag, ze moeten juist gewezen worden op de voordelen die 
het heeft wanneer zij zich anders opstellen en gedragen. 
 
8.3 Doelstelling 
In hoofdstuk 6 is voor preventie-activiteiten en een preventieve handelwijze gericht op jongens 
de volgende (hoofd)doelstelling geformuleerd: 

De doelstelling van preventie is jongens bewust maken van hun sekse-stereotiepe en 
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seksueel gewelddadige opvattingen, en alternatieven bieden voor hun daarmee 
samenhangende houding en gedrag. 

Het gaat hier zowel om het voorkómen van seksueel gewelddadige uitlatingen en gedragingen 
in de hier-en-nu-situatie als in andere situaties en op latere leeftijd. 
 
Hieruit werden de volgende (sub)doelstellingen afgeleid: 
1) het tegengaan van de stereotypering en bagatellisering ten aanzien van seksueel geweld: 

jongens bewust maken van de ernst, omvang en gevolgen van seksueel geweld én van de 
mogelijke gevolgen voor plegers; 

2) het aan de orde stellen van de heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, 
seksualiteit en geweld: het beïnvloeden en tegengaan van seksistische praat, stoer gedrag, 

(homo)seksualiteit enzovoort; 
3) het leren aanvoelen en respecteren van de grens van een ander: jongens leren zich te 

verplaatsen in een ander en in de belevingswereld van meisjes; 
4) het leren omgaan met behoefte aan macht/gevoelens van onmacht: jongens bewust maken 

enzovoort; 
5) het aanleren van alternatieven voor seksueel gewelddadig gedrag: jongens leren om te gaan 

met onzekerheid, contacten te leggen enzovoort. 
Deze doelstellingen dienen als richtlijn bij een houding en handelwijze van groepsleiders gericht 
op het voorkómen van seksueel geweld. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van programma s ter 
preventie van seksueel geweld voor jongens kunnen dezelfde doelstellingen als leidraad 
gehanteerd worden. 
Wanneer je een preventieprogramma voor jongens ontwikkelt, is het van belang heldere keuzes 
te maken in je doelstellingen. Deze moeten haalbaar zijn en aansluiten bij de praktische 
mogelijkheden en de situatie van de jongens. Het is aan te bevelen om bij alle bovengenoemde 
doelstellingen na te gaan hoe belangrijk deze voor de betreffende jongens zijn. Daartoe zou je 
een korte analyse van de achtergronden van de jongens kunnen maken aan de hand van de 
volgende vragen: 
- In welke mate beheersen de jongens verschillende sociale vaardigheden? 
- Wat is het (school- en leeftijds)niveau waarop de jongens functioneren? 
- Hoe is de omgang tussen jongens en meisjes en tussen jongens onderling? 
- Wat is de rol van eventuele andere (dan Nederlandse) culturele achtergronden? 
- Welke (hiaten in) kennis en vooroordelen hebben de jongens over seksualiteit en seksueel 

geweld? (Heeft eerder seksuele voorlichting binnen de instelling of elders plaatsgevonden?) 
- Wat zijn de waarden en normen over en de ervaringen van de jongens met relaties en 

seksualiteit? 
- In welke mate vertonen de jongens seksistische en sekse-stereotiepe uitlatingen en 

gedragingen; wat zijn hun opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid? 
- In welke mate zijn de jongens in staat en bereid om zich in allerlei situaties in te leven, in de 

situatie van een ander en haar of zijn grenzen te respecteren? 
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- In hoeverre spelen groeps
rol? 

- Hoe gaan de jongens om met gevoelens van macht en onmacht? 
- Zijn er jongens van wie bekend is of bij wie het vermoeden bestaat dat ze slachtoffer en/of 

pleger zijn van seksueel geweld? 
De antwoorden op deze vragen geven in belangrijke mate richting aan de te kiezen 
doelstellingen en aan de te hanteren werkvormen.  
 
8.4  
Preventieprogramma s kunnen worden uitgevoerd door groepsleiders (of andere 
beroepskrachten binnen een instelling). Ook is het mogelijk een beroep te doen op 
preventiemedewerkers van een RIAGG, de Rutgers Stichting of, voor de drie noordelijke 
provincies, de Stichting Ambulante Preventie Projecten (STAPP) in Groningen. Binnen enkele 
RIAGG s, Rutgershuizen en STAPP zijn preventiemedewerkers actief op het terrein van 
preventie van seksueel geweld en in staat om ondersteuning te verlenen bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van een preventieprogramma. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen doelstellingen te 
formuleren, passende werkvormen te selecteren en  voor zover nodig  deze aan te passen 
aan de groep jongens (en meisjes). 
 

 
Preventiemedewerkers van de Rutgers Stichting in Eindhoven hebben een op jongens gericht 
voorlichtingsprogramma ontwikkeld. Het programma is uitgevoerd op een internaat (Van Hooff en Kraan 
1989). De doelstelling was tweeledig: enerzijds het geven van informatie over en inzicht in 
seksualiteit(sbeleving), relatievorming, anticonceptie en dergelijke, anderzijds het aan de orde stellen van 
waarden en normen omtrent macht, geweld en seksualiteit en de gevolgen van seksueel geweld voor 
slachtoffers. 
Het programma bestond uit vier bijeenkomsten van twee uur. In de eerste drie bijeenkomsten stonden de 
kennis en houding van jongens ten opzichte van seksualiteit, anticonceptie en seksueel overdraagbare 
aandoeningen, en relaties centraal. Alleen de laatste bijeenkomst ging expliciet over seksueel geweld. De 
jongens moesten eerst hun eigen gedrag relateren aan verschillende manieren waarop jongens omgaan 
met agressie en geweld. Daarna werd Buitenspel vertoond en nabesproken. 
 
De  (STAPP) uit Groningen (werkzaam voor de provincies 
Groningen, Friesland en Drente) heeft eveneens een preventief voorlichtingsprogramma ontwikkeld voor 
jongens binnen een internaat. De doelstelling was onder andere bewustwording van de ernst van seksueel 

over vrouwen, mannen en seksualiteit en kennismaking met gedragsalternatieven. 
Het programma bestond uit zes bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst werd, middels videofragmenten en 
discussie naar aanleiding van stellingen, gewijd aan stereotiepe opvattingen over de omgang tussen 

bijeenkomst werd wederom aandacht besteed aan beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, maar nu 
middels de presentatie van de video Schrikkeldag - en vrouwengedrag wordt 
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uitgebeeld door vrouwen respectievelijk mannen. De derde bijeenkomst, seksuele voorlichting, werd 
verzorgd door de Rutgers Stichting. De vierde bijeenkomst werd besteed aan het bekijken van en napraten 
over de videofilms Buitenspel en Kom nou. De laatste twee bijeenkomsten stonden in het teken van sociale 
vaardigheden. 
 
Het programma van de Rutgers Stichting Eindhoven maakte gebruik van het middel voorlichting en ging er 
daarbij van uit dat het verschaffen van informatie en (de beïnvloeding van) meningsvorming zouden leiden 
tot ander gedrag. STAPP stelde dat om het gedrag van jongens ten opzichte van meisjes te veranderen 
jongens ook moeten leren hoe ze anders met elkaar en meisjes om kunnen gaan én welk belang zij daarbij 
kunnen hebben. 
Bij beide projecten ging het om een experimentele uitvoering, zodat er in feite (nog) geen sprake is van een 
kant-en-klaar draaiboek dat voor een willekeurige groep jongens uit de kast gehaald kan worden. 
Bovendien is het de vraag of dit kan: elke jongensgroep is weer anders; een preventieprogramma dient 
specifiek op hun situatie te worden aangepast. 

 
8.5 Voorbeelden van werkvormen* 
In deze paragraaf wordt een aantal werkvormen gepresenteerd die opgenomen kunnen worden 
in preventieprogramma s voor jongens in tehuizen. Het merendeel van de hieronder volgende 
werkvormen is ontwikkeld door Han Spanjaard en Olga ten Hove van de afdeling Preventie en 
Innovatie van de RIAGG Zuid/Nieuw-West. De meeste werkvormen zijn gebruikt in 
preventieprogramma s voor moeilijk lerende en opvoedbare jongeren, leerlingen van een 
scholengemeenschap voor MAVO/HAVO/VWO en/of jongeren uit een residentiële instelling. De 
werkvormen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. 
Hoewel hieronder werkvormen worden genoemd die in eerste instantie gebruikt kunnen worden 
voor preventieprogramma s voor jongens, kunnen de werkvormen in sommige gevallen ook 
geschikt zijn voor meisjes- of gemengde groepen.** Als er ook meisjes in de groep zitten, is het 
soms aan te bevelen (een deel van) de uitvoering van de opdrachten, groepsgesprekken, 
oefeningen in sekse-gescheiden groepen te laten plaatsvinden. 
Hieronder wordt per werkvorm aangegeven wat het doel is en hoe de werkvorm uitgevoerd kan 
worden. Bij sommige werkvormen wordt ter illustratie aangegeven hoe hij in de praktijk kan 
verlopen. Uiteraard is het nodig de precieze inhoud en uitvoering van de werkvormen af te 
stemmen op de leeftijd, het niveau en de ervaringen van de jongeren en hiertoe wijzigingen in 
de werkvormen aan te brengen. Het is niet wenselijk om bij de uitvoering van een 
preventieprogramma altijd star aan de structuur van een werkvorm vast te houden. In sommige 
gevallen blijkt een werkvorm voor jongeren ook een aanleiding te zijn om vragen te stellen over 
                     
* De meeste van de in deze paragraaf gepresenteerde werkvormen zijn overgenomen uit: Han Spanjaard en 

Olga ten Hove. Preventie van seksueel geweld gericht op jongens en meisjes. Een tussentijdse publikatie van 
een aantal werkvormen. Amsterdam: RIAGG Zuid/Nieuw-West, 1991. 

** De speciaal (uitsluitend) op meisjes gerichte werkvormen uit Spanjaard en Ten Hove 1991 of andere 
publikaties met werkvormen (Braeken e.a. 1989; Van Hest 1991; Vollenhoven e.a. 1989; Waal 1986) zijn niet 
in dit hoofdstuk opgenomen. 
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aanverwante onderwerpen. Het is dan mogelijk dat begeleiders hierop aansluiten met een 
gesprek over dit onderwerp of oefening van vaardigheden met betrekking tot dit thema. 
Het draaien van een half uur video met aansluitend een discussie heeft in veel gevallen weinig 
effect. In de werkvormen hieronder wordt veel gebruik gemaakt van korte situatieschetsen, 
videofragmenten (van een minuut of drie, vier) en rollenspel. Aan de hand van deze fragmenten 
wordt dan geprobeerd het gesprek op gang te brengen en bepaalde vaardigheden te oefenen. 
Steeds terugkerende vragen en aandachtspunten bij situatieschetsen en videofragmenten zijn: 
- Hoe denk je dat de diverse personen de situatie beleefden: vonden ze het leuk of niet leuk, 

waaraan kon je dat zien? 
- Wat waren de motieven van de diverse personen om te doen wat ze deden: waarom gedroeg 

de een zich zo, waarom deed de ander niet zo? 
- Hoe beoordeel je de gebeurtenis; vind je dat er wel of geen seksueel geweld plaatsvond? 
- Wat zijn voor de diverse personen andere mogelijkheden om in deze situatie te reageren? 
- Wat zou jij doen als jij in de positie van een van de personen zou zitten?  
Soms is het nodig om het videofragment te herhalen, bijvoorbeeld om te laten zien wat er 
precies gebeurde of om te wijzen op de lichaamstaal van bepaalde personages. Naar aanleiding 
van dit soort fragmenten en vragen wordt het ook een stuk makkelijker om eigen ervaringen en 
verhalen boven tafel te krijgen en daarop door te gaan. 
Er wordt in de onderstaande werkvormen uitgegaan van het werken met twee begeleiders, een 
vrouwelijke (X) en een mannelijke (Y). Bij sommige werkvormen is dit nodig, andere 
werkvormen kunnen ook door één begeleider uitgevoerd worden. De grootte van de groepen 
jongeren waarmee gewerkt wordt, is bij de meeste werkvormen idealiter vijf tot vijftien personen. 
Te kleine of te grote groepen zijn nadelig voor onderlinge uitwisseling of de mogelijkheid van 
jongeren om zich individueel te uiten. Wanneer een groep groter is dan vijftien jongeren, kan 
overwogen worden de groep te splitsen en de werkvorm uit te voeren in twee kleinere groepen. 
Wanneer de werkvorm uitsluitend geschikt is voor jongens, wordt dit aangegeven door het 

-teken; is een werkvorm ook geschikt voor meisjes, dan staat ook het -teken vermeld. De tijd 
die het kost om een bepaalde werkvorm uit te voeren, is moeilijk van tevoren precies te bepalen. 
De genoemde tijden geven slechts een indicatie. 
 
8.5.1 Introductie en afspraken   

Doel: inleiding op de bijeenkomst(en) en het maken van afspraken over de sfeer (veiligheid) en de 
manier van omgaan met elkaar tijdens de bijeenkomst(en). 

Tijd: + 10 minuten. 
 
We gaan het hebben over manieren waarop jongens en meisjes met elkaar omgaan en 

(gewenste en ongewenste vormen van) seksualiteit. Veel mensen vinden het moeilijk om over 
seks te praten. Welke woorden moet je gebruiken? Schuttingwoorden, zoals kut , lul  en 
neuken , zijn woorden die ook vaak worden gebruikt om te schelden en te pesten. Woorden als 
vagina , penis , geslachtsgemeenschap  ( coïtus ) klinken weer heel officieel, alsof je bij de 
dokter zit. Als iemand vrijen  zegt, dan bedoelt de een daar zoenen  mee en de ander neuken . 
En wat bedoelt een meisje nou als ze tegen een jongen ga je mee naar buiten?  zegt? 
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Seks kan heel fijn, mooi en lekker zijn, maar er zijn ook situaties waarin dat niet het geval is. Het 
kan zijn dat je niet zo goed weet wat je moet doen, het kan zijn dat je heel zenuwachtig bent of 
het kan zijn dat de een iets wil wat de ander niet wil. Praten over contacten tussen meisjes en 
jongens en over seks is moeilijk om twee redenen: 
- Ten eerste gaan de meesten van ons zich een beetje ongemakkelijk en onzeker voelen als 

het over seks gaat. Zodra het over versieren, verkering, seks, neuken, lul en kut gaat, begint 
iedereen te giechelen, grapjes te maken en stoer te doen. Er mag wat ons betreft gelachen 
worden. Maar wij willen afspreken dat we het ook serieus proberen te houden. We gaan 
elkaar niet zitten uitlachen en uitjoelen. Iedereen heeft eigen meningen en ervaringen en die 
moeten we van elkaar respecteren. Dat betekent dat we geen grappen maken ten koste van 
elkaar. 

- Ten tweede is seks niet voor iedereen alleen maar een leuk onderwerp. Het kan zijn dat 
sommigen van jullie heel negatieve ervaringen hebben op het gebied van seks. Als je ons iets 
wilt vragen of vertellen zonder dat de hele groep erbij zit, dan kan dat altijd. Je kunt na de 
bijeenkomst naar ons toekomen. Je kunt natuurlijk ook naar iemand anders toegaan.  

 
Opmerking 
Bij één of meerdere bijeenkomsten over seksualiteit en seksueel geweld is het van belang een 
aantal afspraken te maken zoals hierboven aangegeven. Met het oog op de mogelijke 
aanwezigheid van slachtoffers is het wenselijk te vertellen waar jongeren terecht kunnen 
wanneer ze over dit soort ervaringen zouden willen praten. Tot slot ligt het voor de hand 
jongeren te zeggen wat hen te wachten staat. Bijvoorbeeld: 
Verschillende onderwerpen die te maken hebben met de omgang tussen jongens en meisjes 

en seksualiteit komen aan de orde. Soms zullen we korte stukjes video gebruiken, soms zullen 
we iets vertellen en zullen we kijken wat jullie mening daarover is. Soms moeten jullie korte 
opdrachten maken en soms zullen we proberen om bepaalde situaties waarin meisjes met 
jongens omgaan hier na te doen. Dan gaan we bijvoorbeeld oefenen hoe je contact met iemand 
kunt leggen. Of hoe je moet zeggen dat iemand van je af moet blijven wanneer je er geen zin in 
hebt dat hij/zij aan je zit.  
 
8.5.2 

vrijen  
Doelen: - de sfeer zodanig beïnvloeden dat het praten over seksualiteit vergemakkelijkt wordt; 
 - kennis nemen van (bekende en onbekende) woorden die te maken hebben met seksualiteit 

(het verduidelijken van bepaalde woorden en inzicht geven in de verschillende betekenissen 
die dezelfde woorden kunnen hebben); 

 - het leren hanteren van die woorden die de jongere bij zichzelf vindt passen. 
Tijd: + 30 minuten. 

Het gaat erom dat iedereen woorden bedenkt die met seksualiteit te maken hebben. 
Bijvoorbeeld woorden die je gebruikt voor bepaalde lichaamsdelen, voor wat je doet  en voor 
gevoelens die je erbij kunt hebben. Iedereen begint met de zin Als ik aan seks denk, dan denk 
ik aan...  Achtereenvolgens noem je dan alles wat voorgaande jongeren hebben gezegd en voeg 
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je hieraan iets nieuws toe. Als je alle woorden die vóór jou genoemd zijn niet meer op kan 
noemen, dan ben je af.  
 
Na deze oefening worden de woorden in meerdere kolommen op het bord of een flap-over 
opgeschreven, bijvoorbeeld: 
1. woorden voor geslachtsdelen; 
2. seksuele handelingen; 
3. gevoelens die bij seks horen; 
4. middelen/gebruiksvoorwerpen die met seks te maken hebben; 
5. woorden voor seksuele geaardheid. 
 
Vragen voor de nabespreking: 
- Welke woorden vind je vervelend en niet leuk om te horen of te zeggen? (Veel woorden zijn 

nogal platvloers en vijandig ten opzicht van seksualiteit en/of meisjes en vrouwen. Woor- den 
die eigenlijk geen enkele betekenis hebben en woorden die heel vervelend en/of vernederend 
zijn, worden uitgeveegd of doorgestreept.) 

- Welke woorden vind je makkelijk en welke woorden lastig om te gebruiken? 
- Welke woorden gebruik je met je vriend(inn)en? 
- Welke woorden gebruik je bij de dokter? 
- Welke woorden zijn netjes, vies, gewoon? 
- Welke woorden worden gebruikt in de Surinaamse, Turkse, Marokkaanse cultuur? 
 
Aandachtspunten voor de begeleider: 
- Verschillen tussen de woorden die jongens en meisjes verzonnen hebben. 
- 

kunnen in bepaalde situaties heel verschillend klinken. 
- De mate waarin jongeren weten wat er met de woorden bedoeld wordt: de begeleider vraagt 

allereerst wie bepaalde woorden niet kent en geeft hierop zo nodig toelichting (eerst wordt 
dan gevraagd of een van de andere jongeren weet wat er met dat woord bedoeld wordt). 
Daarna wordt er door de begeleider een aantal woorden uit de lijst gekozen: hij vraagt (en 
licht zonodig toe) wat er met het betreffende woord bedoeld wordt. 

 
Opmerking 
Wanneer deze werkvorm in gemengde groepen wordt uitgevoerd, moet eerst worden ingegaan 
op de onprettige en prettige kanten van het gebruik van bepaalde woorden. Juist het gebruik 
van sommige woorden door jongens kan voor meisjes denigrerend overkomen. 
Een voorbeeld van hoe deze opdracht in een jongensgroep kan verlopen: 
In het woordenspel werden diverse woorden genoemd ( neuken , slapen , condooms , het 
volgende slachtoffer , hijgen , befkever , poessie , meisje , zuigen , bed , pitbult , borsten , 
homo , beffen , orgasmusje , pedo  enzovoort). Tijdens de nabespreking werd er nog een serie 
woorden toegevoegd. Bepaalde woorden ( befkever , pitbult ) werden geschrapt omdat ze in 
feite een seksuele lading zonder een duidelijke betekenis hadden. Ook verdwenen een aantal 
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erg grove woorden van het bord. Verschillende termen werden verduidelijkt (onder andere het 
orgasme bij jongens en bij meisjes) en er werd ingegaan op de prettige en onprettige kant van 
het gebruik van bepaalde woorden. 
Er zijn ook andere werkvormen mogelijk met hetzelfde doel. Hier volgen vier mogelijkheden 
(ontleend aan Braeken e.a. 1989): 
1) De begeleider maakt op een bord of op flappen zes vakken. De begeleider schrijft in elk vak 

 mogelijk woorden 
(medische termen, schuttingtaal, fantasiewoorden) met dezelfde betekenis bedenken. Men 
kan deze opdracht laten uitvoeren door de jongeren om de beurt met een dobbelsteen te 
laten gooien; de vakken worden voorzien van een nummer (of kleur). Weet een jongere een 
woord te bedenken voor het corresponderende vak, dan mag hij of zij nog een keer gooien. 
Weet de jongere geen nieuw woord, dan gaat de beurt over naar de volgende speler. De 
nabespreking kan op dezelfde manier verlopen als hierboven aangegeven.  

2) De groep wordt in groepjes van ongeveer drie personen gesplitst. Ieder groepje krijgt pen en 
papier. De begeleider noemt vervolgens een van de volgende woorden: 

mogelijk woorden met dezelfde betekenis bedenkt. Na ongeveer drie minuten geeft de 
begeleider een stopsignaal, waarna het groepje met de meeste woorden mag beginnen met 
voorlezen. Alle woorden die ook in één of meer andere groepjes bedacht zijn, moeten 
worden weggestreept. Vervolgens leest een ander groepje de dan nog overgebleven 
woorden voor, met dezelfde procedure. De nabespreking kan op dezelfde manier verlopen 
als hierboven aangegeven. 

3) De begeleider schrijft in het midden van een flap-over of een bord voor iedereen zichtbaar 
-over of het bord alles wat hen te 

binnen schiet (in trefwoorden) toevoegen. De bedoeling van deze opdracht is in eerste 

bewust te maken van het feit dat seksualiteit geen eenduidig begrip is. De verschillende 
termen en opmerkingen op het bord of de flap-over kunnen worden nabesproken op 
dezelfde manier als hierboven aangegeven. Tevens is het mogelijk in te gaan op het feit dat 
iedereen bij seksualiteit eigen ideeën en gevoelens heeft en dat er verschillende waarden en 
normen over seksualiteit bestaan. 

4) De groep wordt verdeeld in kleine groepjes van vier à vijf personen. Iedereen krijgt een 

hem/haar te binnen schiet als hij/zij aan seks denkt. Zonder te praten geeft ieder lid van het 
groepje het blaadje (zonder namen erop) door. De volgende schrijft dan er een nieuw woord 
onder. En weer zonder te praten wordt het blaadje doorgegeven aan de 
buurman/buurvrouw. Dit wordt enkele keren herhaald totdat er tien minuten om zijn. Daarna 
gaat iedereen weer in een grote kring zitten en leest om de beurt het rijtje voor dat op het 
blaadje staat dat hij/zij (toevallig) voor zich heeft. Aan de groep wordt gevraagd wat opvalt 
aan de woorden. Welke groepen van woorden kun je onderscheiden? (Categorieën zijn 
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bijvoorbeeld handelingen, emoties, relationele aspecten, vormen van seksualiteitsbeleving, 
ziektes, voorplantingsaspecten, geweldsaspecten, hulpmiddelen en lichaamsdelen.) Wat is 
de betekenis van de verschillende woorden? Zijn er woorden die niet genoemd zijn maar 
achteraf gezien toch met seks te maken hebben? 

 
8.5.3 Gegevens over seksuele ervaringen van jongeren  

Doelen: - het ontzenuwen van het idee dat het belangrijk is vroeg en veel seksuele ervaringen te 
hebben; 

 - het aan de orde stellen van de geloofwaardigheid en stoerheid van verhalen over seksuele 
ervaringen. 

Tijd: + 20 minuten. 
 
Aan de jongeren wordt gevraagd hoeveel procent van de (hoeveel van de 100) jongens 
respectievelijk meisjes van 12 tot 13 (14-15, 16-17 en 18-19) jaar volgens hen al met een meisje 
of jongen geslachtsgemeenschap heeft gehad (geneukt heeft). 
Eventueel kunnen de jongeren de schattingen eerst voor zichzelf opschrijven in een schema 
zoals hieronder weergegeven (maar dan uiteraard zonder vermelding van de juiste 
percentages). De jongeren wordt gevraagd ruwe schattingen te geven. 
Per leeftijdsgroep jongens en meisjes wordt gevraagd welke schattingen de jongeren (gemaakt) 
hebben. Begonnen wordt met de laagste leeftijd. Als iemand een percentage noemt, wordt 
gekeken of er jongeren zijn die hoger dan wel lager schatten. De laagste en hoogste schatting 
worden opgeschreven in een schema op het bord of een flap-over zoals hieronder weergegeven 
(extra ruimte laten voor de juiste percentages). Op het bord of een flap-over komt dan 

-
schattingen van de jongeren vallen. 
Daarna worden de juiste gegevens gepresenteerd. (De onderzoeksgegevens staan hieronder.) 
De vraag was of ze wel eens geslachtsgemeenschap met een meisje/jongen hadden gehad. 

ook juist waren). 
 
 jongens meisjes 
12-13 jaar: 3 % 2 % 
14-15 jaar: 15 % 10 % 
16-17 jaar: 30 % 30 % 
18-19 jaar: 45 % 50 % 

 
Vragen: 
- Wat valt jullie op aan deze cijfers in vergelijking met jullie schattingen? 
- (Wanneer van toepassing) Wat valt jullie op aan het verschil tussen de schattingen van 

meisjes en die van jongens? 
- Hoe komt het volgens jullie dat jullie schattingen veel hoger zijn dan de werkelijke 
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percentages? 
Naar aanleiding van deze vragen kan met de jongeren doorgepraat worden over schijn en 
werkelijkheid in de verhalen van jongeren over seksuele ervaringen: 
- het belang om seksuele ervaring te hebben (aanzien, status, erbij horen); 
- de onzekerheid en angst van jongeren om eerlijk te zijn over wat ze meemaken op het gebied 

van seksuele contacten; 
- het   
 
Opmerking 
Als je met jongeren werkt, loop je bijna altijd aan tegen de stoere verhalen over seks. De een 
heeft het  zogenaamd nog vaker gedaan dan de ander. En intussen zit iedereen m te knijpen: 
als anderen er maar niet achter komen dat ik het  nog nooit gedaan heb . Om deze sfeer te 
doorbreken is dit een goede werkvorm. Jongeren een schatting laten maken van het percentage 
jongeren dat op verschillende leeftijden al geslachtsgemeenschap met een meisje of jongen 
heeft gehad, roept bij iedereen erg veel spanning op. De geschatte percentages zijn over het 
algemeen erg hoog, wat het gevoel maar ik hoor er niet bij  alleen maar sterker maakt. De 
ontnuchtering en opluchting komen wanneer je dan uiteindelijk de werkelijke percentages prijs 
geeft: die blijken aanzienlijk lager te zijn dan hun schattingen. Dit kan veel stoer gedrag 
wegnemen en geeft bovendien de ruimte om de stoerheid van jongeren onder elkaar aan de 
orde te stellen. Dan durven ze soms tegen elkaar uit te spreken dat ze elkaar altijd maar een 
beetje lopen op te fokken. 
Jongens en meisjes hebben vaak verschillende ideeën over het belang van seksuele 
ervaringen. Het aanzien dat jongens en meisjes verwerven met veel seksuele ervaring, is 
immers nogal verschillend. Zoals sommige meisjes het uitdrukken: een jongen die met veel 
meisjes naar bed is geweest, is stoer, een meisje dat met veel jongens naar bed is geweest, 
een hoer . 
 
8.5.4    

Doelen: - het leren voeren van een gesprek (het illustreren en oefenen van enkele basisvaardigheden 
bij het voeren van een gesprek, zoals vragen stellen, de ander aankijken, luisteren en 
doorvragen); 

 - het leren verwoorden van gevoelens; 
 - het leren letten op lichaamstaal. 
Tijd: + 45 minuten. 

 
We gaan het voeren van een gesprek oefenen. Hartstikke makkelijk, doen we iedere dag, zou 

je zeggen. Toch is het best moeilijk om een goed gesprek te voeren. Hoe maak je nou duidelijk 
wat je bedoelt? En als je iets van iemand wilt weten, welke vragen kun je dan het beste stellen? 
En stel dat die ander eromheen draait, hoe kun je dan doorvragen? Hoe zorg ik dat ik te weten 
kom wat ik wil weten, zonder door te drammen of onbeschoft te worden? 
Jullie mogen zo meteen de begeleiders interviewen. Daarna gaan jullie elkaar interviewen. We 
gaan het hebben over de eerste keer . Dat kunnen allerlei eerste keren zijn die met seks te 
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maken hebben: de eerste keer dat je zoende, de eerste keer dat je je ging opmaken, de eerste 
keer dat je uitging, je eerste vriendje/vriendinnetje, de eerste keer dat je iets over seks hoorde, 
de eerste keer dat je iets van seks zag, de eerste keer dat je verliefd was enzovoort. Wij hebben 
voor onszelf een lijstje met eerste keren  gemaakt. Jullie mogen straks ook zo n lijst maken. 
Maar eerst mag een van jullie begeleider X ondervragen over de eerste keren  van haar lijstje.  
 
Gesprek met de begeleider(s) 
Het lijstje van begeleider X bevat bijvoorbeeld de eerste b.h. , de eerste zoen , de eerste keer 
met een jongen in een bed , de eerste keer ongesteld ; de lijst van begeleider Y zou 
bijvoorbeeld kunnen bevatten de eerste zoen , de eerste keer aftrekken (zelfbevrediging) , de 
eerste keer zoenen met een jongen , de eerste keer dat ik over seks hoorde , de eerste keer 
met een meisje naar bed  en de eerste keer dat iemand verder ging dan ik wilde . 
 
Alvorens het gesprek uit te voeren, wordt geïnventariseerd welke vragen gesteld kunnen 
worden. Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn: 
- Wanneer gebeurde het? 
- Hoe gebeurde het? 
- Wat dacht of voelde je erbij? 
- Hoe ging het verder, hoe liep het af? 
Enkele vragen worden op het bord of een flap-over geschreven. Daarna wordt een jongere 
gevraagd op de stoel tegenover begeleider X te gaan zitten. Degene die geïnterviewd wordt, 
mag weigeren over een bepaalde eerste keer  te praten. In dat geval wordt een andere eerste 
keer gekozen. Tegen de overige jongeren: 
Jullie moeten goed opletten. Als je nou ziet dat het gesprek vastloopt en je weet een vraag die 

je zou kunnen stellen zodat het gesprek weer door kan gaan, dan mag je de interviewer 
afkloppen. Dan loop je naar voren, je tikt de interviewer op de schouder en neemt het gesprek 
over.  
 
Punten voor de begeleider die niet geïnterviewd wordt (in ons voorbeeld begeleider Y) en het 
gesprek begeleidt: 
 Let op de vaardigheden van de jongeren: worden er open vragen gesteld, wordt er goed 

geluisterd, wordt de ondervraagde aangekeken (lichaamstaal), wordt er nagegaan of er een 
antwoord op de vraag is gegeven, wordt er voldoende doorgevraagd, wat is de invloed van 
de manier waarop de vraag gesteld wordt en wat zijn de bewoordingen die gebruikt worden? 

 Het gespeelde gesprek kan stopgezet worden, bijvoorbeeld als het gesprek stokt, als de 
interviewer geen antwoorden krijgt op de vragen, als de interviewer niet-relevante vragen 
stelt, als een stoere vraag een stoer antwoord oplevert, als de geïnterviewde eromheen 
draait, als het gesprek te lang duurt enzovoort. 

 Als het gesprek stopgezet is, dan: 
- vraagt de begeleider aan de interviewer wat goed ging en wat moeilijk was; 
- vraagt de begeleider aan de geïnterviewde hoe zij/hij het gesprek ervaren heeft (de 

geïnterviewde begint met het benoemen van positieve punten). 
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 Aan de hand van de bovengenoemde aandachtspunten geeft de begeleider feed-back op 

een bepaald punt beter/anders zou kunnen. 
Probeer te verduidelijken hoe de interactie tussen de begeleider en de geïnterviewde 
verlopen is (actie-reactie). De begeleider vraagt hierbij aan de interviewer wat hij/zij aan de 
weet is gekomen en wat hij/zij tijdens het gesprek verder aan de geïnterviewde gemerkt 
heeft. Hoe iets beter zou kunnen, vraag je in eerste instantie aan de jongere zelf en aan de 
overige jongeren. Bijvoorbeeld door te vragen: hoe komt het dat het zo gelopen is? Wat zou 
je anders kunnen doen? Een tip om een gesprek gaande te houden en nieuwe vragen te 
verzinnen, is: Ga bij jezelf na of je (al) weet wat er precies gebeurde en of je weet wat die 
ander daarvan vond.  Vervolgens vraagt de begeleider de jongere of een van de andere 
jongeren he  

 Als bij begeleider X de stof uitgeput is, worden de rollen tussen begeleider X en begeleider Y 
omgewisseld. 

 
Gesprek in tweetallen 
Allereerst gaan de jongeren een aantal eerste keren  voor zichzelf bedenken: Schrijf zo veel 
mogelijk eerste keren  van jezelf op. Het moeten eerste keren zijn die je je nog kunt herinneren.  
Eventueel worden de voorbeelden die hiervoor al genoemd zijn teruggehaald. 
 
Daarna zoekt elke jongere een andere jongere van dezelfde sekse op. Ze geven elkaar hun lijst. 
Uit de gekregen lijst mogen ze één eerste keer kiezen waarover ze meer willen weten. De 
interviewer  stelt de maker van de lijst een aantal vragen over de eerste keer die is uitgekozen. 
Het onderwerp mag geweigerd worden. Dan wordt een andere eerste keer gekozen. Na vijf 
minuten wordt er gewisseld: degene die zojuist ondervraagd werd, wordt nu interviewer . 
 
Nieuwe tweetallen, zelfde procédé. Als een onderwerp gekozen wordt waarover net al gepraat 
is, wordt een ander onderwerp gekozen. 
 
In het gezamenlijke nagesprek over de eerste keren ligt de nadruk op de gevoelens achter die 
gebeurtenissen (verwachting, teleurstelling, voldoening, angst, plezier, onzekerheid, schaamte, 
spanning, nieuwsgierigheid, spijt). 
 
Vragen voor de nabespreking: 
- Hoe ging het gesprek? Wat ging goed en wat was er moeilijk aan? 
- Waren er ook verhalen over leuke/niet-leuke gebeurtenissen? Hoe ga je daarmee om? Praat je 
er ook over met degene met wie het gebeurde of met je vrienden? Is het moeilijk om te praten 
over niet-leuke seks? Waarom? Waar ben je dan bang voor? Heb je er nu wel over gepraat? 
Hoe was dat om te doen? Gebeurde er ook waar je bang voor was? 
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Opmerking 
Wanneer de begeleiders van buiten  komen, kan deze werkvorm de sfeer in de groep in 
belangrijke mate positief beïnvloeden. Het is voor jongeren heel spannend om de verhalen van 
de begeleiders te horen. Dit blijkt ook uit het volgende verslag van een oefening die werd 
uitgevoerd in een qua sekse gemengde groep: 
Het ondervragen van begeleider X verliep bijzonder goed. Ze vonden het leuk en waren erg 
nieuwsgierig naar de ervaringen van begeleider X. Wat betreft de vaardigheden om een gesprek 
te voeren, kwam onder andere aan de orde dat je soms iets anders hoort dan er gezegd is en 
dat je in plaats van in te vullen wat die ander bedoelt ook kan vragen of dat wel zo is. 
Het verhaal over de eerste keer met een jongen in een bed  riep achteraf veel discussie op. 
Begeleider X vertelde dat de jongen verder wilde dan zij. Er werd door een Marokkaanse jongen 
een vergelijking getrokken met de codes in zijn cultuur. Hij zei dat vrouwen binnen het huwelijk 
niet het recht hebben om nee te zeggen tegen seks. Hierover ontstond enige discussie, waarbij 
de Marokkaanse jongens het niet met elkaar eens werden. Uiteindelijk relativeerde de jongen 
die deze opmerking gemaakt had zijn mening. 
Wanneer de begeleiders dagelijks met de jongeren werken (bijvoorbeeld hun groepsleider zijn), 
is het in sommige gevallen niet verstandig hen te laten interviewen door de jongeren. De 
mogelijkheid bestaat namelijk dat informatie over je privé-leven tegen je gebruikt gaat worden. 
Het onderdeel gesprek met de begeleider(s)  kan dan worden overgeslagen. 
 
8.5.5 Het carrouselspel   

(overgenomen uit Braeken e.a. 1989) 
Doel: leren praten over seksualiteit en relaties. 
Tijd: + 45 minuten. 

 
De groep wordt verdeeld in twee groepen. Er wordt een binnen- en een buitenkring gevormd; de 
groepsleden zitten met de gezichten naar elkaar toe zodat er paren ontstaan. Ieder paar krijgt 
een envelop met vragen. De jongere in de binnenkring mag het eerst een kaartje uit de envelop 
nemen en de daarop staande vraag aan de jongere in de buitenkring stellen. Na beantwoording 
worden de rollen omgedraaid. 
Na ongeveer tien minuten schuift de buitenkring een plaats op. Er ontstaan andere paren en er 
kan opnieuw aan een serie vragen worden begonnen. Op deze manier kunnen in veertig 
minuten vier rondes gespeeld worden. 
 
Richtlijnen bij het beantwoorden van de vragen: 
- De jongere aan wie een vraag gesteld wordt, bepaalt zelf of en hoe de vraag beantwoord 

wordt. Het gaat er bij dit spel niet om persoonlijke zaken tot in detail op tafel te leggen. Waar 
het wel om gaat, is om te leren praten over seksualiteit. Daar hoort ook bij leren wat je wel en 
niet kwijt wilt aan anderen. 

- Als een jongere een bepaalde vraag niet wil beantwoorden, wordt een andere kaart uit de 
envelop getrokken. 

- Elk paar bepaalt zelf hoe lang men over een bepaalde vraag wil doorpraten. Dat kan 
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betekenen dat in dezelfde tijd bij het ene paar drie vragen worden besproken, terwijl het 
andere paar tien vragen behandelt. 

 
Voorbeeldvragen: 
- Heeft een jongen meer behoefte aan seks dan een meisje? 
- Over welke onderwerpen hebben je ouders je seksuele voorlichting gegeven? 
- Als je iets wil weten op seksueel gebied, aan wie vraag je dat dan? 
- Hoe worden bij jou thuis de mannelijke en de vrouwelijke geslachtsorganen genoemd? 
- Welke woorden gebruik je voor je eigen geslachtsorganen? 
- Zou je met je vriend(in) op vakantie willen? 
- Zou je daar toestemming voor krijgen van je ouders? 
- Houd je ervan om jezelf te verwennen? Wat doe je dan? 
- Voel je je wel eens eenzaam? Wat doe je dan? 
- Hoe laat je merken dat je iemand aardig vindt? 
- Hoe los je een ruzie met je vriend(in) op? 
- Wat vind je belangrijke eigenschappen bij een vriend(in)? 
- Wat vind je leuk aan jezelf? 
- Besteed je aandacht aan je uiterlijk? Wat vind je daarbij belangrijk? 
- Als je aan de jongen/meisje van je dromen denkt, hoe ziet die er dan uit? 
- Zou je naar het naaktstrand durven of willen gaan? 
- Hoe laat moet je thuiskomen als je uitgaat? Ben je het daarmee eens? 
- Hoe merk je dat iemand jou leuk vindt? 
- Hoe merk je dat je verliefd bent? 
- Iemand vraagt je ten dans. Je vindt hem/haar niet zo leuk. Wat doe je? 
- Fantaseer je wel eens over iemand? 
- Heb je wel eens in een pornoblaadje gekeken? Wat vond je ervan? 
- Wat vind je romantisch? 
- Hoe zou je reageren als iemand die je niet zo leuk vindt tegen je zou zeggen dat hij/zij verliefd op je 

was? 
- Hoe zou je reageren als iemand van je eigen geslacht tegen je zou zeggen dat hij/zij verliefd op je was? 
- Wat doe je als je ouders je vriend(in) niet zien zitten? 
- Wat vind je ervan als jouw vriend(in) naar andere meisjes/jongens kijkt? 
- Hoe zou je reageren als jouw vriend(in) je vertelde dat hij/zij met een ander gevreeën had? 
- Wanneer ga je met elkaar vrijen? 
- Wat zijn voor jou de ideale omstandigheden om met je vriend(in) te vrijen? 
- Is het normaal om jezelf te bevredigen? 
- Is het normaal om jezelf te bevredigen als je een vaste relatie hebt? 
- Wat is het verschil tussen vrijen met jezelf en vrijen met een ander? 
- Hoe denk je dat het zal zijn als je voor het eerst met iemand naar bed gaat? 
- Als je voor het eerst met iemand naar bed gaat, zou je dat dan liever doen met iemand voor wie het ook 

de eerste keer is of met iemand die al ervaring heeft? 
- Als je zou merken dat je homoseksueel bent, aan wie zou je dat dan als eerste vertellen? 
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- Als je zou merken dat je homoseksueel bent, wat zou er dan allemaal voor je veranderen? 
- Als een van je klasgenoten zou vertellen dat hij/zij homo was, hoe zou je dan reageren? 
- Hoe denk je dat je leeft als je ongeveer 30 bent (getrouwd, samenwonend, kinderen enzovoort)? 
- Als je voor het eerst met iemand naar bed gaat, durf je dan te vragen of hij/zij een voorbehoedmiddel 

gebruikt? 
- Welk voorbehoedmiddel zou je het liefst willen gebruiken en waarom? 
- Je bent met elkaar naar bed geweest zonder iets te gebruiken. Wat doe je? 
- Stel, zij (of je vriendin) is ongewenst zwanger. Hoe zou je je voelen, wat zou je doen? 
- Hoe kun je een geslachtsziekte oplopen? Hoe kun je het voorkomen? 
- 

er gewoon om om verkracht t  
- Heeft AIDS je ideeën over seksualiteit beïnvloed? Hoe dan? 
Enzovoort, enzovoort. 

 
In de nabespreking wordt niet meer stilgestaan bij de inhoud van de gesprekken, tenzij daar bij 
de groepsleden nog dringende vragen over zijn. De nabespreking richt zich op de werkvorm 
zelf: hoe vond men het om op deze manier met elkaar te praten? Welke onderwerpen waren 
moeilijker, welke gemakkelijker bespreekbaar? Zijn er verschillen tussen een jongen of een 
meisje als gesprekspartner? 
 
Opmerking 
De vragen kunnen van tevoren ook door de groepsleden zelf gemaakt worden. Voor de 
groepsleden levert dat als voordeel op dat men vragen kan stellen die hen op dat moment 
bezighouden. De begeleider krijgt zo bovendien een beeld van wat er in de groep leeft. Enige 
bekendheid met elkaar en vertrouwdheid binnen de groep is wel een voorwaarde voor het 
kunnen gebruiken van deze werkvorm. 
 
8.5.6 De glijdende schaal tussen verleiden en verkrachten  

Doelen: - bewustwording van de glijdende schaal tussen enerzijds verleiden, flirten en dollen en 
anderzijds intimidaties en seksueel geweld (het aan de orde stellen van de grens tussen 
gewenste en ongewenste seksuele toenaderingspogingen en aanrakingen); 

 - het bestrijden van het idee dat meisjes handtastelijkheden/seksueel geweld uitlokken; 
 - (voor meisjes) bewustwording van (de betekenis van) gevoelens: wat zeggen die gevoelens 

over wat je eigenlijk zou willen en over wat je tegenhoudt om dat te uiten; 
 - (voor jongens) inleving in de ander. 
Tijd: + 30 minuten. 

 
Bij aanrakingen speelt vaak de vraag of het gewenst of ongewenst is, vindt iemand het prettig 

of onprettig? Denk aan een situatie waarin een meisje in de kont wordt geknepen of bij de 
borsten wordt gepakt. Het meisje kan dit heel vervelend en kwetsend vinden, terwijl de jongen 
dan bijvoorbeeld zegt dat het maar een geintje was. We gaan een aantal korte verhaaltjes 
bekijken waarbij steeds de vraag aan de orde is of de aanrakingen prettig of onprettig zijn.  
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Je laat steeds een situatie door de jongeren lezen (of je leest de situatie zelf voor). 
Vragen (per situatieschets): 
- Wat denk je wat (...) ervan vindt dat dit gebeurt? Waarom zou zij/hij het vervelend vinden? En 

wat zou jij ervan vinden als jou dit zou overkomen? 
- (Wanneer nodig) Wat is jouw oordeel wanneer jouw zus of vriendin (broer of vriend) zoiets 

zou meemaken? Waarom is dat dan anders? 
- Waarom zou(den) (...) dit doen? Wat wil(len) hij/ze hiermee laten zien of bereiken? 
- Waarom doen jongens dit soort dingen? Wat is de lol ervan? Wat willen/bedoelen ze eigenlijk 

wanneer ze dit soort dingen doen? 
- Als een meisje niet kwaad wordt, betekent dat dan dat zij het niet erg vindt? 
- 

 
- Waarom is het voor meisjes vaak moeilijk om nee te zeggen of zich te verzetten? 
- Hoe kun je erachter komen wat de ander prettig en onprettig vindt? Waarom is dat belangrijk? 
 

Situatieschetsen: 
1) Bram (15 jaar) staat in de kantine te kijken naar een poster op de muur. Patrick, een klasgenoot, loopt op 

hem af en maakt een gebaar alsof hij hem in zijn kruis wil grijpen. Een grapje... 
2) Marina (15) is goed bevriend met Mike (15). Ze hebben geen verkering met elkaar. Op een middag 

lopen ze samen met vier andere jongens door de straat. Als er andere jongens bij zijn, doet Mike vaak 
heel anders tegen haar. Plotseling legt Mike zijn handen drie tellen op de borsten van Marina en zegt: 
Zo, die groeien!  Alle jongens beginnen hard te lachen. 

3) Susan (14) loopt alleen over straat. Zij wordt nagefloten door een groepje oudere jongens. Een van hen 
roept: Hé stuk, kom eens hier, dan zullen we je eens lekker verwennen!  

4) Hakan (17) heeft nooit verkering gehad met een meisje. De laatste tijd wordt hij steeds vaker gepest dat 
hij homo zou zijn. Onlangs zeiden twee jongens tegen hem dat ze hem na schooltijd wel even zouden 

 
5) Fatima (15) en John (16) hebben twee weken verkering. Ze zijn beiden smoorverliefd. Ze hebben nog 

nooit met elkaar gevreeën. Ze zitten op een bankje in het park. Plotseling buigt John zich over haar heen 
en begint haar te zoenen en te strelen. Hij probeert zijn handen onder haar trui te duwen, maar Fatima 
houdt hem tegen. Ze zegt dat ze niet verder wil. John denkt dat meisjes dat altijd zeggen en dat hij 
gewoon even door moet zetten. Dus hij pakt haar nog wat steviger vast, hij duwt zijn hand onder haar 
trui en gaat in de richting van haar borsten. 

 
Opmerking 
Bij situatie 1 moet indien nodig aangegeven worden dat het om heterojongens gaat. Het is van 
belang het onderscheid tussen lichamelijke pijn  en gekwetst worden  duidelijk te maken. Bij 
situatie 2 is van belang het feit dat juist iemand die haar vriend is het meisje bij de borsten pakt 
in aanwezigheid van andere jongens. Bij situatie 5 is het van belang het verhaal in etappes op te 
bouwen en beeldend te vertellen. 
Een voorbeeld van hoe deze werkvorm kan verlopen in een jongensgroep: 
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Het praten over deze situatieschetsen werkte goed. De jongens leefden zich in in de situatie van 
zowel de pleger als het slachtoffer. Ingegaan werd ook op het verschil tussen jongens en 
meisjes als het gaat om het ondergaan van seksuele intimidaties. Op een bepaald moment 
kwam het onderscheid naar voren tussen meiden als hoer  en madonna . Dit onderscheid werd 
door jongens naar voren gebracht als het ging om het beoordelen van de slachtofferkant: 
Sommige meiden vinden dit vervelend, maar andere meiden vinden het lekker en vragen 

erom.  Hier is nog een tijdje over doorgepraat, in de zin van: 
- Wat is het verschil tussen beide groepen meiden? 
- Klopt dit verschil wel? 
- Voorbeelden? 
- 

vragen lastig gevallen te worden? 
Het stereotiepe beeld van de vrouw als hoer of madonna is nogal diep verankerd. Het is dan ook 
niet gelukt dit beeld geheel uit te bannen. 
 
8.5.7 Het was een geintje.  Alledaagse situaties van grensoverschrijdend gedrag tussen 

jongens en meisjes  
Doelen: - bewustwording van de glijdende schaal tussen enerzijds verleiden, flirten, dollen en 

anderzijds intimidaties en seksueel geweld (het aan de orde stellen van de grens tussen 
gewenste en ongewenste seksuele toenaderingspogingen en aanrakingen); 

 - het bestrijden van het idee dat meisjes handtastelijkheden uitlokken; 
 - inleving in de situatie van anderen (slachtoffer en pleger). 
Tijd: + 35 minuten. 

 
Gebruikt wordt een fragment uit deel 2 van Vroeger en nu van de video Een wereld van verschil 
(Vollenhoven, Wijlen en Zijlstra 1989). Een wereld van verschil is een ingekorte versie van de 
serie Kanjers, geproduceerd door de IKON. De serie plaatst seksualiteit in het kader van 
relatievorming en bestaat uit gespeelde scènes (een verhaal met vier hoofdpersonen) met 
tussendoor interviews met de acteurs (die worden ondervraagd over de belevenissen die ze in 
de gespeelde scènes hebben meegemaakt). De serie komt levensecht over, omdat het lijkt alsof 
de jongeren in de gespeelde scènes  en vervolgens ook in de interviews  zichzelf spelen. Er 
worden veel keuzemomenten getoond: wat doe je en wat doe je niet? De jongeren in de video 
maken verschillende keuzes en lichten deze toe. 
 
Het fragment dat getoond wordt, begint met de situatie waarin Joop een onderbroek in de 
meisjeskleedkamer gooit en eindigt met de scène waarin Pieter Francien bij haar borsten pakt. 
De gespeelde gebeurtenissen (cursief gedrukt) worden afgewisseld met korte fragmenten uit de 
individuele gesprekken met de jongeren. 
 

Hij doet de deur van de meisjeskleedkamer 
open, gooit een onderbroek naar binnen en rent vervolgens weer weg. De meisjes beginnen te gillen. 
Francien loopt naar de onderbroek, pakt hem op en laat hem weer vallen. Joop komt met een stoere blik 
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weer binnen in de jongenskleedkamer. Een van de jongens vraagt: Waar ben je nou geweest man?  Joop: 
Wat denk je? Een paradijs.  

Francien pakt opnieuw de onderbroek op en loopt naar de jongenskleedkamer. Ze doet de deur open en 
blijft in de opening staan. Ze staat te zwaaien met de onderbroek. De jongens beginnen te rennen, te 
schreeuwen en te gillen en pakken kledingstukken om hun geslachtsdelen te bedekken. Francien kijkt rustig 
rond en vraagt: Is die van jullie of zo?  kruis. Francien: Is die 
van jou Joop?  Joop begint te glimlachen. Francien tegen hem: Stom joch!  Ze gooit de onderbroek naar 

Pak haar.  Maar de 
jongens blijven binnen. 
Als Francien terugkomt in de meisjeskleedkamer, doet ze voor hoe de jongens gilden en Joop erbij stond 

Heb je iemand naakt gezien?  Francien: Ja Joop!  
Pieter: Dan zou ik mijn arm om haar heen leggen, weet je wel. Zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? De 
hele tijd twijfelen, weet je wel. Toen zette ik mijn arm eerst achter op de grond, weet je wel.  
Joop: Het is spannend, het is een spel dat je speelt.  
De leerlingen staan bij de bagagekluizen hun spullen te pakken. Joop staat bij de condoomautomaat, twee 
meter verderop. Joop roept Marjoke. Marjoke kijkt op, Pieter wijst naar de condoomautomaat. Marjoke: Kijk 
voor je eikel.  Francien komt aangelopen en zegt: Wat is ie nou aan het doen?  En tegen Joop: Heb je 
guldens nodig? Je mag wel lenen hoor.  Ze loopt naar hem toe en zegt: Weet wat de meester heeft 
gezegd? Altijd condooms gebruiken!  Ze loopt door naar Marjoke en zegt tegen haar: Dat geldt ook voor 
jou. Je moet ze altijd bij je hebben.  Joop loopt naar Francien toe. Francien nogmaals: Ik wil je wel guldens 
lenen hoor.  Joop gaat dicht voor haar staan en zegt: Heb jij ze dan bij je?  Francien zegt een aantal keren: 
Wat is er met mij dan?   en knijpt haar tegelijkertijd in de 

billen. 
Pieter: Joop die zat Francien te treiteren. Ze kon niks tegen hem beginnen.  
Francien: 
niet te doen.  

af te weren. Francien: Als je me dat nog een keer flikt!  Joop vecht terug en gaat haar te lijf. Een leerkracht 
komt tussenbeiden: Hé, hou daar nou toch eens een keer mee op joh. Altijd dat gedonder met die meiden, 
ik wil dat hier niet hebben.  De leerkracht trekt ze uit elkaar. Joop: Ze begint toch zelf.  De leerkracht tegen 
Francien:  
Francien: Hij dacht: ja die pak ik wel effe. En: die, grieten, jonge, die grieten shit shit; zo zit ie dan de hele 
tijd.  
Joop: Het was een geintje.  
Francien: Ik heb ook niets tegen hem gedaan, dus dan hoeft hij ook niets tegen mij te doen. Ik werd echt zo 
kwaad.  
Pieter: Ik vond het echt flauw van hem. Dan komt de leerkracht er aan en die haalde ze uit elkaar.  
Vraag:  
Joop: Ze stond er ook zo lekker bij, uitdagend, laat ik het netjes zeggen.  
Vraag: Hoezo uitdagend?  
Joop: Ja, ze stond met haar kont naar me toegekeerd, dus...  
Vraag: Maar dat staan vrouwen wel vaker. Knijp je ze dan ook altijd in de billen?  
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Pieter: Mm, nou nee dat niet altijd. Het was een geintje.  
Vraag: Maar waarom knijp je dan in haar billen?  
Pieter: Eén geintje op de dag, dat moet toch wel kunnen.  
Francien staat bij de bushalte, trapt tegen een blikje aan. Pieter komt naar haar toe: Ben je nog kwaad op 
Joop? Zal ik jou eens vechten leren?  
Joop: Ja, op een gegeven moment werd ze echt kwaad!  
Vraag: Snap je eigenlijk waarom ze kwaad wordt?  
Joop: Nee, echt niet.  
Vraag: Echt niet?  
Pieter doet Francien de houdgreep voor. Hij gaat voor haar staan, met de rug naar haar toe. Hij geeft 
Francien aanwijzingen hoe ze het moet doen met de armen. Francien probeert het bij hem uit. 
Vraag: Wat had je verwacht?  
Joop: Ja, dat ze om zou draaien en dan gewoon lachen.  
Pieter stelt voor om het te oefenen als hij loopt: Dan speel ik Joop, dan probeer jij mij te pakken.  Francien: 
Oké.  

Vraag: Vond je het een beetje vervelend?  
Joop: Nou, nee, ja, een beetje, een klein beetje.  
Het oefenen van de houdgreep lukt: Francien pakt Pieter van achteren en heeft op een gegeven moment 
zijn vinger vast. Francien draait zijn vinger om: Genade!  Pieter: Doe normaal joh. Laat los.  Francien laat 
los en Pieter pakt Francien vast. Pieter pakt haar bij haar middel en tilt haar van de grond, beiden lachen. 
Op het moment dat hij Francien weer op de grond zet, pakt hij haar duidelijk zichtbaar bij de borsten. 
Francien gilt en loopt kwaad bij hem weg. Pieter zegt: Francien? Sorry hè. Francien dat was niet de 
bedoeling. Francien?  Francien wendt zich af en gaat in de rij voor de bus staan. Ze is kwaad, kijkt hem niet 
meer aan en stapt de  inmiddels gearriveerde  bus in. Pieter blijft vertwijfeld achter, terwijl de bus wegrijdt. 

 
Vragen: 
- Waarom gooide Joop de onderbroek de meisjeskleedkamer in? Wat wilde hij daarmee laten 

zien? 
- Waarom stapte Francien de jongenskleedkamer in? Wat wil zij daarmee laten zien? 
- (Eventueel) Wa  
- Wat vond Francien ervan dat Joop haar bij haar kont pakte? Waar zag je dat aan? 
- Vind je het normaal wat Joop deed, of vind je dat hij te ver ging? Waarom? 
- Waarom deed Joop dat? 
- (Eventueel) Denk je dat Joop Francien leuk vindt? En Francien Joop? Zou je het gedrag van 

Joop kunnen zien als een poging om Francien te versieren? Is dit dan een geslaagde 
versierpoging? 

- Joop zei: Ze lokte het zelf uit.  
dat jou iets overkomt? (Vergelijking trekken met uitlokken van agressie.) 

- Joop zei ook dat het een geintje was. Wat vind je daarvan? (Vergelijking trekken met 
ongewenste aanrakingen tussen jongens.) 

- Stel dat jij Francien was en dit was jou overkomen, wat zou je dan doen? 
- Was het opzet dat Pieter Francien bij haar borsten pakte? Waaraan zag je dat?  
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(Het videofragment waarin Pieter Francien bij haar borsten pakt, wordt nogmaals vertoond 
om de vraag of het opzet was beter te kunnen beantwoorden.) 

- Waarom werd Francien kwaad op Pieter? 
- Wat vond Pieter ervan dat Francien kwaad op hem was? Waaraan zag je dat? 
- Waarom zei Pieter dat het per ongeluk was? (In herinnering brengen wat Pieter zei over het 

gedrag van Joop.) 
 
De band wordt doorgespoeld naar de wraakactie  van Francien: 

Francien loopt met een doos lege flessen over straat. Ze komt Joop tegen, die patat loopt te eten. Ze kijkt 
Joop kwaad aan. Ze lopen allebei door. Francien kijkt achterom of Joop inderdaad doorloopt. Ze zet de 
doos met flessen neer en sluipt achter hem aan. Zij pakt hem van achteren en duwt de patat met pindasaus 

flessen. Joop blijft staan en wrijft de pindasaus uit zijn gezicht. 
 
Vraag: Waarom nam Francien wraak op Joop? Wat vind je daarvan? 
 
Opmerking 
Wat in het nagesprek met name ter discussie gesteld moet worden, is de neiging (van jongens 
én meisjes) om grensoverschrijdingen te bagatelliseren, te ontkennen of goed te praten ( zij 
lokte het zelf uit ). 
 
8.5.8 Het ter discussie stellen van vanzelfsprekende opvattingen met behulp van de 

videofilm Buitenspel  
Doelen: - jongeren bewust maken van (de mogelijke gevolgen van) de heersende opvattingen over de 

omgang tussen jongens en meisjes; 
 -  
 - stereotiepe opvattingen over seksualiteit en seksueel geweld aan de orde stellen. 
Tijd: + 30 minuten. 

 
De videofilm Buitenspel (Bonink, Damen e.a. 1988) gaat in op hoe vanzelfsprekende 
opvattingen over de omgang met meisjes, seksualiteit en geweld samenhangen met seksueel 
geweld. Interviews met twee plegers, twee slachtoffers en de vriend van een van de slachtoffers 
worden afgewisseld met enkele nagespeelde scènes en uitspraken van jongens en meisjes over 
versieren, stoer doen, vriendschap, seksualiteit, macht en geweld. Tot slot gaat een 
politiefunctionaris in op de gevolgen voor plegers. 
Buitenspel sluit aan bij de leeftijdsfase waarin jongeren opvattingen over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid integreren met concreet gedrag tegenover meisjes en jongens. Gedrag dat 
normaal  is voor jongens, wordt gerelateerd aan seksueel gewelddadig gedrag. De kijker wordt 
gedwongen om te kijken vanuit de situatie van de pleger én het slachtoffer, alsmede vanuit het 
perspectief van de vriend van een misbruikt meisje. 
Het gebruik van Buitenspel biedt een goede mogelijkheid vanzelfsprekende opvattingen ter 
discussie te stellen. Mogelijke kijkopdrachten voor jongeren zijn: 
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- Welke meningen hoor je over hoe jongens zich moeten gedragen? 
- Welke meningen hoor je over hoe meisjes zich moeten gedragen? 
- Welke vooroordelen over seksueel geweld komen naar voren? 
- Welke verschillen zie je tussen de verhalen van plegers en de verhalen van slachtoffers? 
- Welke verklaringen worden gegeven voor het feit dat sommige jongens seksueel geweld 

plegen? 
 
Buitenspel biedt naast het werken met kijkopdrachten tal van mogelijkheden om discussies en 
andere opdrachten uit te voeren. Het is ook mogelijk om korte fragmenten van Buitenspel te 
laten zien en deze met de jongeren na te bespreken. Een voorbeeld: 
 
We gaan kijken naar een fragment uit Buitenspel. In deze situatie gaat het om Peter (15), die 

Jeanet in een disco probeert te versieren. Ze gaan samen naar buiten. Geen van beiden wilde 
zichtbaar in beeld komen, dus de gezichten zijn donker gemaakt. Ze worden beiden afzonderlijk 
geïnterviewd. Soms is het wat moeilijk te verstaan, aangezien ze allebei een beetje een accent 
hebben. Als het nodig is, wordt na de band nog kort herhaald wat beiden gezegd hebben.  
 

Peter: Ik ging op een zaterdagavond naar een discotheek, het was toen nog mooi weer. Toen kwam ik met 
een meisje aan de praat. En omdat zij het een beetje warm had, 
is het in stemming gekomen dat zij ook mee naar buiten wou. En toen dacht ik: die heb ik versierd.  
Jeanet: En toen vroeg hij later of ik mee naar buiten ging. Dat deed ik wel, want ik dacht: daar gebeurt toch 
niets. En toen zijn we naar buiten toe geweest. En toen begon hij er ineens over dat hij condooms wilde 
gebruiken, dat hij niet wou dat hij AIDS kreeg en zo. En toen wou ik al weg. Dat kreeg hij in de gaten en 

 
Peter: Toen had ze die ene knoop al los en toen zat ik aan die andere knoop ook wat te friemelen. Nou en 

over haar borst gaan voelen, strelen, wrijven. Toen vroeg ik of ik haar mocht neuken. Toen zei ze nee, 

haar op de grond gedrukt en de broek naar beneden getrokken en haar proberen te neuken. Maar dat wou 
niet omdat ze de benen bij elkaar hield. Toen heb ik geprobeerd ze uit elkaar te trekken, dat lukte niet zo 
erg en toen heb ik het zo geprobeerd, maar dat wou ook niet.  
Jeanet: Mijn broek kreeg hij eerst niet helemaal uit, omdat ik mijn benen stijf tegen elkaar aan hield. 
Gewoon slaan en proberen te schoppen en zo, maar dat lukte niet erg want hij was veel te sterk voor mij, ik 
kon hem niet aan. En ja, schelden heb ik gedaan. Maar alles hielp niet, dus toen heb ik gewoon maar 
geprobeerd om hem om te praten, maar dat lukte ook niet echt. En toen ben ik gaan smeken of hij mij wou 
laten staan. Want als hij mij liet staan, dan kon ik tenminste wegkomen.  
Peter: Toen kwamen er een paar mensen langs en toen wou ze blijkbaar schreeuwen. En toen heb ik mijn 
hand op haar mond gedrukt, zodat ze niet kon schreeuwen. En toen die mensen weg waren in de schemer, 
toen ben ik zo geschrokken en toen ben ik maar gauw opgestaan.  
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Vragen: 
- Wat gebeurde er? 
- Peter vroeg Jeanet of ze mee naar buiten ging. Wat bedoelde hij daarmee? Wat wilde Peter 

eigenlijk? 
-  
- Jeanet wilde wel mee naar buiten. Wat dacht Jeanet dat er zou gebeuren? Wat wilde ze wel 

en wat niet? 
- Wat heeft Jeanet gedaan om duidelijk te maken dat ze niet wilde neuken en om ervoor te 

zorgen dat dat ook niet gebeurde? 
- Wat heeft Peter gedaan om te proberen toch zijn zin te krijgen? 
- Wie heeft in deze situatie meer macht: Peter of Jeanet? Waarom? 
-  
- Wat had Peter kunnen doen om dit te voorkomen? Waarom denk je dat hij dit niet heeft 

gedaan? 
 
Band een klein stukje doorspoelen: 
 

Peter: Ik had haar gewoon versierd en toen wou ik gewoon wat en toen vroeg ik dat gewoon en zo is het 
gekomen, gewoon. Ik deed het gewoon omdat ik er zin in had en omdat ze eerst ja zei en daar ging ik van 
uit. Als ze A zeggen, moeten ze ook B zeggen.  
Jeanet: Sommige meisjes laten meteen alles toe, anderen weer niet. Dus misschien dacht hij dat ik ook 

 
Peter: 
de drang gewoonweg niet meer tegenhouden om dat te laten. En dan denk ik gewoon: als ze eerst ja 
zeggen en dan in een keer nee, wat is dat nou dan? Dan doe je het gewoon.  
 

Aansluitende interviewfragmenten eventueel ook laten zien: 
 

Jongen 1: Maar ja, als jij naar een meisje toegaat en je wordt een beetje handtastelijk, en ze zegt nee, 
maar ze begint een beetje te lachen, met andere woorden dat ze het niet erg vindt, maar dat ze toch maar 
nee zegt. Maar er zijn ook meisjes die zeggen nee en dan willen ze het helemaal niet, dan lopen ze ook 
meestal direct weg.  
Meisje: Jongens hebben soms het idee dat als meisjes nee zeggen  een meisje zegt dus nee als een 
jongen iets van haar wil  

 
Jongen 2: Als een meisje nee zegt, dan kunnen jon

 
Jongen 3: In reclames krijg je heel vaak het idee, en in films, dat een stoere jongen die dan een 
afwachtend meisje krijgt, en dat lukt dan in het begin niet om die te versieren. Heel veel problemen, hij 
wordt steeds afgewezen. En uiteindelijk lukt het hem wel dat meisje te versieren.  
Jongen 1: Door die films denken ze: zo lukt het wel door macho te doen. Als je bijvoorbeeld breed bent, 



 
 
206 

Sylvester Stallone, bodybuilding, hup de mooiste meiden. Die jongens denken ook van: laat ik dat ook maar 
gaan doen, dan krijg ik misschien ook wel die meiden allemaal.  
Peter: 
hoe de ontwikkelingen verder gingen. Dan ziet het er wel knap beroerd uit natuurlijk.  

 
Vragen: 
- Peter zei: Ik had haar versierd. [...] Als ze A zegt, moet ze ook B zeggen.  Wat vind je 

doen?) 
- Als een meisje mee naar buiten gaat, betekent dat dan dat ze alles moet toelaten, wat er ook 

gebeurt? 
- Peter zei ook: Als ze eerst ja zegt en dan nee, dan kan je de drang niet meer tegenhouden.  

Is dat waar? Kán hij dan niet meer stoppen of wíl hij niet meer stoppen? Waarom denk je dat 
hij dit zegt? 

- Vind je dat dit seksueel geweld is? Waarom wel/niet? 
- Vind je dat Peter hiervoor gestraft zou moeten worden? Waarom wel/niet? 
 
Eventueel wordt ook het interviewfragment met de politie getoond. Een rechercheur vertelt hier 
in het kort over de procedure bij de politie na een aangifte en de gevolgen voor de pleger. 
Vraag: Welke gevolgen voor de dader worden er genoemd (door de politie en door Peter zelf)? 
(Politie: veroordeling, in de gevangenis gestraft worden door medegevangenen, door omgeving 
met de nek aangekeken worden. Peter: in aanraking komen met politie, naar een andere school, 
sportclub en stad moeten enzovoort.) 
 
Opmerking 
Doordat in de videofilm zelf geen commentaar wordt gegeven op de uitspraken van jongeren, 
kan een aantal mythen met betrekking tot seksueel geweld bevestigd worden. Het risico dat 
Buitenspel bij sommige jongeren traditionele ideeën versterkt in plaats van ter discussie stelt, 
moet worden ondervangen door een goede vorm voor de voor- en nabespreking. Mythen zoals 
als meisjes nee zeggen, bedoelen ze ja  en meisjes die sexy gekleed gaan, vragen erom om 
gepakt te worden  kunnen middels een groepsdiscussie en de confrontatie met meningen en 
ervaringen van meisjes ter discussie worden gesteld. Als sommige jongeren het eens blijven 
met uitspraken als als een meisje A zegt, moet ze ook B zeggen , is er een aantal mogelijke 
reacties door de begeleider. Je zou hun mening (en de consequenties daarvan) kunnen 
chargeren. Bijvoorbeeld: dus als een meisje mee naar buiten gaat, dan moet ze alles willen, 
ongeacht wat er gebeurt . 
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8.5.9 Beelden over mannen en vrouwen  
(ontleend aan Damen e.a. 1989) 
Doel: bewustwording van beelden die jongens hebben over mannen en vrouwen en van de 

verschillende rollen die zij hen toekennen. 
Tijd: + 45 minuten. 

 
De jongens krijgen de opdracht op een flap-over afbeeldingen (foto s uit tijdschriften) te plakken 
die de volgende personen voorstellen: de ideale moeder, vriendin, vriendin voor één nacht, 
groepsleidster/lerares, vader, vriend, groepsleider/leraar, en ten slotte een afbeelding van hoe zij 
zichzelf graag zouden zien. 
De afbeeldingen worden besproken aan de hand van de volgende vragen: 
- Wat vind je de belangrijkste eigenschap van de betreffende persoon? 
- Lijkt de ideale persoon op iemand uit de werkelijkheid? 
- (Eventueel) Op wie lijken de vrouwen die je in pornobladen tegenkomt? 
 
Aandachtspunten voor een nagesprek over beelden over mannen en vrouwen: 
- Jongens kiezen als vriend vaak een beeld van een sterke, grote en stoere man of jongen, of 

in ieder geval mannen met macht. Hoe belangrijk zijn aspecten als knokken en hulp krijgen bij 

mee zit? 
- Afhankelijk van de beschikbaar gestelde tijdschriften zal er op de flap-over meer of minder 

bloot te zien zijn. Beelden van vrouwen in pornoboekjes geven de indruk dat vrouwen seks 
altijd lekker vinden. Vaak wordt gesuggereerd dat vrouwen eerst niet willen, maar het 
uiteindelijk toch lekker gaan vinden. Klopt dit eigenlijk wel? 

- Welk verschil maken jongens tussen bekende en onbekende vrouwen? Worden onbekende 
vrouwen als enger ervaren? Voel je je bij bekenden vertrouwder? 

- Welk verschil maken jongens tussen een vaste vriendin en een vriendin voor één nacht? Is 
een vriendin voor één nacht eng? Of juist heel spannend? Is bij een vaste vriendin 
bescherming, vertrouwen en karakter belangrijker? Hoe komt dat tot uiting in de beelden? 

- Op welke manier ga je om met de verschillende vrouwen die zijn afgebeeld? 
 
8.5.10   

Doel: bewustwording van de grenzen van jezelf en die van een ander. 
Tijd: + 25 minuten. 

 
Oefening: Grenzen 
We zullen een kort stukje spelen dat gaat over grenzen. Iedereen heeft als het ware een eigen 

gebiedje om zich heen. Als een ander zonder toestemming in dat gebiedje komt, voelt dat 
vervelend. De ander komt dan te dichtbij. Je zou kunnen zeggen dat de ander over een grens 
gaat. 
In het stukje speelt begeleider Y Hakim. Hakim zit op een bankje in het park. Begeleider X speelt 
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Sjors. De twee mannen kennen elkaar niet. Let goed op wanneer Hakim met zijn lichaam laat 
zien dat Sjors te dicht bij hem komt.  
 

Twee stoelen stellen een bankje voor. Hakim zit rustig voor zich uit te kijken. Sjors komt aanlopen en gaat 
zonder iets te zeggen heel dicht bij Hakim zitten. Hakim schuift wat van hem weg. Sjors pakt een krant en 
slaat die open. Hakim kijkt geërgerd en buigt met zijn lichaam nog wat verder van Sjors weg. 

 
Vragen: 
- Wanneer kwam Sjors te dicht bij Hakim? 
- Waaraan kon je dat zien? 
- Waarom is het vervelend wat Sjors doet? 
- Wat zou jij doen als je Hakim was? (Benadrukken hoe je dit zonder agressie op kunt lossen.) 
- Hoe kan Sjors rekening houden met de grenzen van Hakim? (Bijvoorbeeld eerst even vragen 

of die plaats vrij is, niet te dicht bij Hakim gaan zitten, rekening met Hakim houden bij het 
openslaan en lezen van de krant.) 

 
Oefening: Het voelen van grenzen 
We gaan nu een oefening doen die gaat over het voelen en aangeven van grenzen. Een grens 

betekent in feite dat je voelt tot zover en niet verder . Bijvoorbeeld: de een mag dichter bij je 
komen dan de ander. (De begeleiders doen voor hoe de oefening gaat.) Straks blijft de een 
staan (begeleider X) en de ander (begeleider Y) loopt heel langzaam naar diegene toe. 
Begeleider Y probeert te voelen tot hoever hij begeleider X wil naderen. Als hij voelt tot zover en 
niet verder  stopt hij. Het kan natuurlijk ook zijn, dat begeleider X voelt tot zover en niet verder . 
Dan zegt begeleider X stop . Belangrijk bij de oefening is dat je elkaar aankijkt. Wanneer een 
van beiden ophoudt om de ander aan te kijken, betekent dit ook stop . Daarna wordt er 
gewisseld.  
 
Vragen: 
- Maakt het uit of je staat of loopt? 
- Waaraan merk je dat je wilt stoppen? 
- Kun je bij de ander zien wanneer die niet meer verder wil? 
- Maakt het verschil of je elkaar aankijkt of niet? 
- Ligt die grens bij iedereen hetzelfde? 
 
Eventueel wordt nu de eerste oefening door de jongeren overgespeeld, waarbij Sjors de 
opdracht krijgt rekening te houden met de grenzen van Hakim. 
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8.5.11 Binken en bangerikken. Agressie tussen jongens onderling  
 (ontleend aan Hertroys en Kersten 1985) 

Doelen: - het geven van inzicht in eigen agressief gedrag; 
 - het geven van inzicht in het ontstaan van agressief gedrag in relatie tot anderen; 
 - het aanreiken van alternatieven voor het omgaan van agressieve gevoelens en/of situaties 

van agressie. 
Tijd: + 30 minuten. 

 
Hertroys en Kersten (1985) hebben onder de titel Binken en bangerikken een programma 
ontwikkeld voor jongens ter beïnvloeding van agressief gedrag van jongens. Inzicht in de 
verschillende vormen van agressief gedrag wordt gegeven via zes typeringen ( Popeye , bink , 
meeloper  enzovoort). De typeringen en de omschrijvingen daarvan worden in deze werkvorm 
overgenomen. 
 
We gaan nu kijken naar verschillende situaties waarin je agressief kunt reageren. Maar we 

gaan ook kijken hoe je eventueel anders kunt reageren op dergelijke situaties.  
 
Vraag: Wat is volgens jullie agressie (agressief gedrag)? 
 
Agressief gedrag kan bestaan uit slaan, schoppen. Met iemand gaan vechten, met spullen 

smijten of iets vernielen. Agressie is soms gericht op andere personen. Meestal op personen die 
je kent, soms op personen die je niet kent. Agressie gericht op personen wordt vaak geweld  en 
mishandeling  genoemd. Agressie kan ook gericht zijn op dingen: het vernielen van bushokjes 
en dergelijke. Het wordt dan vaak vandalisme  genoemd.  
 
Vragen: 
- Ken je voorbeelden van situaties waarin je agressief wordt? 
- Op welke manier ben je dan agressief? 
- Wat zijn volgens jullie redenen om agressief te zijn, om agressief te reageren? 
 
Je kunt om verschillende redenen agressief reageren: 

- Je wordt aangevallen. 
- Je vindt het leuk om je agressief te gedragen. 
- Je bent kwaad omdat (...). 
- Je hebt een hekel aan iemand. 
- Je doet mee met andere jongens die zich agressief gedragen. 
- Je wordt gepest. 
- Je wilt laten zien dat je niet minder bent dan een ander. 
-  
 
Vraag: Wat zijn redenen waarom jij wel eens agressief bent? 
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Agressief gedrag kun je gebruiken om jezelf te verdedigen. Agressie wordt ook gebruikt om 
anderen aan te vallen, anderen te vernederen. Of om te pesten. Of om stoer te doen. Jullie 
krijgen een stencil met zes soorten van agressief gedrag.  
 
Een stencil met zes typen jongens wordt uitgedeeld. Alle typen gedragen zich op een of andere 
manier agressief. De omschrijvingen worden voorgelezen en toegelicht. 
 

BINK 
Bink heeft er lol in als anderen bang voor hem zijn. Hij dreigt, scheldt en slaat om anderen te laten merken 
dat hij sterker is. Bink denkt dat anderen hem leuk en indrukwekkend vinden als hij zijn kracht laat zien. 
ANGSTBIJTER 
Angstbijter schopt en slaat omdat hij bang is dat anderen hem zullen pakken. Hij is veel te vlug met zijn 
aanvallen. Angstbijter vertrouwt anderen niet. Hij is agressief zonder dat hij weet wat anderen zullen doen. 
MEELOPER 
Meeloper slaat omdat anderen slaan. Hij helpt de jongen die toch wint met vechten. Als hij ziet dat iemand 
afgetuigd wordt, zal hij nog even een extra trap geven. 
POPEYE 
Popeye slaat nooit als eerste. Hij vecht alleen als hij echt wordt aangevallen. Hij wordt ook kwaad als 
zwakkeren het slachtoffer worden. Popeye vindt dat hij kwaad mag worden als hijzelf of anderen echt in het 
nauw zitten. 
DRIFTKOP 
Driftkop denkt niet na. Als hem iets dwars zit, wordt hij kwaad en slaat erop los. Driftkop pakt vaak de 
verkeerde. Ook kan hij spijt krijgen, omdat hij in zijn kwaadheid net de verkeerde dingen doet. 
ROBOT 
Robot heeft tevoren al een hekel aan bepaalde groepen mensen. Zonder erbij na te denken gedraagt hij 

jongens van een andere school. Hij wordt kwaad omdat hij denkt dat het in bepaalde situaties zo hoort. De 
kwaadheid heeft hij vaak overgenomen van zijn vrienden of mensen die belangrijk voor hem zijn. 

 
Vragen: 
- In welk type kun je jezelf het meest herkennen? 
- Zijn er ook situaties waarin je je soms als een ander type gedraagt? 
- Was je vroeger anders? 
 
Er zijn allerlei mogelijkheden om naar aanleiding van deze typen met jongens verder te praten 
over (alternatieven voor) agressief gedrag in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld naar aanleiding 
van situatieschetsen of voorvallen die jongens zelf hebben meegemaakt. Hieronder wordt een 
aantal situatieschetsen gegeven waarbij de jongens moeten aangeven welk type in de 
betreffende situatieschets beschreven wordt, hoe zij zouden reageren en welke alternatieven er 
zijn om in deze situatie te reageren. 
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Vragen per situatieschets: 
- Welke type wordt hier beschreven? 
- Wat vind je van de manier waarop (...) reageert? 
- Hoe zou jij in deze situaties gereageerd hebben? 
- Zijn er nog andere mogelijkheden? 
 

Voorbeelden 
Driftkop: 
Ton zit in de klas te schrijven aan een tafel. Hij zit een opdracht te maken. Frans komt binnen rennen en 
gaat naast hem zitten. Per ongeluk stoot hij Ton aan. Ton wordt heel kwaad. Hij begint hem uit te schelden: 
Hé zakkenwasser, kijk uit je doppen man,  en geeft Frans een stomp. 

Robot 1: 
Hakan is een Turkse jongen. Hij houdt erg van voetbal. Hij ziet een aantal jongens uit de buurt voetballen en 
vraagt of hij mee kan doen. Ton zegt: Rot op vuile Turk. Turken kunnen niet voetballen.  
Angstbijter: 
Frans loopt naar Ton toe en vraagt hem: Kun je me twee kwartjes lenen?  Ton kijkt hem aan, doet een stap 
achteruit en schreeuwt: Donder op man. Blijf van me af. Je bent gewoon niet te vertrouwen.  Frans: Kom 
op Ton, stel je niet zo aan. Je krijgt het morgen van me terug.  Ton begint te dreigen: Als je nou niet snel 
opdondert, dan krijg je een knal.  Hij doet een stap in de richting van Frans en maakt een beweging alsof hij 
hem wil slaan. 
Robot 2: 

n op straat. Plotseling ziet hij een man waarvan hij denkt dat hij een homo is. 
Tegen zijn vrienden zegt hij: 
opwachten, dan zullen we hem eens een lesje leren.  Ze lopen naar de hoek van de straat en wachten 
totdat de man voorbij komt. Ton heeft een stok in zijn hand. Op het moment dat de man voorbij loopt, rent 
Ton achter hem aan en slaat hem met de stok zo hard als hij kan op zijn rug. 
Meeloper 1: 
Ton loopt over straat. Verderop ziet hij twee groepjes jongens met elkaar vechten. Enkele jongens gooien 
met stenen. Andere jongens zijn met elkaar in gevecht. Er wordt behoorlijk geslagen en geknokt. Ton gaat 
ernaartoe en begint mee te knokken. Hij slaat een jongen een blauw oog. 
Bink: 
Ton staat met twee jongens te praten. Hij vertelt dat hij dit weekend twee meiden versierd heeft. Frans loopt 
tien meter verderop. Ton roept naar Frans: Hé klootzak, geef ons een sigaret!  Frans doet alsof hij het niet 
gehoord heeft. Langzaam en dreigend loopt Ton in de richting van Frans. Hij zegt: Heb je niet gehoord wat 
ik zei? Geef ons een sigaret!  Frans doet een stap achteruit: Ik heb geen sigaret.  Ton wordt kwaad: 
Godverdomme, klootzak. Je lult. Je hebt wel sigaretten.  Frans doet nog een stap achteruit. Angstig 

mompelt hij: Ze zijn op.  Ton loopt naar hem toe en pakt hem stevig vast. Hij schudt hem door elkaar en 
zegt: Als je nou niet gauw je sigaretten pakt, dan trap ik je helemaal verrot.  Frans pakt zijn sigaretten. De 
jongens staan te lachen. 
Robot 3: 

zegt hij: 
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opwachten, dan zullen we hem eens een lesje leren.  Ze lopen naar de hoek van de straat en wachten 
totdat de man voorbij komt. Ton heeft een stok in zijn hand. Op het moment dat de man voorbij loopt, rent 
Ton achter hem aan en slaat hem met de stok zo hard als hij kan op zijn rug. 
Meeloper 2: 
Ron en Frank lopen over straat. Ze hebben een plannetje gemaakt om de auto van een leraar van school, 
die hier in de buurt woont, eens flink onder handen te nemen. Ze komen Ton tegen. Ze vragen Ton of hij 
meedoet. Ton heeft eigenlijk niet zo veel zin. Hij vindt het niet leuk om de leraar te pakken. Hij heeft niks 
tegen die man. Bovendien is hij bang dat ze betrapt worden. Ron begint aan te dringen: Kom op joh, doe 
niet kinderachtig.  Ton: Nee, ik heb er gewoon geen zin in.  Ron: Jij wilt ook nooit wat. Je bent echt een 
moederskindje, een beetje aan je moeders rokken hangen.  Ton bedenkt zich. Hij durft niet langer te 
weigeren. Hij zegt dat hij meegaat. Als ze bij de auto komen, is hij het fanatiekst in het bekrassen van de 
deuren. 
Popeye: 
Frans zit een beetje te sarren en te pesten. Hij probeert Ton een beetje op de kast te krijgen. Maar Ton laat 

portemonnaie af te pakken. Nu wordt het menens. Ton doet een stap naar achteren. Dreigend zegt hij: Nu 
is het afgelopen. Ga jezelf lastig vallen, maar laat mij met rust.  Frans raakt opgefokt en probeert hem te 
slaan. Ton verdedigt zich. 

 
Opmerking 
Hieronder een kort verslag van het verloop van deze werkvorm in een jongensgroep: 
De uitleg over agressie verliep goed. De vraag wat agressie was en of zij voorbeelden kenden 
van situaties waarin zij agressief reageren, bracht allerlei verhalen op tafel. Er werden 
verschillende redenen genoemd waardoor ze agressief kunnen reageren. Er werd ook een 
onderscheid gemaakt tussen dingen (voorwerpen) en personen waar de agressie op gericht kan 
zijn. Bij de introductie van de typen binken en bangerikken  wezen jongens in eerste instantie 
vooral naar elkaar. Vervolgens lukte het om de jongens naar zichzelf te laten kijken (veel 
jongens noemden zichzelf meeloper  of driftkop ). Enkele jongens gaven aan dat hun type 
gedrag afhankelijk was van de situatie. Er kwamen verschillende voorbeelden boven tafel 
waarin aan de orde was welke elementen van welke typen in het gedrag te zien waren. (Er werd 
te weinig aandacht besteed aan andere manieren waarop zij met agressie om kunnen gaan.) 
Hierna werden enkele situaties ingebracht met de vraag om welk type gedrag het ging. De 
jongens wisten dit feilloos. Naar aanleiding van de situatieschets over robot 2  vertelde een 
Turkse jongen een verhaal over potenrammen: hij was met een groepje jongens in de metro en 
zag een homo. Zij stapten uit, wachtten de homo op en sloegen hem vervolgens met een ketting 
op z n rug. Redenering: vieze flikkers...  Hier zette de begeleider het voorbeeld tegenover van 
agressie tegen allochtonen: Stel, ik loop in de metro, ik zie een Turk, en ik denk: vieze, smerige 
rot-Turk, ik zal je dadelijk eens flink te pakken nemen. Ik wacht hem op en sla hem vervolgens 
met een ketting op z n rug.  Hoewel de betreffende jongen enigszins in de verdrukking kwam, 
werd hiermee de haat en agressie tegen homoseksuelen aan de orde gesteld (als zijnde 
verwerpelijk robotgedrag ). Het werkte in dit geval heel goed om te duiden op het verschil en de 
overeenkomst tussen agressie tegen allochtonen en tegen homoseksuelen, omdat zich in de 
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groep jongens voornamelijk allochtone jongens bevonden. Is dit niet het geval, dan moet je 
oppassen twee onderdrukte  groepen met elkaar te vergelijken. 
Tot slot kwam het gesprek (door de jongens zelf) op kinderen die misbruikt worden door jongens 
en mannen. Er kwamen allerlei verhalen boven tafel die de jongens uit de media hadden 
opgepikt en een verhaal dat iemand zelf kende van een jongen die kinderen seksuele spelletjes 
liet doen middels chantage (twee kwartjes, een aansteker geven). Er is doorgepraat over de 
aard van het misbruik (machtsrelatie, chantage, overwicht, geweld, druk op geheimhouding), de 
gevolgen voor slachtoffers (angst, onmacht, schaamte) en de omvang van het probleem (er 
werden enkele cijfers gegeven). De nadruk lag op jongens als slachtoffer. Dit werkte erg goed: 
ze konden zich er enigszins een voorstelling van maken. Hen werd bijvoorbeeld duidelijk 
waarom het soms moeilijk is om verzet te plegen en hulp te vragen (schaamte, angst voor de 
pleger, angst om voor homo uitgemaakt te worden). De jongens luisterden zeer geboeid en 
stelden veel vragen. 
 
8.5.12 Groepsdruk en seksueel geweld  

Doelen: - het geven van inzicht in groepsprocessen; 
 - het bedenken en oefenen van een houding om zich te wapenen/verzetten tegen 

groepsdruk. 
Tijd: + 35 minuten. 

 
We gaan nu kijken naar een situatie waarbij een jongen een andere jongen probeert over te 

halen en om te kopen.  
De begeleiders X en Y spelen Robert en Peter. Een van de begeleiders geeft aan het begin en 
aan het slot een toelichting op de situatie (de hieronder cursief gedrukte gedeeltes). 
 

Peter en Robert zijn beiden 16 jaar. Ze zitten in de vierde. Peter is erg populair bij de meiden. Hij durft een 
grote bek op te zetten tegen de leerkracht, heeft als enige een brommer, en ga zo maar door. Robert valt 
wat minder op. Het is een rustige jongen. Hij trekt veel met Peter op. Hij kijkt erg tegen hem op en doet altijd 
erg zijn best om erbij te horen, hij wil erg graag bevriend zijn met Peter. Op een middag na schooltijd staan 
Peter en Robert bij elkaar bij het fietsenhok. In de verte komt Lisa, een meisje uit een andere vierde klas, 
aangelopen. Verder is er niemand in de buurt. 
Peter:  (tegen Robert) Hé kijk, daar komt Lisa aan. Die gaan we eens lekker te pakken nemen.  
Robert: (een beetje verbaasd) Wat wil je doen dan?  
Peter:  Gewoon, een geintje. Of durf jij dat niet?  
Robert: Ikke? Tuurlijk wel.  
Peter: (stoer) Oh ja? Ik weet zeker dat je haar niet echt durft te pakken.  
Robert: Wedden? Zeg maar wat ik moet doen.  
Peter: Je moet haar vast grijpen en tegen je aandrukken. En haar dan bij de kut pakken!  
Robert: Pffff, denk je dat ik dat niet durf?  
Peter: Nee, dat durf je niet. (Treiterig:) Want je bent een gewoon een slapjanus, een eitje. Als het om 

meiden gaat, jij hebt er nog nooit eentje aangeraakt!  
Robert: En wat krijg ik ervoor? Nou?  
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Peter: Een tientje!  
Robert: Een tientje?! Laat zien, heb jij een tientje?  
Peter:  (laat een tientje zien en zegt:)  
Robert: Okay!  

en wacht af wat er gebeurt. Robert is blijven staan en wacht totdat Lisa hem voorbij loopt. Dan doet hij 
plotseling een stap naar voren waardoor zij tegen hem oploopt. Lisa valt op de grond en zegt: Hé, kun je 
niet uitkijken!  Robert verontschuldigt zich: O, sorry hoor.  Robert steekt zijn hand uit om haar overeind te 
helpen. Hij pakt Lisa bij haar pols, trekt haar met een ruk overeind, zodat ze in zijn armen valt. Robert drukt 

schreeuwt: Hé, Blijf van me af! Smerige klootzak!  En ze rent weg. Robert schreeuwt haar achterna: De 
volgende keer dan neuk ik je!  
Twee dagen later moet Robert hiervoor bij de directeur komen. Die vraagt wat er gebeurd is. Robert 
reageert dan een beetje stoer: .  

 
Vragen: 
- Wat zou de directeur zeggen? 
- Is hier sprake van aanranding? Waarom wel, waarom niet? 
- Wat was de reden dat Robert het meisje gepakt heeft? 
- Als je weer even terugdenkt aan de types waar we het over gehad hebben, wat voor soort 

type vind je Robert? En Peter? 
- Hoe denk je dat Lisa zich voelde op het moment dat ze door Robert gepakt werd? 
- Wat zou je doen als jij Lisa was geweest? Waarom? 
- Hoe denk je dat Robert zich voelde op het moment dat hij Lisa pakte? 
- Wat zou je doen als je Robert was geweest? Waarom? 
 
We gaan ervan uit dat jullie in de situatie van Robert zitten. Jij kijkt heel erg tegen Peter op en je 

wilt niet graag voor hem afgaan. Peter probeert jou over te halen om Lisa te pakken. Jij wilt dat 
eigenlijk niet, want je vindt het laf om een meisje te pakken. Je wilt iemand eigenlijk niet zoiets 
aandoen. Maar tegelijkertijd is het voor jou heel belangrijk hoe Peter tegen je aankijkt. Je wilt 
immers erg graag bevriend met hem zijn. Bovendien: als je niet doet wat hij zegt, is hij in staat 
om je compleet voor lul te zetten.  
 
Vraag: Wat zijn redenen om toch niet mee te gaan in wat Peter wil? (Je valt iemand anders 
lastig, je kan er gedonder mee krijgen, hij probeert je wel vaker voor zijn karretje te spannen 
waar je eigenlijk geen zin in hebt enzovoort.) 
 
Nu gaat het erom dat jullie manieren bedenken om niet te doen wat Peter je opdringt. We gaan 

het verhaal als het ware overdoen. Ik probeer daarbij steeds te vertellen wat Peter zal doen om 
Robert over te halen, jullie moeten bedenken hoe Robert zich hiertegen kan verdedigen.  
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Op een middag na schooltijd staan Peter en Robert bij elkaar bij het fietsenhok. In de verte komt Lisa 
aangelopen. Verder is er niemand in de buurt. 
Peter: (tegen Robert) Hé kijk, daar komt Lisa aan. Die gaan we eens lekker te pakken nemen.  
Robert: (een beetje verbaasd) Wat wil je doen dan?  
Peter: Gewoon, een geintje. Of durf jij dat niet?  

 
Mogelijke argumenten om Robert onder druk te zetten: 
- Kom op mietje, je bent toch niet bang om een meisje te pakken?!  
- Ben je soms bang voor meiden?  
- Je krijgt van mij een tientje, vijfentwintig gulden, als je het durft?  
- Doe niet zo kinderachtig.  
- Je bent toch geen homo!?  
- Dat noemt zich een kerel!?  
- Ik weet zeker dat ze het lekker vindt.  
Enzovoort. 
 
Als het niet lukt om echte  druk op de jongens (Robert) uit te oefenen is het mogelijk twee 
jongens te vragen om met Peter mee te denken en de situatie nogmaals te spelen . 
Wanneer het invullen van dit verhaal goed werkt, kan geprobeerd worden de situatie te spelen. 
Afhankelijk van de situatie kan reeds in een eerder stadium geprobeerd worden er een 
rollenspel van te maken. Eventueel speelt een begeleider dan de rol van Peter. (Uiteraard wordt 
alleen het eerste deel van het rollenspel gedaan, dus niet het gedeelte waarin Lisa gepakt wordt, 
ook al laat Robert zich overhalen.) Bij het rollenspel is het mogelijk dat andere jongeren 
inspringen in de rol van Robert (en eventueel Peter). 
 
Punten voor de nabespreking: 
- Hoe was het om de rol te spelen? 
- Was het moeilijk om tegen de druk van Peter in te gaan? 
- Aangeven wat goed was in de manier waarop Robert probeerde weerstand te bieden aan de 

druk van Peter. 
- Aangeven wat anders/beter zou kunnen. 
 
Afhankelijk van hoe het loopt, kan ook de volgende afloop van het verhaal verteld (gespeeld) 
worden om te laten zien hoe Robert zich uit deze situatie kan redden. 
 

Op een middag na schooltijd staan Peter en Robert bij elkaar bij het fietsenhok. In de verte komt Lisa 
aangelopen. Verder is er niemand in de buurt. 
Peter: (tegen Robert) Hé kijk, daar komt Lisa aan. Die gaan we eens lekker te pakken nemen.  
Robert: (een beetje verbaasd) Wat wil je doen dan?  
Peter: Gewoon, een geintje. Of durf jij dat niet?  
Robert: (rustig) Wat is daar nou voor lol aan?  
Peter: Je durft het niet, hè. Dat wist ik wel!  
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Robert: (duidelijk) Joh, ik weet niet eens waar je het over hebt. Hoe kan ik dan weten of ik het doe of 
niet.  

Peter: (grijnzend) Als jij haar durft vast te grijpen, en haar bij de kut pakt, dan krijg je een tientje!  
Robert: (overtuigend, zich groot makend) Nee, tuurlijk doe ik dat niet. Dan ga jij zeker op  
 een afstandje toekijken. En me uitlachen omdat je me zo gek hebt gekregen. Dank je wel!  
Peter: Je durft het niet, hè, ik wist het wel! (Treiterig:) Je bent een gewoon een slapjanus,  
 een eitje. Als het om meiden gaat, jij hebt er nog nooit eentje aangeraakt! Slapjanus!  
Robert: (niet onder de indruk) Nee, dat ben ik niet. Ik ben een slapjanus als ik doe wat jij zegt! Ik heb 

geen zin om naar jouw pijpen te dansen. En helemaal niet om aan die flauwe geintjes mee te 
doen. Ik doe niet mee.  

Peter: (een beetje geschrokken) Rustig maar, doe niet zo aangebrand.  
Robert: (nog altijd rustig en duidelijk) Ik hou er niet van om anderen te pesten. En ik vind het 

vervelend als jij denkt dat je iedereen de baas bent. En zeker wanneer je meiden wilt pakken. 
Kom, laten we wat anders gaan doen.  

 
8.5.13 Pesten  

Doelen: - het geven van inzicht in de motieven en gevolgen van pesten; 
 - het bedenken en oefenen van houding/gedrag om zich te wapenen/verzetten tegen pesten. 
Tijd: + 35 minuten. 

 
In ons dagelijks leven komt pesten en gepest worden veel voor. Ieder van ons raakt in situaties 

verzeild waarin hij ofwel zelf pest, aan pesten deelneemt als toeschouwer, of waarin hij zelf het 
slachtoffer van pesten wordt.  
 
Vraag: Wat verstaan we eigenlijk onder pesten ? Kennen jullie voorbeelden? 
 
We bedoelen daarmee dat je het leuk vindt om iemand anders op de kast te jagen, te voeren, in 

verlegenheid te brengen en onzeker te maken. Pesters hebben er lol in om iemand tot 
slachtoffer van hun gedrag te maken. Ze vinden het leuk dat zo iemand in verwarring raakt, 
verdrietig wordt of in drift uitbarst. Degene die pest, krijgt vaak aanzien in de groep. In groepen 
jongeren is er vaak één persoon die het slachtoffer is. Hoe meer het slachtoffer zijn verdriet of 
kwaadheid laat zien, hoe meer lol de pester eraan beleeft. Degene die pest, zegt vaak dat het 
een geintje  was, dat het alleen maar was om iemand te plagen .  
 
Vraag: Wat is het verschil tussen pesten  en plagen ? 
 
Onder plagen  verstaan we grapjes maken met en over een ander, waarbij er sprake is van 

humor en waarbij degene die geplaagd wordt het ook leuk vindt. Men is er niet op uit om de 
ander te vernederen of om de ander agressief te maken, maar men wil met elkaar een beetje 
gein maken.  
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Vraag: Wat kun je tegen pesten doen? 
 
Soms helpt het om agressief te reageren: schreeuwen, dreigen, ze te lijf gaan. Als je alleen met 

woorden uitgedaagd wordt, is het de vraag of je wel moet gaan knokken of bijvoorbeeld driftig 
met dingen moet gaan smijten. 
Over het algemeen is negeren een sterk middel tegen pesten. Je kunt je schouders ophalen en 
zeggen dat je de ander maar kinderachtig vindt en dat je verder echt geen contact wilt op een 
dergelijke manier. De pester staat eigenlijk voor lul wanneer degene die wordt getreiterd, niet 
reageert maar net doet alsof hij lucht is. De lol van het pesten gaat er snel af wanneer de pester 
niet die reactie krijgt die hij eigenlijk verwacht en die hij leuk vindt. Men kan dan niet meer om 
hem lachen en het pesten wordt dan niet beloond.  
 

Rollenspel 
Ton (17) heeft nooit verkering gehad met een meisje. De laatste tijd wordt hij steeds vaker gepest dat hij 
homo zou zijn. Rachid en Frans zijn de grootste pestkoppen en ze zijn allebei ontzettend sterk. Op een dag 
komt Ton uit school. Op het schoolplein ziet hij Rachid en Frans staan. Ze komen op hem af en beginnen te 
sarren: Wat een mietje zeg. Moet je hem zien lopen,  zegt Rachid. Frans doet hem zogenaamd na en loopt 
overdreven heupwiegend naar hem toe. Ton doet alsof hij niets hoort en loopt door. Maar Rachid verspert 
hem de weg. Frans geeft Ton een duw, zodat hij valt en roept: Homo, homo...  Ton krabbelt overeind en wil 
Frans aanvliegen, maar Rachid grijpt hem vast en trekt zijn beide armen achter zijn rug. Frans zegt: 
Morgen pakken we je, vuile flikker.  Dan laten ze hem los en lopen lachend weg. 

 
Vragen: 
- Hoe denk je dat Ton zich zal voelen? 
- Waarom denk je dat Rachid en Frans hem pesten? 
- Wat zou Ton tegen dit pesten kunnen doen? Wat zou jij doen? 
 
De twee pestkoppen zijn natuurlijk veel sterker dan Ton. Ze zijn immers met z n tweeën. Rachid 

en Frans zijn vaak met z n tweeën en dan is het meestal zo dat Rachid de plannen verzint en 
dat Frans ze uitvoert. Frans is de sterkste van de twee. Je zou kunnen zeggen dat Rachid de 
bink is en Frans de meeloper.  
 
Vraag: Wat kan Ton zeggen of doen? 
 
Daarna wordt de oplossing die bedacht is, uitgespeeld. Een van de jongeren speelt Ton en twee 
anderen spelen Rachid en Frans. Rachid en Frans mogen het Ton moeilijk maken, maar omdat 
het spel is, mag er niet echt geslagen worden. Eventueel speelt een begeleider de rol van 
Rachid. De andere jongeren krijgen de opdracht om goed te letten op wat Ton doet, want om 
hem gaat het. Als de toeschouwers zien dat het Ton niet lukt en ze hebben een idee wat Ton 
nog meer zou kunnen doen, kunnen ze stop  roepen en de rol van Ton overnemen. Het 
rollenspel kan door de begeleider worden stopgezet zodra blijkt dat het vastloopt. De 
toeschouwers krijgen dan de kans om de verschillende spelers tips te geven hoe ze verder 
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kunnen. Eventueel kunnen de andere jongens inspringen voor de jongen die Ton speelde. 
(De nadruk ligt in het rollenspel op het slachtofferperspectief. De jongeren zullen ervaren hoe 
moeilijk het is om oplossingen te vinden voor deze situatie. Een andere mogelijkheid is het 
verhaal te laten herschrijven  door de jongeren. De begeleider brengt de pest -manieren in, de 
jongeren verzinnen wat Ton daartegen zou kunnen doen.) 
 
Vragen voor de nabespreking: 
-  Hoe was het om gepest te worden? Waarom is het juist zo vervelend om hiermee 

gepest te worden? Lukte het je om je te verweren tegen de pesters? 
-  Vonden jullie het makkelijk om hem te pesten? Wat zag je aan Ton? 

Wat vond hij ervan om gepest te worden? 
- Welke andere mogelijkheden zijn er om tegen pesters op te treden? 
- Wat vind je nou van Frans en Rachid, het pesten van anderen op deze manier? 
 
Afhankelijk van het verloop kan het rollenspel nog een keer worden gespeeld, maar dan nu met 
andere jongens. Eventueel wordt de opdracht van Ton uitgebreid: probeer het pesten te 
negeren. 
 
Het gebeurt ook wel eens dat iemand je niet zit te pesten, maar je wel mateloos irriteert. Die 

ander hoeft zich daar niet eens bewust van te zijn. Het gebeurt vaak dat op dergelijke situaties 
agressief wordt gereageerd. Een andere manier om hiermee om te gaan is: 
- Vertel wat je stoort of irriteert. 
- Geef uitleg. 
- Vraag de ander op te houden met het gedrag.  
 
8.5.14 The accused. Een nagespeelde rechtszaak aan de hand van een videofragment (  

Doelen: - het aan de orde stellen van de vraag wanneer er wel en niet sprake is van seksueel geweld; 
 - inzicht geven in de gevolgen van seksueel geweld voor het slachtoffer; 
 - het bevorderen dat jongens zich kunnen inleven in de situatie van een slachtoffer. 
Tijd: + 60 minuten. 

 
We gaan kijken naar een fragment uit de film The accused. We zullen de fragmenten twee keer 

laten zien. Het is namelijk de bedoeling dat we dadelijk een rechtszaak gaan spelen naar 
aanleiding van wat er in de film gebeurt. Jullie zijn de jury; twee van jullie zullen daarbij optreden 
als getuigen. In de twee fragmenten gaat het om Sarah en Danny. Sarah komt een bar binnen 
en ontmoet daar een vriendin. Danny, een bekende van de vriendin van Sarah, biedt hen een 
drankje aan en komt er bij zitten.  
 

(Fragment 1) 
Sarah komt een bar binnen. Danny zit aan de bar en kijkt haar glimlachend aan. Zij kijkt en lacht terug. Zij 
loopt naar haar vriendin, met wie ze afgesproken heeft. Twee andere jongens zien wat er gebeurt. De 
jongen met donker haar zegt tegen de blonde: Die blonde achter je, die geilt op me.  De blonde jongen 
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lacht en zegt: Oeh.  
Danny bestelt een drankje voor Sarah en haar vriendin en laat dat door de ober bij hen bezorgen. De ober 
zegt: Alstublieft dames. Met de complimenten van de heer aan de bar.  Sarah en haar vriendin kijken even 
naar Danny, knikken en beginnen te giechelen. Danny staat op en loopt naar hen toe. De vriendin van 
Sarah kent Danny en stelt hen aan elkaar voor: Danny, dit is Sarah.  Sarah zegt: Bedankt voor de 
drankjes.  Hij vraagt: Hebben jullie het over je werk?  Sarah zegt: Nee, we hebben het over romances,  en 
begint te lachen. Hij zegt: Ik ben romantisch, net als jij. En jij ziet er heel romantisch uit.  
 
(Fragment 2) 
Sarah staat uitdagend te swingen op de verder lege dansvloer. Langs de kant staat een aantal jongens (en 
mannen) naar het meisje te kijken, waaronder de blonde jongen. Ze lachen. Danny komt naar haar toe en 
gaat met haar dansen. Ze zoenen wat en dansen close. De jongens staan vermakelijk te kijken, alsof ze 
zich staan op te geilen. Iemand roept: Jongedame, heeft u gedronken?  Sarah: Ik? Nee hoor, agent.  Dan 
zegt Sarah tegen Danny: Ik moet ervandoor. Ik moet morgen werken.  Zij probeert hem wat van zich af te 
duwen en zegt: Ik ben teut. Ik moet naar huis!  Hij pakt haar opnieuw vast en verhevigt zijn zoenen. De 
jongens staan te lachen. Iemand moedigt Danny aan:  Iemand anders: Goed zo Dan!  De 
jongens staan er inmiddels dichter om heen. De blonde jongen stond eerst ook te lachen, maar nu betrekt 
zijn gezicht. 
Danny duwt haar naar een flipperkast. Hij tilt haar op en zet haar boven op de flipperkast. De jongens staan 
om Danny heen, hem toeschreeuwend en aanmoedigend. Zij probeert hen tegen te houden: Wacht eens 
even.  Zij probeert hem van zich af te duwen. Hij gaat door met zoenen en duwt haar achterover op de 
flipperkast. Zij begint zich nu met heftige bewegingen te verzetten: ze probeert hem met al haar kracht van 
zich af te duwen en begint te schreeuwen. De jongens staan nog steeds te lachen. Een van hen: 

 Hij pakt haar bij de keel en legt zijn hand op haar mond, zij kan zich niet meer 
verweren. Het geschreeuw van Sarah gaat verloren in de gejuich en de aanmoedigingen van de jongens. 
De jongens eromheen:  
Danny is bezig haar te verkrachten. Twee jongens, waaronder de blonde, kijken bezorgd. 

 
Vragen: 
- Wat vind je van het gedrag van Danny? 
- Wat vind je van het gedrag van Sarah? 
- Wat vind je van het gedrag van de overige jongens? 
- Waaraan zag je dat Sarah niet verder wilde? Vind je dat zij dat duidelijk genoeg aangaf? Of 

was het zo dat ze misschien toch wel wilde? 
- Vind je dat hier sprake is van verkrachting? 
- Hoe zou jij reageren als jij tussen de toeschouwers stond? 
- In de film is het zo dat een aantal jongens na Danny ook het meisje heeft gepakt. Vind je dat 

hier sprake is van verkrachting? 
(Deze vragen kunnen eventueel worden overgeslagen, aangezien ze uitgebreid aan de orde 
komen in de rechtszaak.) 
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Sarah heeft aangifte gedaan bij de politie. Zij zegt dat ze verkracht is door Danny en daarna 
nog door twee andere jongens. Er komt een rechtszaak van. We gaan nu die rechtszaak 
naspelen. We doen de rechtszaak wel iets anders dan het in werkelijkheid gaat. Jullie zijn de 
jury. Twee van jullie zijn getuigen, begeleider X speelt Sarah, begeleider Y speelt Danny. 
Afwisselend spelen begeleider Y en begeleider X de rechter. De jury zal de getuigen, Sarah en 
Danny om de beurt ondervragen. De twee getuigen zijn niet de twee jongens die ook verdacht 
worden van verkrachting, het zijn twee jongens die alles hebben zien gebeuren.  
 
De rechter heeft hier de taak om als spelleider op te treden en om tijdens de verhoren vragen te 
stellen waar de jongens zelf niet op komen. De opstelling van de tafels moet zodanig zijn dat 
enigszins de situatie van een rechtbank ontstaat. Er wordt aan de jongeren gevraagd wie voor 
getuige wil spelen. Eén getuige wordt vóór Sarah en Danny gehoord, de ander na Sarah en 
Danny. Telkens wordt (terwijl de speler op de gang wacht) eerst met de jury bedacht welke 
vragen aan de getuige, Sarah of Danny worden gesteld. Daarna wordt de speler 
binnengeroepen en de rechtszaak uitgespeeld. 
 
Getuige 1 
De jongen die de eerste getuige is, gaat naar de gang, en de juryleden bedenken onder 
begeleiding van de begeleider die de rechter gaat spelen welke vragen ze zouden kunnen 
stellen. 
Mogelijke vragen: 
- Wat heb je gezien? 
- Heb je gezien wanneer Sarah het nog wel wilde en wanneer niet meer? Was dat duidelijk 

zichtbaar? 
- Vind je dat Sarah het uitgelokt heeft? Waarom wel/niet? 
- Wilde zijzelf dat dit gebeurde? Alles? Waaraan kon je dat merken? 
- Vind je dat Danny te ver is gegaan? Hoe zou jij het noemen wat Danny heeft gedaan? 
- Vind je dat Danny Sarah verkracht heeft? Waarom wel/niet? 
- Wat deden de andere jongens die in de ruimte aanwezig waren? 
- Wat was jouw rol tijdens deze gebeurtenissen? 
 
Sarah 
Daarna wordt Sarah gehoord. Begeleider X gaat de gang op om zich voor te bereiden op haar 
rol. Ondertussen gaat begeleider Y met de groep na welke vragen ze aan Sarah zouden kunnen 
stellen. Het is belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk te weten te komen wat er gebeurd is. Ook 
kunnen er vragen gesteld worden over dingen waar ze nieuwsgierig naar zijn. 
Mogelijke vragen: 
- Waarom ging je uit? (Om het rotgevoel over mijn vriend die vreemd was gegaan te vergeten.) 
- Kende je Danny? (Nee, maar mijn vriendin kende hem wel.) 
- Vond je Danny leuk? (Ja, eerst wel.) 
- Wilde je hem versieren? (Ja, eerst wel. Later niet meer.) 
- Wat had je aan? (Een rokje en een topje.) 
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- Wat is er volgens jou precies gebeurd? (Ik ben uitgegaan. Ik had een leuke avond. Ik wilde 
alle rottigheid vergeten. Op een gegeven moment gingen Danny en ik zoenen. Maar na een 
tijdje wilde ik naar huis. Dat zei ik ook, maar Danny ging door. Ik was nogal aangeschoten, 
dus het duurde even voor ik doorhad wat er gebeurde. Danny deed mijn rok omhoog. Dat 
wilde ik niet. Hij tilde me op de flipperkast. Toen werd ik door hem verkracht, daarna door nog 
twee andere jongens.) 

- Vond je het lekker? (Nee, ik vond het afschuwelijk, vernederend. Ik had het gevoel 
kapotgemaakt te worden. De joelende jongens die eromheen stonden, maakten dat nog 
erger.) 

- Waarom ging je zo uitdagend dansen? (Het gaf me op dat moment het gevoel iets waard te 
zijn, aandacht te krijgen, mooi gevonden te worden, wraak te nemen op mijn vriend. Ook had 

 
- Heb je Danny duidelijk gemaakt dat je niet verder wilde? (Ja, ik heb gezegd dat ik naar huis 

wilde. Later heb ik gezegd: Nee, wacht eens even, nee, nee...  Toen hij doorging, heb ik 
geprobeerd me lichamelijk te verzetten.) 

- Op wat voor manieren heb je je verzet? (Ik probeerde me los te worstelen, hem van me af te 
 

- Vind je dat je verkracht bent? Waarom? (Ja, het gebeurde tegen mijn wil. Danny gebruikte 
lichamelijk geweld.) 

- Op welke manier heeft Danny geweld gebruikt? (Hij duwde mij achterover op de flipperkast. 
Daarna pakte hij mij bij de keel. Toen ik probeerde mij los te worstelen, hield hij dat tegen.) 

- Wat gebeurde er daarna? (Nadat ik verkracht ben, heb ik mij los geworsteld en ben ik de 
straat op gerend. Ik was helemaal overstuur. Toen heb ik aangifte gedaan bij de politie.) 

- Wat zijn de gevolgen voor jou geweest van deze gebeurtenis? (Ik voel me heel erg 
vernederd. Ik voel me vies, bang op straat. Ik ben bang om de daders of de jongens die erbij 
waren tegen te komen. Ik wil niet meer vrijen, want juist dan moet ik vaak terugdenken aan 
de verkrachting. Dan kan ik alleen maar huilen.) 

- Hoe voelde je je na deze gebeurtenis? (Ik voelde me heel erg gekwetst en vernederd, pijn, 
vies, kapotgemaakt (zie boven). Ik haat Danny en die andere jongens. Mijn vertrouwen in 
jongens en mannen ben ik kwijt.) 

 
Danny 
Daarna wordt Danny gehoord. Ondertussen bedenkt de groep onder leiding van begeleider X 
welke vragen de jury zou kunnen stellen aan Danny. 
Mogelijke vragen: 
- Wat is er volgens jou precies gebeurd? (Ik kwam Sarah tegen in de bar. We raakten aan de 

klets. Ik vond haar heel leuk.) 
- Wat gebeurde er verder? (Op een gegeven moment gingen we dansen en toen is het verder 

gegaan. Nou ja, toen zijn we gaan zoenen, strelen, en op een gegeven moment lagen we te 
neuken op de flipperkast.) 

- Heeft Sarah op wat voor manier dan ook laten blijken dat zij niet verder wilde gaan? (Nee 
hoor.) 
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- Sarah vertelde dat ze op de dansvloer zei dat ze naar huis wilde. Kan je je dat herinneren? 
(Nou nee. Dat weet ik niet meer. Ze was een beetje teut, dus ik nam haar niet meer zo 
serieus. Dus ik weet eigenlijk niet precies meer wat ze gezegd heeft.) 

- Je zegt dat je haar niet meer serieus nam. Maar ze heeft wel gezegd dat ze naar huis wilde? 
 

- Hoezo? (Nou, om ertussenuit te knijpen.) 
- Dus ze wilde weg? (Misschien wel.) 
- Waarom ging je toch door? (Ze deed heel uitdagend. We zaten heel sexy en opwindend te 

dansen en toen dacht ik: nou dan gaan we verder.) 
- Je vertelde dat jullie gemeenschap hadden op de flipperkast. Hoe kwam Sarah daarop 

terecht? (We botsten tegen de flipperkast aan. En toen ging ze er als het ware vanzelf op 
zitten.) 

- Sarah vertelde dat jij haar op de flipperkast hebt getild. (Nou, misschien heb ik haar wel een 
handje geholpen.) 

- Sarah vertelde dat ze nee zei toen jij haar op de flipperkast tilde. Kan je je dat herinneren? 
(Nee, dat kan ik mij niet herinneren. Ik lette eigenlijk ook niet zo op haar. Het was heel 
lawaaierig en iedereen stond te schreeuwen.) 

- Wat schreeuwden de omstanders? (Weet ik niet meer. Ze vonden het geloof ik wel 
opwindend.) 

- Wat schreeuwden ze dan?  
- Maakte het uit dat je door de andere jongens aangemoedigd werd? (Die andere jongens 

stonden me inderdaad aan te moedigen. Ze zaten vreselijk tegen me te schreeuwen. 
Daardoor kon ik het natuurlijk niet meer maken om niet met haar te gaan neuken.) 

- Bleef Sarah rustig op de flipperkast liggen of probeerde ze weg te komen? (We lagen te 
neuken. Ja, ze stribbelde wel een beetje tegen, maar niet zo erg.) 

- Sarah vertelde dat je je hand voor haar mond hebt gehouden en haar keel dichtkneep, zodat 
ze niet kon schreeuwen. Kan je je dat herinneren? (Nou, misschien dat ik haar daar wel heb 
aangeraakt, maar niet met die bedoeling.) 

- Vind je dat je haar verkracht hebt? (Natuurlijk heb ik haar niet verkracht. Als je iemand 
verkracht, dan wil die ander niet en dan dwing je haar. Maar ik heb haar niet gedwongen. Zij 
wilde het zelf. Ze heeft het zelf uitgelokt.) 

- Vind je zelf dat je te ver gegaan bent of niet? (Ik vind niet dat ik te ver gegaan ben. Ja, ik 
kende haar niet zo goed. Ze was heel uitdagend, dus ze lokte het zelf uit.) 

 
Getuige 2 
Tot slot wordt de tweede getuige gehoord. De tweede getuige gaat naar de gang en de jongeren 
bedenken welke vragen ze zouden kunnen stellen. 
Mogelijke vragen: 
- Wat heb je gezien? 
- Heb je gezien wanneer Sarah het nog wel wilde en wanneer niet meer? Was dat duidelijk 

zichtbaar? 
- Vind je dat Sarah het uitgelokt heeft? Waarom wel/niet? 
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- Wilde zijzelf dat dit gebeurde? Alles? Waaraan kon je dat merken? 
- Vind je dat Danny te ver is gegaan? Hoe zou jij het noemen wat Danny heeft gedaan? 
- Vind je dat Danny Sarah verkracht heeft? Waarom wel/niet? 
- Wat deden de andere jongens die in de ruimte aanwezig waren? 
- Wat was jouw rol tijdens deze gebeurtenissen? 
 
Uitspraak 
De rechter vraagt de jury een uitspraak te doen. Het gaat om de volgende vragen: 
- Is Danny (en eventueel de andere jongens die Sarah na Danny hebben verkracht) schuldig 

aan verkrachting? Zo ja: welke straf moet hij (en de andere jongens) krijgen? 
- Zijn de omstanders schuldig? Zo ja, welke straf moeten zij dan krijgen? 
Iedereen van de jury schrijft zijn antwoord op. Daarna krijgt iedereen de kans om zijn uitspraak 
toe te lichten. Zonodig discussieert de jury om te komen tot een gezamenlijk standpunt. Het, al 
dan niet gezamenlijke, standpunt wordt aan de rechter meegedeeld.  
De rechter doet de uiteindelijk uitspraak: Danny wordt veroordeeld vanwege verkrachting tot een 
gevangenisstraf van vier jaar. (De andere verkrachters ook.) De rechter beargumenteert de 
uitspraak met: 
- Hier was overduidelijk sprake van verkrachting: Sarah wilde op een gegeven moment niet 

verder en Danny gebruikte dwang, lichaamskracht en geweld om haar te dwingen tot 
seksueel contact. 

- Danny wist  had kunnen weten  dat Sarah niet verder wilde. Sarah heeft meerdere keren 
gezegd en met haar lichaam aangegeven dat ze niet wilde. 

(Voor de andere verkrachters gelden dezelfde argumenten.) 
Degenen die Danny hebben aangemoedigd, krijgen één jaar. Voor hen geldt weliswaar dat ze 
geen verkrachting gepleegd hebben, maar dat ze anderen aangezet hebben tot het plegen van 
een misdrijf: 
- Ze hebben niet ingegrepen om een misdaad te voorkomen waar ze getuige van waren. 
- Ze hebben de verkrachters aangemoedigd/opgejut om Sarah te verkrachten. 
 
Opmerking 
Deze werkvorm lijkt minder geschikt voor meisjes: de beelden zijn nogal aangrijpend. Een 
voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van deze werkvorm is dat de rollen van Sarah en Danny 
door de begeleiders op een overtuigende manier gespeeld worden. Hieronder een voorbeeld 
van hoe deze werkvorm kan verlopen in een jongensgroep: 
Tijdens het kijken naar de video identificeerden de meeste jongens zich met Danny. Een aantal 
jongens had de film al eerder gezien en wilde het vervolg, waarin Sarah door een aantal andere 
mannen verkracht wordt, ook zien. Het verhoor van de getuige verliep redelijk goed. Op de 
vraag of Sarah het had uitgelokt, antwoordde de getuige: Een beetje, omdat ze uitdagend 
gedanst had en Danny gewenkt had.  Op de vraag of Sarah verkracht was, antwoordde hij 
bevestigend: het was duidelijk tegen haar wil gebeurd. 
Tijdens het verzinnen van vragen voor het verhoor van Sarah waren de jongens vooral bezig om 
voor elkaar te scoren . Er kwamen vragen als vond je het lekker?  en hoe lang was zijn pik?  
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Toen Sarah echter binnenkwam, durfden ze dit soort vragen niet meer te stellen. Doordat de rol 
van Sarah erg overtuigend werd gespeeld, waren ze onder de indruk van haar antwoorden. De 
ondervraging van Sarah verliep uiteindelijk heel goed en serieus. Hoe zij de verkrachting 
ervaren had, kwam hierbij duidelijk naar voren. De rechter (de andere begeleider) stelde enkele 
vragen ter aanvulling op de vragen die de jongens gesteld hadden. 
Tijdens de ondervraging van Danny betrapten de jongens hem op onwaarheden in zijn verhaal. 
Hij kreeg geen poot aan de grond met zijn bagatelliserende en ontkennende houding. Op twee 
van de vijftien jongens na was de gehele jury van mening dat Danny schuldig was aan 
verkrachting. De straffen varieerden van een alternatieve straf ( omdat je daar veel meer van 
leert , genoemd door één jongen) tot de doodstraf (in navolging van elkaar genoemd door de 
meerderheid van de jongens). Als reden om Danny schuldig te bevinden werd onder andere 
genoemd dat Danny misbruik had gemaakt van het feit dat Sarah dronken was, want daardoor 
had Sarah zich minder goed kunnen verweren. Van de twee juryleden die vonden dat Danny 
niet schuldig was, veranderde er één zijn mening. De andere jongen bleef van mening dat Sarah 
het had uitgelokt. De jury werd ook gevraagd te oordelen over de rol van de omstanders. De 
oordelen hierover varieerden. 
De rechtszaak werd afgesloten met de uitspraak van de rechter: Danny kreeg vier jaar, evenals 
de andere verkrachters; degenen die hadden aangemoedigd, kregen één jaar wegens het 
aanzetten tot een misdrijf. (Dit zijn straffen naar Nederlandse maatstaven.) 
In de nabespreking kwam ook de vraag aan de orde wat zij zouden doen als zij getuige zouden 
zijn. Enkele jongens zeiden dat ze niets zouden doen, tenzij het meisje hun zus of vriendin zou 
zijn. Andere jongens zeiden dat ze de politie zouden bellen. Een enkeling zou ingrijpen. 
Iedereen zou overigens ingrijpen als het om een zus of vriendin zou gaan. 
 
8.5.15 Het ter discussie stellen van vanzelfsprekende opvattingen over seksueel geweld  

 
(ontleend aan Spanjaard 1990) 
Doel: het ter discussie stellen van de heersende mythen over seksueel geweld. 
Tijd: + 25 minuten. 

 
Onderstaande vragenlijst bevat allerlei vragen over (misvattingen en mythen met betrekking tot) 
seksueel geweld. Mythen over seksueel geweld hebben onder andere de functie om seksueel 
geweld te ontkennen, het te bagatelliseren en, vooral, als iets van anderen  en elders  te 
beschouwen. Op bijvoorbeeld de vraag of de meeste plegers van seksueel geweld een bekende 
dan wel vreemde van het slachtoffer zijn, geeft het merendeel van de jongeren het antwoord 
een vreemde , terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. 
Het doel van de vragenlijst is de heersende mythen over seksueel geweld aan de orde te 
stellen. De juiste antwoorden op de vragen moeten de jongeren bewust maken van het feit dat 
seksueel geweld dichterbij is dan ze denken: (juist) ook bekenden plegen seksueel geweld, 
seksueel geweld vindt vooral in de thuissituatie plaats, plegers zijn geen psychopaten enzovoort. 
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Test jouw kennis over seksueel geweld aan de hand van de volgende vragenlijst 
De laatste jaren wordt er in kranten, tijdschriften en op televisie veel aandacht besteed aan seksueel 
geweld. Er zijn verschillende vormen van seksueel geweld: seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting, 
seksuele kindermishandeling, incest enzovoort. Er is sprake van seksueel geweld wanneer iemand tegen 
haar of zijn zin gedwongen wordt seksuele handelingen te verrichten of te ondergaan. 
Hieronder staat een aantal vragen over seksueel geweld. Je moet de juiste antwoorden omcirkelen (per 
vraag maximaal één antwoord). Je kunt deze vragen zien als een test voor jezelf: als je later de juiste 
antwoorden krijgt, kom je erachter hoeveel je weet over seksueel geweld. 

 
1 Jongens en mannen plegen seksueel geweld... 
 a uit seksuele behoefte; 
 b om macht uit te oefenen en iemand te vernederen; 
 c alleen psychisch gestoorde jongens en mannen plegen seksueel geweld. 
2 Bij seksueel geweld wordt meestal gebruik gemaakt van messen en andere wapens. 
 a juist; 
 b onjuist. 
3 Seksueel geweld vindt over het algemeen plaats... 
 a bij iemand thuis; 
 b in bossen en parken; 
 c in donkere, stille straatjes. 
4 Ook jongens en mannen kunnen het slachtoffer worden van seksueel geweld. 
 a juist; 
 b onjuist. 
5 De meeste slachtoffers van seksueel geweld worden aangerand of verkracht door... 
 a iemand die ze kennen; 
 b een vreemde. 
6 Aanrandingen en verkrachtingen vinden vooral in grote steden plaats. 
 a juist; 
 b onjuist. 
7 Meisjes en vrouwen lokken een aanranding of verkrachting zelf uit wanneer ze... 
 a alleen liften; 
 b sexy kleding dragen; 
 c allebei; 
 d geen van beiden. 
8 Je kunt aan het uiterlijk van iemand zien of hij een aanrander of verkrachter is. 
 a juist; 
 b onjuist. 
9 De leeftijd van de meeste plegers van seksueel geweld is... 
 a 50 jaar en ouder; 
 b tussen de 30 en 50 jaar; 
 c 30 jaar en jonger. 
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10 Meisjes en vrouwen beschuldigen vaak onschuldige jongens en mannen van aanranding en 
verkrachting. 

a juist; 
b onjuist. 

11 Alleen jonge, knappe en sexy geklede meisjes en vrouwen worden aangerand en verkracht. 
a juist; 
b onjuist. 

 
(De vragenlijst is een bewerking van een vragenlijst uit Top secret. Sexual assault information for teenagers 
only, Fay en Flerchinger 1988.) 

 
De nabespreking kan plaatsvinden door de vragen een voor een door te lopen, de jongeren te 
vragen welk antwoord zij hebben gekozen en te vragen waarom ze dat vinden. Hierbij is het 
belangrijk te benadrukken dat het niet raar is dat ze vaak een verkeerd antwoord geven. De 
vragenlijst bevat immers veel vragen waarover in de samenleving veel vooroordelen bestaan. 
Het is zinvol om in te gaan op de betekenis van de juiste antwoorden, bijvoorbeeld: wanneer 
blijkt dat seksueel geweld in de meeste gevallen plaatsvindt in de thuissituatie, de pleger 
meestal een bekende is en er doorgaans geen gebruik gemaakt wordt van grof geweld en 
wapens, wat betekent dat dan? Wie zijn de plegers en welke machtsmiddelen gebruiken zij? 
Waarom is het moeilijk om je als slachtoffer daartegen te verweren? 
Het is mogelijk de vragenlijst aan het begin én aan het eind van een serie bijeenkomsten te laten 
invullen en de verschillen tussen de eerste en tweede keer te bespreken. Let op de eventuele 
verschillen tussen de antwoorden van jongens en die van meisjes. 
 

De juiste antwoorden op de vragenlijst: 
1) Het juiste antwoord is b. Seksueel geweld heeft te maken met het uitoefenen van macht. Seksueel 

geweld wordt niet in eerste instantie veroorzaakt door seksuele behoeften. Ook zijn plegers van 
seksueel geweld niet psychisch gestoord: onder plegers van seksueel geweld bevinden zich 
procentueel even veel of weinig psychisch gestoorden als onder jongens en mannen die geen 
seksueel geweld plegen. 

2) Het juiste antwoord is b. Plegers van seksueel geweld maken meestal gebruik van macht, trucs, 
chantage, bedreiging en dergelijke. Geweld en (de dreiging met) wapens worden over het algemeen 
pas gebruikt als andere middelen niet meer werken. 

3) Het juiste antwoord is a. Meer dan de helft van al het seksuele geweld vindt plaats in de thuissituatie. 
 

4) Het juiste antwoord is a. Met name ook jongens kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld. Zij 
worden meestal misbruikt door (heteroseksuele) mannen. Jongens en mannen praten nog moeilijker 
over hun ervaringen met seksueel geweld dan meisjes en vrouwen. 

5) Het juiste antwoord is a. De meeste plegers van seksueel geweld zijn een bekende van het slachtoffer: 
een vriend, een buurman, een familielid, een kennis, een leerkracht enzovoort. 

6) Het juiste antwoord is b. Seksueel geweld is overal een probleem, zowel in grote steden als in kleine 
dorpen. 
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7) Het juiste antwoord is d. Niemand vraagt erom om verkracht of aangerand te worden. Verkracht of 
aangerand worden betekent dat iemand lichamelijk en psychisch pijn wordt gedaan, en niemand 
vraagt erom om pijn gedaan te worden. Liften is een risicovolle situatie waar een aanranding of 
verkrachting kan plaatsvinden. Maar: niemand die lift, vraagt erom om verkracht of aangerand te 
worden. Ook heeft de manier waarop mensen gekleed gaan niets te maken met seksueel geweld. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat het merendeel 
broeken draagt en helemaal geen sexy kleding. En ook al gaan meisjes (of jongens) sexy gekleed, 
niemand heeft het recht hen lastig te vallen. 

8) Het juiste antwoord is b. Je kunt niet aan iemand zien of hij een aanrander of verkrachter is of niet. Ze 
zien er even normaal of abnormaal uit als jij en ik. 

9) Het juiste antwoord is c. De meeste plegers van seksueel geweld zijn jonger dan 30 jaar. 
10) Het juiste antwoord is b. Bij seksueel geweld worden niet meer valse aangiften gedaan dan bij andere 

delicten. De meeste slachtoffers van seksueel geweld doen zelfs helemaal geen aangifte bij de politie. 
Het gebeurt maar zelden dat jongens en mannen door meisjes en vrouwen onterecht beschuldigd 
worden van seksueel geweld. Veel vaker komt het bij seksueel geweld echter voor dat jongens en 
mannen ontkennen wat ze gedaan hebben. Of dat ze de schuld bij het slachtoffer proberen te leggen. 
Of dat ze vinden dat datgene dat zij gedaan hebben helemaal geen seksueel geweld is. 

11) Het juiste antwoord is b. Slachtoffers van seksueel geweld zijn jong en oud, dik en dun, lelijk en knap, 
wit en zwart, arm en rijk enzovoort. Seksueel geweld kan iedereen overkomen. 

 
Opmerking 
Wanneer deze vragenlijst wordt gebruikt bij jongeren, worden veel stereotiepe (en onjuiste) 
antwoorden gegeven. Deze vragenlijst is afgenomen bij 129 jongeren (75 meisjes en 54 
jongens) van de derde klassen van een scholengemeenschap MAVO, HAVO en VWO 
(Spanjaard 1990). Hieronder volgen enkele resultaten: 
vraag 1: 25% van de jongens en 31% van de meisjes dacht dat plegers psychisch 

gestoord  zijn, 63% van de jongens en 46% van de meisjes dacht dat seksueel 
geweld voortkomt uit seksuele behoeften en 12% van de jongens en 23% van de 
meisjes dacht dat jongens en mannen seksueel geweld plegen om macht uit te 
oefenen en iemand te vernederen. 

vraag 3: 86% van de jongens en 85% van de meisjes dacht dat seksueel geweld vooral 
plaatsvindt in bossen, parken of in stille, donkere straatjes. 

vraag 5:  80% van zowel de jongens als de meisjes dacht dat de meeste slachtoffers van 
seksueel geweld worden aangerand of verkracht door een vreemde, iemand die 
ze niet kennen. 

vraag 7: 67% van de jongens en 32% van de meisjes vond dat meisjes en vrouwen een 
aanranding of verkrachting uitlokken wanneer ze alleen liften of wanneer ze sexy 
kleding dragen. 

Eventueel kan een toelichting gegeven worden over vooroordelen : 
In onze samenleving hebben heel veel mensen vooroordelen over seksueel geweld. Heel lang 

werd bijvoorbeeld gedacht dat het nauwelijks voorkomt. Of dat seksueel geweld alleen maar in 
parken en in bossen plaatsvindt. De vragenlijst die jullie hebben ingevuld, bevatte veel vragen 
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die te maken hebben met vooroordelen over seksueel geweld. Ik heb een vooroordeel wanneer 
ik denk dat wat voor mij geldt voor iedereen geldt, of dat ik ervan uitga dat wat ik denk waar is, 
bijvoorbeeld dat alle jongens van voetbal houden. Een ander voorbeeld van een vooroordeel is 
dat alle jongeren die in een tehuis wonen crimineel zijn. Of dat de jeugd van tegenwoordig 
vreselijk lui is en niet meer naar school wil.  
 
8.5.16 Zou ik even naast je mogen zitten?  Contact leggen   

Doelen: - het leren van vaardigheden die een rol spelen bij contact leggen; 
- het bedenken van manieren voor seksuele toenadering. 

Tijd: + 30 minuten. 
 
Oefening: Contact leggen 
We gaan het hebben over contact leggen. Bij het maken van contact is het belangrijk erop te 

letten hoe de ander reageert op wat jij doet. Niet alleen in woorden, maar ook in wat de ander 
zegt met haar of zijn lichaam. 
Bij contact maken is het ook belangrijk dat je de privé-grenzen van de ander respecteert. Als je 
merkt dat de ander op een of andere manier aangeeft dat je te dichtbij komt, is het belangrijk zelf 
gas terug te nemen. 
We gaan nu een stukje spelen waarin een jongen, Bob, contact probeert te maken met een voor 
hem onbekend meisje, Rosa. Begeleider Y speelt Bob en begeleider X speelt Rosa. Let erop 
welke manieren Bob gebruikt om contact te maken en hoe Rosa daarop reageert.  
 

Rosa zit op een bank, walkman op, een been over de hele bank. Bob loopt een beetje te slenteren, om de 
bank heen te dralen. Hij bekijkt haar uiterlijk nauwlettend en stapt op een gegeven moment op de bank af. 
Hij gaat naast haar zitten (en dus op haar been; daarbij zijn hand op haar knie leggend). Rosa schrikt, trekt 
haar been eronderuit duwt zijn hand van haar knie. 
Rosa: Au idioot, doe niet zo belachelijk.  
Bob:  (probeert haar opnieuw aan te raken en nu met zijn hand over haar schouder) Oh sorry.  
Rosa: Nou blijf van me af.  (weert hem af) 
Bob:  (houdt aan met zijn aanraking) 
Rosa: (staat op, loopt een eindje weg) 
Bob:  (loopt achter haar aan en probeert haar opnieuw aan te raken) 
Rosa: Hou op, blijf van me af, klootzak.  
Bob:  Hé, stel je niet zo aan.  (loopt weer op Rosa toe) 
Rosa: Rot op man, eikel.  
Bob: (doet een stap naar achteren, neemt haar van top tot teen op en zegt:) Zo, dat ziet er lekker 

uit, je bent wel een stuk zeg!  
Rosa: Ook dat nog.  (doet haar walkman weer op en negeert hem; daarna loopt ze terug naar de 

bank) 
Bob:  (blijft even staan, loopt dan ook naar de bank en vraagt:) Mag ik hier even zitten?  
Rosa: (zegt niets; zodra Bob gaat zitten, schuift Rosa een stukje van hem weg en kijkt de andere 

kant op) 
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Bob:  Wat voor een muziek heb je op?  
Rosa: (negeert hem) 
Bob:  Hoe heet je?  
Rosa: (negeert hem) 

 
Vragen: 
- Welke manieren gebruikte Bob om contact te maken? Wat vind je daarvan?  
- Hoe reageerde Rosa op wat Bob deed? Waarom denk je dat ze zo reageerde? (De link 

leggen naar de manieren waarop Rosa aangaf dat Bob te dichtbij kwam en de manier waarop 
Bob daarmee omging.) 

- Wat had Bob anders kunnen doen?  
 
Zou een van jullie de ideeën willen uitproberen en de rol van Bob willen spelen?  

Een van de jongeren speelt Bob, begeleider X speelt Rosa. De andere jongeren krijgen de 
opdracht om goed te letten op wat Bob doet en hoe Rosa hierop reageert. Als de toeschouwers 
zien dat het Bob niet lukt en ze hebben een idee wat Bob nog meer zou kunnen doen, kunnen 
ze stop  roepen en de rol van Bob overnemen. Het rollenspel kan door de begeleider worden 
stopgezet zodra blijkt dat het vastloopt. De toeschouwers krijgen dan de kans om Bob tips te 
geven hoe hij verder kan. Eventueel kunnen de andere jongens dan inspringen voor de jongen 
die Bob speelde. Begeleider Y geeft, in samenspraak met begeleider X, tussendoor feed-back 
op de manieren waarop de jongens contact leggen. 
Eventueel kan de situatie aan het eind door de begeleiders nogmaals gespeeld worden, maar 
nu met een positieve  afloop. 
 
Oefening: Het bedenken van manieren voor seksuele toenadering 
Rosa praat met haar vriendin Diana en die vindt het een goed idee om samen met Bob en nog 
een jongen naar de disco te gaan. Diana weet gelijk wie ze mee zal vragen: Mikel. Ze spreken 
af dat ze op vrijdagavond zullen gaan. Ze hebben afgesproken op het pleintje. Bob ziet Rosa, 
Diana en Mikel al op het bankje zitten en loopt naar hen toe. 
Vraag: Wat denkt Bob op dat moment? Wat gaat hij zeggen tegen de anderen? 
Ze zijn in de disco. Er wordt mooie muziek gedraaid. Diana en Mikel gaan dansen. Bob en Rosa 
staan naast elkaar. 
Vraag: Wat zegt Bob tegen Rosa? Wat zegt Rosa terug? 
Op een moment zegt Rosa dat ze zin heeft om te dansen. Ze dansen eerst los van elkaar. 
Daarna komt er een plaat waar de meeste jongeren op gaan slowen. 
Vraag: Wat doet Bob? Gaat hij ook slowen of blijft hij los dansen? Hoe gaat het verder? 
Ze komen van de dansvloer. Om de beurt wordt er door een van de vier een drankje gehaald. 
Het is heel lawaaierig in de disco. Mikel en Diana staan met elkaar te kletsen. 
Vraag: Waar hebben Bob en Rosa het over? 
Een paar weken later spreken Rosa, Bob, Diana en Mikel opnieuw af in de disco. Ze dansen, ze 
drinken wat en ze staan te kletsen. Rosa vertelt Bob over hoe zij en Diana op school tijdens de 
kookles een pudding moesten maken die helemaal mislukte. En hoe ze die pudding in een la 



 
 
230 

hadden gestopt en iedere week gingen kijken hoe hij verder beschimmelde, tot hij eindelijk 
gevonden werd. Dan vraagt ze aan Bob of hij wil vertellen over zijn school. 
Vraag: Wat vertelt Bob? Hoe reageert Rosa? 
Het is half één. Rosa en Diana willen naar huis. Ze fietsen met z n vieren op. Mikel brengt Diana 
het laatste stukje naar haar huis. Bob en Rosa fietsen samen naar Rosa s huis. Ze komen bij de 
deur en Rosa stapt van haar fiets. 
Vraag: Wat gebeurt er verder? 
Bob zou wel met Rosa naar bed willen. 
Vraag: Hoe pakt hij dat aan? Wat zegt hij of doet hij? Hoe denkt Rosa hierover? Hoe reageert 
zij? 
Rosa s ouders zijn toevallig niet thuis. Ze gaan samen naar Rosa s kamer. 
Vraag: Wat gebeurt er verder? 
Ze gaan samen op bed zitten en zoenen wat. 
Vraag: Wie kleedt zich het eerst uit? Of kleden ze elkaar uit? Wie begint daarmee? Hoe gaat het 
verder? Zijn ze beiden helemaal bloot of hebben ze nog iets aan? 
Ze liggen samen in Rosa s bed. Het is een eenpersoonsbed, dus ze liggen dicht tegen elkaar 
aan. Rosa begint Bob te strelen. 
Vraag: Wat doet Bob? Wat doet Rosa? Hoe gaat het verder? 
Rosa zegt dat zij het nog nooit eerder gedaan heeft en dat ze het erg spannend vindt. Ze is 
bang dat het pijn zal doen. 
Vraag: Wat zegt of doet Bob? Hoe reageert Rosa hierop? 
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9 De ontwikkeling van een preventiebeleid in de 
instelling* 

 
 

 
De gevoeligheden van jongeren, van ouders, van groepsleiders, van collega s, maar ook van de 
omgeving buiten de instelling, maken het aanpakken van seksueel-geweldproblematiek tot een 
lastige taak. Om te voorkomen dat een zelfstandig werkende groepsleider of een zelfstandig 
werkend team na aanvankelijk enthousiasme vastloopt in beperkingen, tegenwerking of kritiek, 
is rugdekking en ondersteuning vanuit instellingsbeleid noodzakelijk. 
De ontwikkeling van beleid wordt meestal gezien als een taak van directie, staf en teamleiders. 
Groepsleiders zien het meestal niet als hun taak. Soms hebben zij zelfs een afkeer van alles 
wat met beleid te maken heeft. Beleid wordt nogal eens geassocieerd met de vergader- en 
papiermachinerie  die ver af staat van de dagelijkse problemen in de hulpverlening aan 
jongeren. Maar goed beleid omvat meer. Beleid omvat 
- alle activiteiten die erop gericht zijn om 
- duidelijk omschreven doelen te bereiken 
- met duidelijk omschreven middelen 
- in een duidelijke volgorde 
- in een afgebakende periode. 
Om beleidsdoelen te kunnen realiseren spelen alle betrokkenen in de instelling een eigen rol. 
De directie is als eerste verantwoordelijk voor het omschrijven en vaststellen van beleid op 
hoofdlijnen ( strategisch beleid ). De directie kan daarbij eventueel aanwezige stafleden 
inschakelen. Hoofden en teamleiders concentreren zich op de vraag hoe deze hoofdlijnen 
kunnen worden omgezet in de praktijk ( tactisch beleid ). Groepsleiders dragen zorg voor de 
uitvoering in de dagelijkse praktijk ( operationeel beleid ). Voor het totale beleid blijft de directie 
altijd verantwoordelijk. 
Groepsleiders die een bijdrage willen leveren aan de preventie van seksueel geweld, hebben er 
belang bij dat er op dit terrein beleid wordt ontwikkeld. Het legitimeert en ondersteunt hun 
hulpverlenings- en preventie-activiteiten, wat zeker op het gebied van seksueel geweld van 
groot belang is. Taken en verantwoordelijkheden kunnen worden verdeeld. 
Ondersteuningsmogelijkheden en faciliteiten kunnen beschikbaar komen. Noodzakelijke 
activiteiten kunnen van elkaar worden onderscheiden en in de tijd worden gefaseerd. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag hoe een preventief beleid in de instelling kan 
worden ontwikkeld. Dit hoofdstuk biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van beleid 
omtrent seksueel geweld en de discussie daarover tussen groepsleiders, staf en directie. Op de 
eerste plaats komt de vraag aan de orde welke incidenten, aanleidingen en signalen er kunnen 
                     
* Dit hoofdstuk is geschreven door Eelco Damen; eindredactie Han Spanjaard. 
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zijn en wie in de beleidsontwikkeling een rol spelen. Vooral de rol van de groepsleider en van 
het team zullen daarbij uitgebreid aan de orde komen. 
Vervolgens wordt er stilgestaan bij de vraag op welke terreinen beleid moet worden ontwikkeld. 
De doelstellingen en fasering van beleid komen aan de orde aan de hand van een stappenplan 
voor beleidsontwikkeling. Tot slot worden er mogelijkheden besproken om het beleid vorm te 
geven, zoals cultuurbeïnvloeding, deskundigheidsbevordering, methodiekontwikkeling, mel-
dingsprocedures en de vertrouwenspersoon. 
 
9.1 Van incidenten naar beleid 
De ontwikkeling van een preventiebeleid moet ergens beginnen. Bij de start van de 
beleidsontwikkeling komen twee vragen naar voren: welke incidenten, aanleidingen of signalen 
maken beleid gewenst? En wie moet het initiatief nemen? 
 
9.1.1 Incidenten 
Er kunnen zich incidenten van seksueel geweld onder de jongeren in de instelling voordoen. 
Bijvoorbeeld wanneer een jongen of een groepje jongens uit de instelling een meisje of jongen 
uit de instelling heeft lastig gevallen, aangerand of verkracht. Of wanneer een jongen of groepje 
jongens elders, bijvoorbeeld op school of na de disco, seksueel gewelddadig is geweest. Zulke 
situaties kunnen op verschillende manieren duidelijk worden: het slachtoffer maakt het bekend 
aan de groepsleiding of de staf; de ouders, de school of de politie nemen contact op met de 
instelling enzovoort. 
De instelling  en in het bijzonder de groepsleider die de betrokken jongen(s) begeleidt  staat 
na dergelijke incidenten voor de vraag hoe hierop te reageren. Het geval verder onderzoeken? 
Aangifte doen? Strafmaatregelen opleggen? Een ernstig gesprek met de jongen voeren? De 
hele leefgroep inlichten? Het slachtoffer hulp bieden? De groepssamenstelling veranderen? 
Nieuwe huisregels maken? Al deze vragen wijzen erop dat het direct na een incident in de 
instelling al van belang is dat er een beleid is dat duidelijk maakt wat er moet gebeuren. Maar 
dikwijls is zo n beleid er niet (voor een voorbeeld van een stappenplan voor het handelen na 
een situatie van seksueel geweld door een jongen uit de instelling: zie hoofdstuk 7). 
Er kunnen zich ook andere incidenten in de instelling voordoen. Zo is bekend dat ook 
groepsleiders, staf- of directieleden zich schuldig kunnen maken aan seksueel misbruik van de 
aan hun zorg toevertrouwde jongeren. Zowel meisjes als jongens kunnen hiervan het slachtoffer 
worden. Een bekend voorbeeld betreft een psychiater die jarenlang misbruik maakte van 
meisjes. 
In dergelijke situaties doen zich weer heel andere vragen voor: bij wie kan het slachtoffer (of 
diens groepsleider of ouders) terecht? Wordt het misbruik geloofd of juist verzwegen en 
gebagatelliseerd? Is men bang voor de gevolgen voor de instelling en voor de medewerker die 
het misbruik pleegde? Welke hulp wordt het slachtoffer geboden? Wat moet er met de 
medewerker gebeuren die het misbruik pleegde? Moet de leefgroep op de hoogte worden 
gesteld? Allemaal vragen die zich plotseling kunnen voordoen. Het is dan een voordeel als er 
richtlijnen zijn omschreven waarvan direct gebruik kan worden gemaakt (Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur/Rutgers Stichting 1991). 
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Er kunnen zich ook incidenten voordoen van seksueel misbruik van een medewerkster door één 
of meerdere jongens. Wat moet er dan met die jongen(s) gebeuren? Hoe wordt de 
medewerkster ondersteund? 
 

Incidenten: 
- Een jongen of groepje jongens heeft een meisje of jongen binnen of buiten de instelling lastig gevallen, 

aangerand of verkracht. 
- Een medewerker heeft een meisje of jongen seksueel misbruikt. 
- Een jongen of groepje jongens uit de instelling heeft een medewerkster lastig gevallen, aangerand of 

verkracht. 
 
9.1.2 Aanleidingen 
Behalve dat er sprake kan zijn van incidenten, kunnen er ook aanleidingen in de instelling zijn 
die een beleid wenselijk maken. 
Zo kan tijdens de intakefase, maar ook later, blijken dat een jongen of een meisje vroeger 
slachtoffer is geweest van seksueel geweld. De vraag is dan welke hulp geboden kan worden. 
Deze vraag is niet alleen uit hulpverleningsoogpunt van belang, maar ook vanuit preventief 
oogpunt. Zeker wanneer een jongen slachtoffer is geweest van seksueel geweld, vermindert 
goede hulp de kans dat hij later zelf seksueel geweld zal plegen. 
Ook kan blijken dat een jongere vroeger seksueel geweld heeft gepleegd. De vraag is dan hoe 
vanuit de instelling eraan kan worden bijgedragen de kans op herhaling te verkleinen. Moet er 
een leerproject worden aangeboden? Is verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlener bij 
een andere instelling gewenst? (Zie paragraaf 7.3 en 7.4) 
Aanleidingen kunnen ook liggen in de sfeer binnen de instelling of binnen de groepscultuur van 
de jongeren. Ook al is er geen sprake van feitelijke incidenten, dan kan er toch sprake zijn van 
een cultuur waarin seksueel geweld als normaal wordt beschouwd of kan worden: bijvoorbeeld 
als er voortdurend seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt over vrouwen en meisjes of 
over homoseksuelen in de trant van we zullen hen wel eens pakken!  De vraag is dan hoe deze 
cultuur kan worden veranderd, zodat duidelijkheid bestaat over de grenzen tussen acceptabel 
en niet-acceptabel seksueel gedrag. Aanleidingen kunnen ook via de media naar voren komen: 
televisieprogramma s waarin seksueel geweld wordt besproken, het gebruik van pornografie, 
films waarin seksueel geweld wordt verheerlijkt enzovoort. Via de media komt seksueel geweld 
binnen in de dagelijkse leefsituatie van de jongeren en wordt de groepsleider vervolgens voor 
de vraag gesteld hoe hiermee om te gaan (zie hoofdstuk 6). 
 

Aanleidingen: 
- Het blijkt dat een jongen of meisje vroeger seksueel misbruikt is. 
- Het blijkt dat een jongen vroeger seksueel geweld gepleegd heeft. 
- In de instellingscultuur wordt seksueel geweld normaal gevonden of zelfs bevorderd. 
- De groepscultuur van jongens neigt (sterk) naar grensoverschrijdend seksueel gedrag. 
- e. 
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9.1.3 Signalen 
Er kan ook sprake zijn van algemenere signalen waaruit de wenselijkheid van een beleid in de 
instelling blijkt. 
Maatschappelijke ontwikkelingen, zeker waar die de positie en problematiek van jongeren 
betreffen, moeten worden vertaald naar het instellingsbeleid om ervoor zorg te dragen dat het 
aanbod van de instelling aansluit bij de maatschappelijke realiteit waarin de jongeren leven. Een 
belangrijke maatschappelijke ontwikkeling van de laatste twintig jaar betreft de emancipatie van 
vrouwen en meisjes. Vanuit deze emancipatiebeweging is de ernst en de omvang van de 
problematiek van seksueel geweld duidelijk geworden. Het zijn vooral vrouwen en meisjes die 
slachtoffer worden en het zijn vooral jongens en jonge mannen die seksueel geweld plegen. 
Sindskort wordt duidelijk dat ook jongens het slachtoffer kunnen zijn van seksueel geweld (Gia-
notten 1988; Van den Broek 1991). 
Deze ontwikkeling stelt instellingen voor jeugdhulpverlening voor de opgave in ieder geval een 
beleid ten behoeve van de hulpverlening aan slachtoffers te ontwikkelen. Het is immers bekend 
dat het voor slachtoffers van seksueel geweld bijzonder moeilijk is met hun ervaringen naar 
buiten te komen. Wanneer binnen een instelling duidelijk is dat seksueel geweld als een ernstig 
probleem wordt gezien, dan zal het voor slachtoffers gemakkelijker worden hun ervaringen te 
vertellen. 
Sinds enkele jaren komt ook de vraag naar voren hoe seksueel geweld van jongens en mannen 
voorkomen kan worden. Instellingen met een expliciete taak op het terrein van preventie 
hebben video s, voorlichtingsprogramma s en werkboeken ontwikkeld. In 1990 is de 
rijksoverheid met een meer-jarencampagne preventie van seksueel geweld gericht op jongens 
en mannen  gestart. Ook voor de residentiële jeugdhulpverlening komt op die manier de vraag 
naar voren hoe bij de initiatieven van overheid en andere instellingen kan worden aangesloten. 
In het jeugdbeleid van de overheid wordt daarnaast steeds meer nadruk gelegd op de 
noodzaak om preventie vorm te geven in instellingen voor jeugdhulpverlening (Ministerie van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1990). 
Maatschappelijke ontwikkelingen, overheidsnota s en ontwikkelingen in het veld van 
hulpverlening kunnen juist voor directies en staf aanleiding zijn een beleid te ontwikkelen dat 
gericht is op preventie van seksueel geweld. 
 

Signalen: 
- Maatschappelijke ontwikkelingen: emancipatie, erkenning voor slachtoffers van seksueel geweld. 
- Overheidsbeleid: bestrijding van seksueel geweld, preventief jeugdbeleid. 
- Ontwikkelingen in de hulpverlening: hulp voor slachtoffers en voor plegers van seksueel geweld. 

 
Opdracht: 
De situatie is per instelling en per persoon verschillend. Bedenk daarom eens voorbeelden uit jouw 
werksituatie van een incident, een aanleiding en een signaal op grond waarvan volgens jou beleid omtrent 
seksueel geweld gewenst is. 
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9.1.4 Wie neemt het initiatief om beleid te ontwikkelen? 
Eerder is al gezegd dat de directie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het beleid. Maar als het 
gaat om de vraag hoe beleid moet worden ontwikkeld en waar initiatieven voor nieuw beleid 
worden genomen, blijkt in de praktijk vaak een onderscheid tussen twee benaderingen: de 
bottom-up -benadering en de top-down -benadering. 
In de bottom-up-benadering gaat het initiatief voor beleidsontwikkeling uit van de uitvoerende 
werkers in een organisatie. Zij komen problemen in hun dagelijkse werksituatie tegen (de 
hierboven omschreven incidenten en aanleidingen) en maken vanuit deze ervaringen duidelijk 
dat de ontwikkeling van een beleid gewenst is. Vervolgens wordt het beleid door staf en directie 
verder ontwikkeld, waarna het door de uitvoerende werkers wordt uitgevoerd. 
In de top-down-benadering ligt het initiatief voor nieuw beleid bij directie en staf. Op grond van 
incidenten, aanleidingen en signalen die zij van belang vinden, wordt een beleid ontwikkeld en 
vervolgens in uitvoering genomen. De uitvoerende medewerkers zorgen ervoor dat het beleid in 
de dagelijkse werksituatie vorm krijgt. 
Dikwijls wordt gedacht dat het bij deze benaderingen gaat om elkaar uitsluitende strategieën. 
Maar zij kunnen elkaar juist versterken. Want de inzet en betrokkenheid van iedereen maakt de 
kans van slagen van beleid het grootst. Het gaat er vooral om welke positie iemand heeft en 
wat, vanuit die positie gezien, de beste weg is om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk beleid 
tot stand komt. Voor de groepsleider kunnen andere redenen het vertrekpunt zijn dan voor de 
directie. Vanuit de werksituatie van de groepsleider zijn andere stappen vereist dan vanuit de 
situatie van de directie. Uiteindelijk gaat het erom om alle niveaus in de instelling in beweging te 
krijgen, zodat het beleid ook daadwerkelijk tot stand komt en gedragen wordt. 
 

Het proces van beleidsontwikkeling 

  
 
Het ligt voor de hand dat voor groepsleiders de redenen om beleid voor te stellen vooral 
voortkomen uit incidenten en aanleidingen in de dagelijkse werksituatie. De 
verantwoordelijkheid van de directie voor de totale gang van zaken in de instelling maakt de 
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incidenten en aanleidingen ook voor hen belangrijke redenen om tot beleid te komen. 
Daarnaast zijn de directie en de staf ervoor verantwoordelijk dat de instelling in haar geheel 
voldoet aan de eisen van de samenleving en de toekomst. De algemene signalen kunnen voor 
hen op zich een reden zijn om beleid ten aanzien van seksueel geweld te ontwikkelen. Want het 
is vooral hun taak om het voortbestaan van de instelling op lange termijn te garanderen. En dat 
betekent dat het hulpaanbod voortdurend moet worden aangepast aan ontwikkelingen in de 
samenleving en in de hulpvragen. Een instelling die dat langdurig nalaat, loopt het risico bij 
bezuinigingen en reorganisaties te verdwijnen. 
Wie ook de initiatiefnemer is, het is in ieder geval van belang dat diegenen die de eerste 
stappen zetten, antwoord zoeken op de volgende vragen: 
- Wat verstaan we onder seksueel geweld? 
- Wat is voor onze instelling het probleem? 
- Hoeveel hebben we er (zichtbaar en onzichtbaar) mee te maken? 
- Welke weerstanden kunnen we verwachten als we beleid op dit terrein willen ontwikkelen? 
- Wat kunnen we eraan doen? 
- Wat willen we eraan doen? 
De initiatiefnemer die op deze vragen de antwoorden paraat heeft, maakt een grotere kans 
anderen in de instelling van de wenselijkheid van beleid te kunnen overtuigen. 
 

Opdracht: 
Probeer bovenstaande vragen eens in maximaal drie regels per vraag te beantwoorden voor je eigen 
werksituatie. 

 
Van essentieel belang bij de ontwikkeling van beleid ter bestrijding van seksueel geweld en bij 
hulpverlening bij en preventie van seksueel geweld is de gehanteerde visie op seksueel geweld. 
Seksueel geweld is niet zozeer een seksueel probleem alswel een probleem dat samenhangt 
met de machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen, en 
hetero s en homo s: 
 Seksueel geweld komt voort uit de machtsongelijkheid tussen de seksen en de daarmee 

samenhangende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld. 
Seksueel geweld is een van de manieren waarop de machtsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen tot uiting komen en worden bestendigd. 

Deze visie op seksueel geweld wordt onder andere gehanteerd in recente onderzoeken naar 
seksueel geweld en in het overheidsbeleid ter bestrijding van seksueel geweld. Ten behoeve 
van de beleidsontwikkeling binnen een instelling is een expliciete visie op seksueel geweld 
onontbeerlijk. 
 
9.1.5 De groepsleider en het team in het proces van beleidsontwikkeling 
De groepsleider en het team zijn belast met een groot aantal taken. Deze taken zijn het gevolg 
van de verschillende functies die de groepsleider en het team uitoefenen. Zij bieden voor 
jongeren een re-socialisatiekader door middel van aanvullende opvoeding en het vervullen van 
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de rol van vervangende ouder. De groepsleider is een voorbeeldfiguur. Als pedagoog moet hij 
impliciet en expliciet pedagogisch handelen (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn 1989). 
Het impliciete pedagogische handelen komt tot uitdrukking in het beroepsmatig leiding geven 
aan het leven van alle dag: het eten, het schoonmaken, de vrijetijdsbesteding enzovoort. 
Het expliciete pedagogische handelen komt tot uitdrukking in de functie van uitvoerder van het 
behandelingsplan. In groepsbijeenkomsten, begeleidingsgesprekken en activiteitenbegeleiding 
is de groepsleider expliciet als pedagoog aanwezig. 
De grote dagelijkse werkdruk die het omvattende takenpakket met zich meebrengt, maakt het 
voor groepsleiders lastig om veel aandacht te kunnen besteden aan de ontwikkeling van nieuw 
beleid. Als een groepsleider wordt geconfronteerd met incidenten of aanleidingen die vragen 
om een beleid dat gericht is op preventie van seksueel geweld, dan wordt het lastig wanneer 
daartoe (nog) niet het initiatief is ondernomen door staf of directie. De groepsleider staat in 
eerste instantie voor de taak goed te reageren op het incident of de aanleiding. Daarbij gaat de 
aandacht vooral uit naar de betrokken jongeren. Het vraagt veel creativiteit en inzet van de 
groepsleider en het team om niet alleen een adequate oplossing voor het incident of de 
aanleiding te realiseren, maar op grond daarvan tevens een aanzet te geven voor de 
ontwikkeling van beleid in de instelling. 
Als een groepsleider of een team meent dat de ontwikkeling van een beleid in de instelling 
gewenst is, dan is de kans van slagen afhankelijk van een aantal voorwaarden: 
1) 

de teamcoördinator. 
2) Hij moet instemming en ondersteuning hebben van de kant van teamcoördinator, staf en 

directie. 
3) De vereiste deskundigheid moet aanwezig zijn of ontwikkeld worden. 
 
1) 

de teamcoördinator 
Voor de ontwikkeling van een nieuw beleid moet eerst een inhoudelijk draagvlak binnen de 
instelling aanwezig zijn. Als zo n draagvlak eerst gecreëerd moet worden, dan is een 
aanvallende strategie naar collega s (waarin hun in feite verweten wordt onvoldoende oog te 
hebben voor de problematiek) meestal niet zo n succesvolle manier. Een veiliger strategie is om 
eerst in de instelling te zoeken naar min of meer gelijkgestemde collega s. Met enkele 
gelijkgestemde collega s kan gezocht worden naar mogelijkheden om de problematiek breder 
onder de aandacht te krijgen. Denk aan het aanhalen van voorbeelden van andere 
jeugdhulpverleningsinstellingen, het volgen van een externe cursus of studiedag en het 
uitnodigen van externe deskundigen om de problematiek toe te lichten; het zijn allemaal 
mogelijkheden om de overtuigingskracht niet (alleen maar) zelf te hoeven leveren, maar daar 
anderen bij in te zetten. 
 

Opdracht: 

geweld voor zou stellen. 
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2) De individuele groepsleider moet instemming en ondersteuning hebben van de kant van 
teamcoördinator, staf en directie 

Vanaf het moment dat de groepsleider of het team een aanzet wil geven om te komen tot 
beleidsontwikkeling, is het van belang dat de teamcoördinator, staf en directie bij de 
gedachtenontwikkeling worden betrokken. Het is van belang dat zij mede verantwoordelijk 
worden voor het voorkómen van seksueel gewelddadige incidenten en aanleidingen in de 
toekomst. Groepsleider en team kunnen hier op dezelfde problemen stuiten als bij het 
verwerven van steun bij de eigen collega s. Zij kunnen tevens geconfronteerd worden met 
bezwaren van beleidsmatige aard. Een instelling die in een reorganisatiefase verkeert of net 
een bezuinigingsronde doormaakt, of waar net enkele andere innovatieve projecten in 
uitvoering zijn, zal moeilijk de veerkracht kunnen opbrengen om tegelijkertijd een beleid te 
ontwikkelen dat is gericht op preventie van seksueel geweld. Ook kan bij directie of staf de 
angst bestaan dat met expliciete aandacht voor preventie van seksueel geweld de vuile was 
wordt buiten gehangen . 
 

Opdracht: 
Ga eens voor jezelf na welke reacties je kunt verwachten van teamcoördinator, staf en directie als je beleid 
omtrent seksueel geweld voor zou stellen. 

 
3) De vereiste deskundigheid moet aanwezig zijn of ontwikkeld worden 
Niet alleen voor de uitvoering van activiteiten, maar ook voor de beleidsontwikkeling is 
deskundigheid vereist met betrekking tot seksueel geweld. De aard en omvang van de 
problematiek bepalen waar bij een beleid aan moet worden gedacht en welke stappen in welke 
volgorde moeten worden gezet. Er is geen kant-en-klaar recept te geven voor hoe een beleid 
eruit moet zien, omdat instellingen sterk van elkaar verschillen. Maar zonder deskundigheid op 
het terrein van seksueel geweld een preventiebeleid ontwikkelen, vergroot het risico dat 
belangrijke terreinen en stappen worden vergeten. 
 

Vraag: 
Welke deskundigheid met betrekking tot seksueel geweld is in jouw instelling al aanwezig en bij wie? 

 
9.2 Op welke terreinen moet beleid worden ontwikkeld? 
Een beleid dat gericht is op het voorkómen van seksueel geweld, kan niet los gezien worden 
van een beleid dat gericht is op de hulpverlening aan slachtoffers en plegers van seksueel 
geweld. De kans is namelijk aanwezig dat er naar aanleiding van preventie-activiteiten 
slachtoffers of plegers van seksueel geweld bekend worden, aan wie vervolgens geen 
adequate hulp kan worden geboden. Preventie en hulpverleningsbeleid dienen dus in samen-
hang te worden ontwikkeld. Voor zowel de uitvoering van hulpverlening aan slachtoffers en 
plegers als voor de uitvoering van preventie-activiteiten is het noodzakelijk dat de groepsleiders 
over de daarvoor vereiste methodieken en deskundigheden beschikken. 
In het algemeen zal gelden dat preventie van seksueel geweld vooral vorm krijgt in de manier 
waarop in alledaagse situaties op de jongeren wordt gereageerd. Het gaat hier niet alleen om 
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specifieke hulpverlenings- en preventieprogramma s, maar juist ook de alledaagse methodiek is 
van belang (zie hoofdstuk 6). Als in de alledaagse methodiek seksueel geweld niet serieus 
wordt genomen, dan hebben specifieke programma s weinig effect. Het gaat er juist om dat 
specifieke programma s en alledaagse methodieken elkaar versterken, om een zo groot 
mogelijk effect te bereiken. 
Globaal zijn vijf terreinen te onderscheiden waarop een samenhangend beleid moet worden 
ontwikkeld: 
1) houding, opvattingen en methodische deskundigheid van medewerkers; 
2) seksuele intimidaties en seksueel geweld binnen de instelling (zowel ten aanzien van 

seksueel misbruik door jeugdhulpverleners als seksueel geweld tussen jongeren onderling); 
3) hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld (zowel meisjes als jongens); 
4)  
5) hulpverlening aan plegers van seksueel geweld. 
De hier aangegeven volgorde is van belang, omdat eerst deskundigheid ontwikkeld moet zijn 
voordat hulpverlenings- en preventie-activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Vóór de start van 
concrete activiteiten moet het beleid ten aanzien van seksueel geweld binnen de instelling 
duidelijk zijn. Want zolang jongeren in de instelling zich niet veilig voelen, hebben verdere 
activiteiten weinig zin. De hulpverlening aan slachtoffers moet gerealiseerd zijn voordat met 
preventieprogramma s kan worden gestart, omdat juist tijdens de uitvoerimg van 
preventie-activiteiten kan blijken dat meisjes of jongens slachtoffer zijn geweest van seksueel 
geweld. Hun moet dan de juiste hulp geboden kunnen worden. De prioriteit voor 
preventie-activiteiten boven hulpverlening aan plegers is niet zonder meer noodzakelijk; zij 
kunnen bijvoorbeeld ook tegelijkertijd worden aangepakt. Bij hulpverlening aan plegers gaat het 
erom de kans op herhaling te verkleinen. 
Deze volgorde is vooral van belang in de periode waarin met het beleid wordt gestart. Na 
verloop van tijd wordt het verband tussen alle activiteiten duidelijk en leiden ervaringen op het 
ene terrein tot inzichten die kunnen worden toegepast op een ander terrein: hulpverlening aan 
plegers levert dan bijvoorbeeld nieuwe ideeën op voor preventie enzovoort. 
 

Vraag: 
Op welke van de genoemde terreinen zie je vanuit jouw functie en belangstelling mogelijkheden voor 
jezelf? 

 
9.3 Een projectmatige aanpak 
Het beleid kan in eerste instantie als een project worden aangepakt, omdat er vaak veel lastige 
kanten aan zitten. Zo n project kan tijdelijk op zichzelf staan, maar zal uiteindelijk onderdeel 
moeten zijn van het algemene beleidsplan van de instelling, dat de richting voor een aantal 
jaren aangeeft. Het moet in evenwicht zijn met andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld de 
seksuele voorlichting en opvoeding en het voorkómen van seksueel overdraagbare 
aandoeningen (SOA) en AIDS. Te veel aparte  aandacht voor seksueel geweld kan een 
krampachtige sfeer in de instelling opleveren waarin iedere vorm van lichamelijk contact uit den 
boze is. En dat werkt, ook voor de preventie van seksueel geweld, uiteindelijk averechts. Voor 
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jongeren én medewerkers moet tegelijkertijd duidelijk blijven (of worden) dat er vele vormen van 
gewenst lichamelijk contact bestaan die voor hun welzijn van groot belang zijn. 
Een projectmatige aanpak kan een goede mogelijkheid zijn om beleid van de grond te krijgen. 
Een project wordt doorgaans als volgt omschreven: 
- Het is een geheel van onderscheidbare activiteiten. 
- Het is gericht op één of meer concrete resultaten. 
- In deze resultaten stellen één of meer zelfstandige personen (klanten, gebruikers, 

opdrachtgevers) duidelijk belang. 
- De resultaten dienen binnen een bepaalde tijdsperiode en met beperkte middelen bereikt te 

worden. 
- De resultaten omvatten voor de betrokken personen (opdrachtgever en opdrachtnemer) één 

of meer geheel nieuwe elementen. 
(Uit: Wijnen, Renes en Storm 1990, p. 30.) 
Kenmerk van projectmatig werken is dat vooraf tot deze aanpak wordt besloten. De directie kan 
als opdrachtgever een projectgroep samenstellen (de opdrachtnemer). De projectgroep wordt 
samengesteld uit personen die werkzaam zijn in verschillende onderdelen van de instelling en 
op verschillende niveaus. De projectgroep is dus een tijdelijke organisatievorm die juist afwijkt 
van de gebruikelijke organisatiestructuur. In feite gaat het erom mensen samen te brengen die 
elk in een deel van de instelling veranderingen op gang kunnen brengen: een groepsleider, een 
staflid, een psycholoog of pedagoog, iemand van personeelszaken enzovoort. Deze 
projectgroep kan als taak krijgen binnen een bepaalde periode eenmalig een stappenplan (zie 
paragraaf 9.4) te doorlopen. Daarna kan de projectgroep worden opgeheven en kan het beleid 
als onderdeel in het algemene instellingsbeleid worden opgenomen. Uiteraard kan een project 
in deelprojecten worden opgesplitst: hulpverlening aan slachtoffers, methodiek in alledaagse 
situaties, preventieprogramma s, hulpverlening aan plegers enzovoort. 
Voor het bewaken van de samenhang en de voortgang in het project is het noodzakelijk één 
persoon als projectleider aan te wijzen. Deze persoon moet voldoende gezag binnen de 
instelling hebben. 
 

Vraag: 
Welke voor- en nadelen bieden een projectmatige aanpak van de ontwikkeling van beleid omtrent seksueel 
geweld voor jouw instelling? 

 
9.4 Doelstellingen en fasering 
In de startperiode is het van belang de doelstellingen van het beleid te formuleren: wat wil men 
in de instelling bereiken, in welke tijdsvolgorde en in welk tijdsbestek? 
Bij de vraag wat men wil bereiken, is het formuleren van sub-doelstellingen op de vijf genoemde 
terreinen een hulpmiddel. Hoe concreter de doelstellingen geformuleerd worden, hoe meer 
houvast zij later geven. Voor welke medewerkers is beleid ter beïnvloeding van houding en 
opvattingen van belang? Voor iedereen? De groepsleiding? Of ook de staf? Voor vrouwen en 
mannen? 
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   Voorbeelden van doelstellingen 
Algemene doelstelling: Het vorm geven van een beleid gericht op preventie van seksueel 

geweld. 
Subdoelstellingen:          1) het ontwikkelen en invoeren van een methodiek voor het 

alledaagse handelen om seksueel geweld bij jongeren aan de 
orde te stellen; 

2) het realiseren van een hulpaanbod voor jongeren die slachtoffer 
zijn geweest van seksuele intimidatie of geweld; 

3) 
seksueel geweld; 

4) het realiseren van een hulpaanbod voor jongeren die seksueel 
geweld hebben gepleegd; 

5) het instellen van een gedragscode en huisregels om seksueel 
geweld binnen de instelling te voorkomen. 

 Per doelstelling: Voor wie? Op welke termijn? Met welke middelen? 
 

Opdracht: 
Probeer per doelstelling de gestelde vragen (onderaan schema) kort en concreet voor jouw instelling te 
beantwoorden. 

 
Bij de vraag naar de tijdsvolgorde gaat het erom aan te geven wat eerst moet, wat daarna volgt 
en wat pas aan het eind komt. Het gaat er hier dus om het beleid te faseren. Daarbij kan vanaf 
het begin rekening gehouden worden met de mogelijkheden en beperkingen in tijdsinvestering 
en financile kosten (bijvoorbeeld van deskundigheidsbevordering). Wordt eerst alle 
deskundigheidsbevordering aangepakt of wordt gestart met het ontwikkelen van deskundigheid 
voor hulpverlening aan slachtoffers? Wordt eerst de hulpverlening ontwikkeld en daarna de 
preventie-activiteiten of gebeurt dit tegelijkertijd? 
Bij de vraag naar het tijdsbestek gaat het erom aan te geven wanneer het beleid gerealiseerd 
moet zijn, zodat hulpverlening en preventie een integraal onderdeel worden van de dagelijkse 
praktijk. Moet dat bijvoorbeeld in één of in drie jaar gerealiseerd zijn? 
 
De formulering van doelstellingen en de daarbij behorende fasering en tijdlimiet kunnen ook de 
functie hebben van een eerste stap om te komen tot een beleidsplan preventie van seksueel 
geweld . Het opstellen van zo n plan is niet zozeer een taak voor de groepsleiding, maar, 
afhankelijk van de organisatiestructuur van de instelling, vooral een taak voor directie, staf en 
bijvoorbeeld hoofden of coördinatoren. Uit hun midden zal iemand een centrale rol moeten 
spelen om ervoor te zorgen dat het plan op zo n manier op papier komt dat het door de hele 
instelling wordt gedragen. Een plan op papier is belangrijk, maar het werkt pas echt als 
iedereen die een taak wordt toebedacht ook bereid is die taak uit te voeren. In het beleidsplan 
moet rekening gehouden worden met interne en externe ontwikkelingen die de uitvoering van 
het plan wenselijk maken, kunnen bevorderen of kunnen remmen. Daarbij spelen niet alleen 
rationele overwegingen een rol, zoals aantallen slachtoffers in de instelling, beschikbare tijd, en 
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financiën en overheidsbeleid. Ook machtsfactoren spelen een rol: door wie kan uitvoering van 
het beleid worden bevorderd of geremd? En ook culturele factoren spelen een rol: is de cultuur 
van de instelling en de omgeving zodanig dat uitvoering waarschijnlijk 
is of juist niet? 
Een middel om de hoofdlijnen te concretiseren is deze ieder jaar heel concreet te vertalen in de 
werkplannen van de afzonderlijke afdelingen, teams of groepen. Daarin kan gedetailleerd 
beschreven worden wat er elk jaar moet gebeuren. Aan het eind van het jaar kan dan ook een 
gedetailleerde balans over de hele instelling worden opgemaakt. 
 

Voorbeeld van een stappenplan voor beleidsontwikkeling 
Initiatieffase 
 

- incidenten, aanleidingen, signalen 
- beantwoorden elementaire vragen 
-  

Voorbereidingsfase 
 

- intern overleg 
- studiebijeenkomst/externe inleider 
- formuleren doelstellingen 
- omschrijven vereiste middelen 
- periode en fasering aangeven 
- beleidsplan schrijven 
- beleidsplan vaststellen 

Uitvoeringsfase I  
het realiseren van 
voorwaarden 

- cultuurbeïnvloeding 
- deskundigheidsbevordering 
- methodiekontwikkeling 
- meldingsprocedures 
- vertrouwenspersoon 
- taakverdeling en personeelsbeleid 
- gedragscode en huisregels 
- planning en registratie 
- samenwerking met andere instellingen 

Uitvoeringsfase II  
vormgeven van praktijk 
 

- hulpverlening aan slachtoffers 
- methodiek in alledaagse situaties 
-  
- hulpverlening aan plegers 

Evaluatiefase 
 

- evaluatie van alle stappen en beleidsplan 
- bijstellen van het beleid 
- starten uitvoering bijgesteld beleid 

 
In dit voorbeeld wordt een ideale volgorde aangegeven. In de praktijk is het goed mogelijk dat 
de fasen deels gelijktijdig plaatsvinden. Zo start de uitvoering dikwijls al direct na de 
initiatieffase, bijvoorbeeld omdat een team besloten heeft seksueel geweld in hun groep aan de 
orde te stellen. Of omdat besloten is voortaan anders te reageren op seksueel getinte opmerkin-
gen van jongens. Maar duidelijk is dat de enthousiaste aanpak van één aspect dikwijls stukloopt 
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als er geen beleid is waarin andere stappen volgen. Dit schema kan een steun zijn bij het 
ontwikkelen van een veelomvattend beleid op wat langere termijn. Uiteraard kunnen specifieke 
elementen per instelling worden toegevoegd of weggelaten. 
 

Opdracht: 
Ga eens na bij welke fase of stap je zelf geneigd bent te starten. Zouden de andere stappen dan vanzelf 
ook aan de orde komen of zou het bij één stap blijven? 

 
In paragraaf 9.1 tot en met 9.4 is ingegaan op initiatieffase, voorbereidingsfase en 
evaluatie- fase. In paragraaf 9.5 wordt ingegaan op de instrumenten die in dit 
voorbeeldstappenplan zijn genoemd bij uitvoeringsfase I. De verschillende onderdelen van 
uitvoeringsfase II zijn, met uitzondering van hulpverlening aan slachtoffers, inhoudelijk aan de 
orde geweest in de eerdere hoofdstukken. 
 
9.5 Beleidsinstrumenten 
Bij de hieronder beschreven beleidsinstrumenten wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds hulpverlening aan slachtoffers en plegers en anderzijds preventie. Voor alle terreinen 
zijn ze van toepassing. Bij de vormgeving in de praktijk moet dit onderscheid uiteraard wel 
worden gemaakt. 
 
9.5.1 Cultuurbeïnvloeding en deskundigheidsbevordering 
De eerste instrumenten die van belang zijn om beleid vorm te geven, zijn cultuurbeïnvloeding 
en deskundigheidsbevordering. Het gaat er daarbij om de houding, opvattingen en 
deskundigheden van medewerkers zo te ontwikkelen dat feitelijke hulpverlenings- en 
preventie-activiteiten deskundig kunnen worden uitgevoerd. 
Cultuurbeïnvloeding kan vorm krijgen door middel van deskundigheidsbevordering, maar soms 
zijn aparte acties nodig. In een instelling waar bijvoorbeeld traditionele opvattingen over 
mannen en vrouwen de boventoon voeren, zal eerst iets aan die opvattingen gedaan moeten 
worden voordat seksueel geweld serieus genomen zal worden (zie ook paragraaf 6.8). Acties 
kunnen dan worden ondernomen om bredere emancipatie-items aan de orde te stellen, zoals 
bijvoorbeeld mannen- en vrouwenrollen, de toekomstverwachtingen van jongens en meisjes en 
hoe daar in de instelling aandacht aan wordt besteed. 
Omdat seksueel geweld sterk samenhangt met de verschillende posities van jongens en 
meisjes, richt emancipatiebeleid zich vaak op onderwerpen die ook voor preventie van seksueel 
geweld van belang zijn. Emancipatiebeleid kan aan een specifiek beleid omtrent seksueel 
geweld voorafgaan; het kan er ook het resultaat van zijn. Wanneer emancipatiebeleid en beleid 
omtrent seksueel geweld tegelijkertijd worden ontwikkeld, kunnen zij elkaar versterken en is een 
samenhang en taakverdeling aan te brengen. Het is wel noodzakelijk een onderscheid te blijven 
aanbrengen, omdat anders de kans groot is dat emancipatiebeleid beperkt wordt tot 
seksueel-geweldthema s of, omgekeerd, dat in het emancipatiebeleid geen expliciete aandacht 
wordt besteed aan de bestrijding van seksueel geweld. 
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In een instelling waar een cultuur heerst van ongeloof ten aanzien van wat jongeren vertellen - 
ze proberen ons voor de gek te houden  - zal eerst dit ongeloof aan de orde gesteld moeten 
worden. 
Een bijdrage van een externe deskundige kan een manier zijn om de cultuur te beïnvloeden. 
Een inleiding tijdens een studiedag, gesprekken met teams of directie kunnen eraan bijdragen 
dat een bestaande cultuur wordt doorbroken en serieuze discussie over het onderwerp op gang 
komt. 
Deskundigheidsbevordering kan op tal van manieren vorm krijgen. Opleidings- en 
nascholingsinstituten bieden een groot aantal cursussen aan op het terrein van 
seksueel-geweldproblematiek waar medewerkers aan kunnen deelnemen. Het is ook mogelijk 
intern cursussen op maat  te laten verzorgen. In een plan deskundigheidsbevordering  kan 
worden aangegeven, wie welke deskundigheid gaat ontwikkelen, op welke termijn en tegen 
welke kosten. 
Wel moet hier worden opgemerkt dat eenmalige vormen van deskundigheidsbevordering vaak 
weinig effect hebben. Het gaat er vooral om welk vervolg eraan gegeven wordt in de alledaagse 
gang van zaken. De instellingscultuur en de werkwijzen met betrekking tot seksueel geweld 
moeten structurele aandachtspunten worden, zowel in het werken met de jongeren als in 
teambesprekingen en informeel overleg tussen collega s. 
 

Vraag: 
Welke deskundigheden moeten in jouw instelling worden ontwikkeld? 

 
9.5.2 Methodiekontwikkeling 
Na cultuurbeïnvloeding en deskundigheidsbevordering is methodiekontwikkeling een instrument 
dat aandacht vraagt. Er zijn veel methodieken ontwikkeld die in cursussen kunnen worden 
geleerd, maar dan blijft integratie in de eigen werkwijze van de instelling van belang. Het kan 
noodzakelijk zijn om methodieken aan te passen aan de eigen situatie of op grond van ervarin-
gen verder te ontwikkelen. Daarvoor kunnen methodiekteams worden samengesteld, waarin 
bijvoorbeeld iemand van de staf samen met groepsleiders uit verschillende groepen de 
methodiek verder vormgeeft en beschrijft. De beschrijving is van belang, om de methodiek in de 
instelling te kunnen verspreiden. 
Bij methodiekontwikkeling bestaat het risico dat uitsluitend aandacht besteed wordt aan 
specifieke hulpverlenings- en preventiemethodieken. Maar er moet vooral ook aandacht worden 
besteed aan de methodiek van het alledaagse handelen . Juist in het alledaagse handelen ten 
aanzien van jongeren ligt de belangrijkste mogelijkheid om preventief te werken (zie hoofdstuk 
6). In de alledaagse situaties kan duidelijk worden of er grenzen overschreden worden, of 
iemand slachtoffer of juist pleger van seksueel geweld is. De alledaagse methodiek wordt vooral 
bepaald door kennis over seksueel geweld, door een duidelijke houding ten opzichte van 
seksueel geweld en door de bereidheid erover te praten en op ongewenste uitlatingen of 
handelingen te reageren. 
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Vraag: 
Bestaat er in de alledaagse methodiek aandacht voor seksueel geweld? Waaruit blijkt dat dat wel  of juist 
niet  het geval is? 

 
9.5.3 Meldingsprocedures en vertrouwenspersoon 
Bij alle mogelijke vormen van seksueel geweld geldt dat het voor het slachtoffer een moeilijke 
stap is de ervaring te melden. Daarom is het noodzakelijk hiervoor duidelijke én veilige 
procedures te ontwikkelen. Alleen dan kunnen jongeren hun ervaringen kwijt en kan de 
instelling er iets aan gaan doen. Het verdient natuurlijk de voorkeur wanneer jongeren hun 
ervaringen direct kwijt kunnen bij de groepsleiding die voor hen speciaal verantwoordelijk is. De 
groepsleiding moet dan wel getraind zijn in het kunnen omgaan met zo n melding. Een 
groepsleider moet in staat zijn het eerste gesprek te voeren, hij moet weten aan wie hij het 
vervolgens moet melden en naar wie hij eventueel kan verwijzen, binnen of buiten de instelling. 
Maar dikwijls kan dat niet: de jongere heeft geen goed contact met die leiding, wil niet dat het in 
de eigen groep bekend wordt, voelt zich niet veilig bij die groepsleiding of, wat ook voorkomt, is 
door een van de groepsleiders misbruikt. Voor die gevallen is het van belang een aparte 
mogelijkheid te creëren die voor alle jongeren bekend moet zijn. Het duidelijkst is het wanneer 
hiervoor een aparte vertrouwenspersoon wordt aangewezen die relatief autonoom is ten 
opzichte van groepsleiding, staf en directie. Een aan de instelling verbonden arts, pedagoog of 
psycholoog zou die functie kunnen vervullen. Wie de geschikste persoon is, verschilt per 
instelling en hangt af van de kwaliteiten van de aan te wijzen persoon. Een dergelijke regeling is 
zeker in de residentiële jeugdhulpverlening van belang, gezien de grote afhankelijkheid van de 
jongere ten opzichte van de instelling. Een gezamenlijke vertrouwenspersoon met andere 
instellingen in de regio is ook een goede mogelijkheid. De vertrouwenspersoon moet dan wel de 
mogelijkheid hebben om de zaak in de instelling aan de orde te stellen. 
De meldingsprocedure en vertrouwenspersoon kunnen deel uitmaken van de algemene 
klachtenregeling van de instelling. Dan is wel van belang dat seksueel geweld apart wordt 
genoemd en dat er een vertrouwenspersoon aanwezig is die met deze problematiek kan 
omgaan. Met de meldingsprocedure via vertrouwenspersonen zijn in het onderwijs en bij de 
Bureau Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling inmiddels goede ervaringen opgedaan. 
Van het aanstellen van een vertrouwenspersoon - en de bekendmaking daarvan  gaat ook een 
preventieve werking uit: het maakt zowel aan jongeren als aan medewerkers duidelijk dat 
seksueel geweld door de instelling serieus genomen wordt. 
 

Vragen: 
- Is het voor jongeren in jouw instelling mogelijk om melding te doen van seksueel geweld? Bij wie wel en 

bij wie niet? 
- Is er een aparte vertrouwenspersoon? Zo nee, zou die er moeten komen? 
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9.5.4 Taakverdeling en personeelsbeleid 
Taakverdeling en specialisatie is uiteraard niet te realiseren als het gaat om het veranderen van 
de alledaagse manier van werken met de jongeren. De alledaagse methodiek gericht op 
preventie van seksueel geweld zal juist door iedereen moeten worden toegepast. Het gaat 
daarbij immers om de voorbeeldfunctie en handelwijze van iedereen die in de instelling werkt: 
de directie, de staf, de hoofden, de teamleiders, de groepsleiding en het onderwijzend, 
huishoudelijk en administratief personeel hebben hierin een taak. 
Taakverdeling en specialisatie ten aanzien van de specifieke hulpverlening en 
preventie-activiteiten binnen de instelling zijn wel mogelijk. De een kan taken uitvoeren ten 
behoeve van hulpverlening, de ander ten behoeve van preventie. Of deze taakverdeling per 
team of over de hele instelling moet worden geregeld, is per instelling verschillend. 
Zowel voor de alledaagse manier van werken als voor taakverdeling en specialisatie is het 
personeelsbeleid van de instelling een belangrijk aandachtspunt. Voor de alledaagse manier 
van werken en de cultuur in de instelling is een evenwichtige verdeling tussen mannen en 
vrouwen in de personeelssamenstelling noodzakelijk. Voor de jongeren zijn zowel mannelijke 
als vrouwelijke voorbeeldfiguren belangrijk; de opvattingen en houding van mannen en vrouwen 
ten aanzien van seksueel geweld zijn door hun persoonlijke ervaringen ook verschillend. Een 
evenwichtige verdeling is van belang op alle niveaus, bij de groepsleiding, maar ook in de 
leidinggevende functies. Wanneer vrouwen ook leidinggevende functies vervullen, kán aan-
dacht voor beleid op het terrein van seksueel geweld makkelijker ontstaan. Voor de jongeren is 
het belangrijk dat zij zien dat ook vrouwen leidinggevende functies vervullen: traditionele 
opvattingen worden dan door de instellingspraktijk tegengesproken. 
Voor de alledaagse manier van werken is het van belang bij selectieprocedures voor nieuwe 
medewerkers standaard aandacht te besteden aan de opvattingen van kandidaten over 
mannelijkheid, vrouwelijkheid en seksueel geweld. Dat kan door het stellen van expliciete 
vragen, maar ook door meer impliciet op deze aspecten te letten bij de selectie. 
Ten slotte biedt het personeelsbeleid de mogelijkheid bij vacatures medewerkers met specifieke 
deskundigheden op het terrein van seksueel geweld aan te trekken voor de uitvoering van 
gespecialiseerde taken. 
 

Vragen: 
- Is er binnen de instelling sprake van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen op alle 

functieniveaus? 
- Welke specifieke deskundigheden zouden bij vacature-vervulling in ieder geval aandacht moeten 

krijgen? 
 
9.5.5 Gedragscode en huisregels 
Om zowel aan medewerkers als aan jongeren duidelijk te maken dat seksueel geweld in de 
instelling ontoelaatbaar is, is het ontwikkelen van een instellingscode gewenst. Deze 
gedragscode omschrijft het verbod op seksuele contacten tussen medewerkers en jongeren. 
Naast deze instellingscode is het van belang in het huisreglement voor jongeren bepalingen op 
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te nemen over het verbod op seksuele intimidaties en andere vormen van seksueel geweld 
tussen jongeren onderling (zie ook paragraaf 6.8.2). 
De gedragscode voor medewerkers en de huisregels voor jongeren kunnen deel uitmaken van 
het instellingsdocument , dat elke instelling volgens de Wet op de Jeugdhulpverlening moet 
hebben. Zij moeten uiteraard bij iedereen bekend zijn. De gedragscode kan in alle teams 
besproken worden en moet aan ieder nieuw personeelslid worden uitgereikt. De huisregels 
moeten aan iedere nieuw opgenomen jongere worden uitgereikt en met hem worden bespro-
ken. Dan is vanaf het begin duidelijk welke regels op dit vlak gelden. 
In de instellingscode en de huisregels moet een procedure worden opgenomen die duidelijk 
maakt hoe zaken worden behandeld als er sprake is van overtreding van de code of de regels. 
De meldingsprocedure, de rol van de vertrouwenspersoon en de rol van de directie zijn bij de 
verdere behandeling van zaken essentieel. Het ontwikkelen van gedragscode en huisregels zijn 
belangrijke instrumenten voor preventie: zij maken op voorhand duidelijk wat wel en wat niet 
kan. De instellingscultuur kan ermee worden veranderd, juist omdat er ook een stok achter de 
deur  duidelijk wordt: seksueel geweld zal voor de pleger ervan consequenties hebben. 
Het is in dit verband van belang erop te wijzen dat het er niet alleen om gaat wat de instelling 
ontoelaatbaar vindt. In de zedelijkheidswetgeving wordt seksueel geweld strafbaar gesteld. 
Voor de gedragscode voor medewerkers is, naast de overige artikelen, in het bijzonder artikel 
249 van het Wetboek van Strafrecht van belang: 
 

Artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht 
1) Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, 

opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. 

2)  Met dezelfde straf wordt gestraft: 
 1e)de ambtenaar die ontucht pleegt met een persoon aan zijn gezag onderworpen of aan zijn 

waakzaamheid toevertrouwd of aanbevolen; 
 2e)de bestuurder, geneeskundige, onderwijzer, beambte, opzichter of bediende in een gevangenis, 

rijkswerkinrichting, rijksinrichting voor kinderbescherming, weeshuis, ziekenhuis, krankzinnigeninrichting 
of instelling van weldadigheid, die ontucht pleegt met een persoon daarin opgenomen; 

 3e)degene die, werkzaam in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg, ontucht pleegt met iemand 
die zich als patiënt of cliënt aan zijn hulp of zorg heeft toevertrouwd. 

 
Het instellen van een gedragscode en huisregels dient uitsluitend om onaanvaardbare vormen 
van seksueel contact en seksueel geweld in de instelling tegen te gaan. Over de precieze 
formulering van een gedragscode voor medewerkers (zie het voorbeeld hieronder) is veel 
discussie mogelijk. Het is belangrijk om ervoor te waken dat door een gedragscode niet een 
afstandelijke  sfeer ontstaat waarin niemand elkaar meer durft aan te raken. Jongeren moeten 
in hun (seksuele) ontwikkeling juist ook de mogelijkheid krijgen op een open manier met elkaar 
en met seksualiteit om te gaan. En het is in de opvoedkundige relatie van belang dat 
medewerkers jongeren een aai over de bol kunnen geven, een arm om iemand heen kunnen 
slaan als troost of een kind op schoot kunnen nemen. 
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Het gaat er dus om de ongewenste vormen, waarin sprake is van grensoverschrijding en 
machtsmisbruik, tegen te gaan. Daarnaast moeten gewenste vormen van contact, ook 
lichamelijke en seksuele, onverdacht mogelijk zijn en blijven. 
 

Voorbeeld van gedragscode inzake verbod seksuele toenadering 
(gebaseerd op de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) 
De hulpverlener zal zich ervan onthouden de jongere te bejegenen op een wijze die de jongere in zijn 
waardigheid aantast, of ook verder in zijn privé-leven door te dringen dan nodig is voor het gestelde doel. 
Daarbij zal de hulpverlener nimmer de specifieke professionele situatie gebruiken voor doeleinden ten 
eigen nutte, welke in strijd zouden zijn met zijn verantwoordelijkheid voor de jongere of die de grenzen van 
de professionele relatie overschrijden. Zo is de hulpverlener met name gehouden, zelfs als de jongere dat 
verlangt of daartoe uitnodigt, niet metterdaad in te gaan op seksuele en/of agressieve 
toenaderingspogingen dan wel zelf dergelijke toenaderingspogingen te ondernemen. Dit omvat onder meer 
een verbod om de jongere op zodanige wijze aan te raken dat de jongere en/of de hulpverlener deze 
aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals bijvoorbeeld 
doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust aanraken of doen aanraken van geslachtsdelen, billen en 
borsten. Aanraking van dergelijke lichaamsdelen kan na expliciete toestemming van de jongere slechts 
geoorloofd zijn in het kader van erkende, verantwoord uitgevoerde medische en therapeutische 
procedures, die als zodanig geïndiceerd zijn en nadrukkelijk tevoren zijn kenbaar gemaakt aan de jongere. 
Bij bedoelde lichaamsgerichte procedures geldt bovendien dat expliciete voorafgaande toestemming van 
de instellingsleiding vereist is. 
Bovenstaande richtlijnen gelden voor de duur van de behandeling en een periode van twaalf maanden na 
beëindiging ervan. In geval van overtreding van deze code door een medewerker kan een jongere of een 
collega-medewerker melding ervan doen bij de vertrouwenspersoon en/of de directie. 

 
De vertrouwenspersoon vervult een belangrijke functie bij de naleving van de gedragscode. 
Overtreding van de gedragscode kan bij de vertrouwenspersoon gemakkelijker en 
vertrouwelijker worden gemeld dan bij de directie. 
Als een gedragscode wordt ingesteld, moet ook duidelijk worden gemaakt wat de gang van 
zaken is na een melding of klacht. Ter bescherming van zowel de melder als de medewerker 
waarop de klacht betrekking heeft, is een standaardprocedure van onderzoek door een 
klachtencommissie gewenst. Dit onderzoek moet vertrouwelijk van aard zijn, totdat duidelijk is of 
de klacht gegrond is of juist niet. Zo n commissie kan bestaan uit een mannelijke en een 
vrouwelijke medewerker en een onafhankelijk lid van buiten de instelling (bijvoorbeeld van een 
instelling voor jeugdhulpverlening in de regio). Deze commissie rapporteert en adviseert aan de 
directie. Een commissie waarin de directie deelneemt, is ook mogelijk. De vertrouwenspersoon 
moet echter buiten de commissie blijven, om de vertrouwelijke functie te kunnen blijven 
vervullen en indien nodig de melder te kunnen ondersteunen bij formulering van de klacht. 
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Vragen: 
- Hoe kijk je zelf aan tegen invoering van een gedragscode? 
- Kun je met een gedragscode werken op een manier die ruimte laat voor gewenst lichamelijk contact 

met jongeren? 
- Welke regels zou je in ieder geval in de huisregels voor jongeren willen opnemen? 

 
9.5.6 Planning en registratie 
Planning en registratie zijn noodzakelijk om de uitvoering van het beleid zorgvuldig te kunnen 
aanpakken en evalueren. Het zijn in de jeugdhulpverlening bekende instrumenten, maar juist bij 
een beleid omtrent seksueel-geweldproblematiek worden ze wel eens vergeten: de emotionele 
beladenheid van het onderwerp kan leiden tot groot enthousiasme of juist grote weerstanden, 
waardoor een planmatige aanpak uit het oog verloren wordt. Registratie kan duidelijk maken 
hoeveel hulpverlenings- en preventie-activiteiten feitelijk worden uitgevoerd. Het beleid kan op 
grond daarvan geëvalueerd en bijgesteld worden. 
 
9.5.7 Samenwerking met andere instellingen 
Samenwerking met andere instellingen en organisaties kan een onderdeel zijn van  en een 
bijdrage leveren aan  het eigen beleid. Ten behoeve van deskundigheidsbevordering en 
verwijzing is samenwerking van belang, maar het kan ook een mogelijkheid bieden om 
onderdelen van de uitvoering elders te laten plaatsvinden. Zo kan het bijvoorbeeld voor 
hulpverlening aan slachtoffers of plegers wenselijk zijn dit alleen in bepaalde gevallen of in 
beperkte mate zelf te doen. Deze hulpverlening kan dan worden uitgevoerd door een instelling 
in de regio waar meer deskundigheid aanwezig is of waar bijvoorbeeld de anonimiteit van de 
jongere zelf gewaarborgd wordt. 
Samenwerking kan ook in de vorm van ondersteuning door andere instellingen bij specifieke 
activiteiten. Bij deskundigheidsbevordering en consultatie, maar ook ten behoeve van de 
uitvoering van specifieke activiteiten, kan een beroep op andere instellingen worden gedaan. 
Preventie-afdelingen van bijvoorbeeld RIAGG s en Rutgershuizen zijn vaak behulpzaam bij de 
eerste uitvoering van voorlichtings- en preventie-activiteiten, totdat de instelling zelf voldoende 
in staat is voor de uitvoering zorg te dragen. 
In tal van regio s zijn de laatste jaren zogenaamde samenwerkingsverbanden  gevormd, waarin 
instellingen samenwerken die taken hebben op het gebied van seksueel-geweldproblematiek. 
Politie, justitie, Bureaus Vertrouwensartsen inzake Kindermishandeling, 
jeugdhulpverleningsinstellingen en instellingen voor (geestelijke) gezondheidszorg werken in 
zulke verbanden gezamenlijk aan de ontwikkeling, afstemming en uitvoering van beleid ter 
bestrijding van seksueel geweld (Meinen en Van Gurp 1991). 
 

Vraag: 
Met welke instellingen in de regio zou volgens jou in ieder geval moeten worden samengewerkt? 
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9.6 Tot slot 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de vraag hoe een beleid kan worden ontwikkeld in de instelling 
dat gericht is op de preventie van seksueel geweld. Daarbij is benadrukt dat een 
preventiebeleid niet los kan staan van een beleid dat gericht is op hulpverlening aan 
slachtoffers en plegers, en dat de cultuur en deskundigheid in de instelling voorwaarden zijn 
voor het slagen van het beleid. 
Een kant-en-klaar recept geven voor de ontwikkeling van beleid zou onzinnig zijn, gezien de 
grote verschillen tussen instellingen. De hoofdlijnen die zijn weergegeven, dienen vooral als een 
inspiratiebron voor die medewerkers die een beleid voorstaan en daar taken in krijgen. Wie 
eenmaal met de ontwikkeling van beleid begint, zal in de eigen instelling naast de hier 
genoemde, ook andere mogelijkheden en knelpunten ontdekken. 
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Samenvatting 
 
 
Hulpverleners in de residentiële jeugdhulpverlening kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan het voorkómen van seksueel gewelddadig gedrag van jongens, nu of later. Seksueel 
geweld hangt nauw samen met machtsverschillen tussen mannen en vrouwen, tussen 
volwassenen en kinderen en tussen heteroseksuelen en homoseksuelen. Bij het ontstaan van 
seksueel gewelddadig gedrag van jongens spelen daarnaast de vanzelfsprekende opvattingen 
over mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en geweld een belangrijke rol. 
Allerlei stereotiepe grappen, stoere verhalen en situaties van grensoverschrijdend gedrag van 
jongens tegenover meisjes en vrouwen zijn een aangrijpingspunt voor het beïnvloeden van de 
opvattingen, de houding en het gedrag van jongens. Behalve aan de werkwijze van 
groepsleid(st)ers in alledaagse situaties, kan bij preventie van seksueel geweld ook gedacht 
worden aan het uitvoeren van speciale voorlichtingsprogramma s en trainingen voor jongens. 
 
Wanneer beoogd wordt seksueel gewelddadig gedrag van jongens te voorkómen, is van 
cruciaal belang jongens bewust te maken van hun sekse-stereotiepe en seksueel gewelddadige 
opvattingen en hun alternatieven te bieden voor hun daarmee samenhangende houding en 
gedrag. Vanuit deze doelstelling zijn, in het werken met jongens, de volgende punten van 
belang: 
- het tegengaan van de stereotypering en bagatellisering ten aanzien van seksueel geweld; 
- het aan de orde stellen van de heersende opvattingen over mannelijkheid, vrouwelijkheid, 

seksualiteit en geweld; 
- het leren aanvoelen en respecteren van de grens van een ander; 
- het leren omgaan met behoefte aan macht/gevoelens van onmacht; 
- het aanleren van alternatieven voor seksueel gewelddadig gedrag. 
 
Instellingen voor residentiële hulpverlening kunnen geconfronteerd worden met ernstig 
grensoverschrijdend gedrag van jongens tegenover meisjes. Gezien de complexe situatie die 
na een voorval van seksueel geweld ontstaat, is het aan te bevelen te werken volgens een 
stappenplan waarin de te overwegen en de te nemen stappen beschreven worden. In het 
omgaan met de pleger speelt de veelal optredende ontkenning door de pleger een centrale rol. 
Wanneer één of meerdere jongens zich schuldig gemaakt hebben aan seksueel geweld, is het 
van belang, naast eventuele sancties, specifieke hulp voor de pleger(s) te overwegen. Hiervoor 
bestaat een aantal mogelijkheden. 
 
Voor alle vormen van preventief handelen is een op de bestrijding van seksueel gericht 
instellingsbeleid onontbeerlijk. Essentieel zijn ook de cultuur van de instelling, de opvattingen, 
de houding en het gedrag van jeugdhulpverleners zelf, en goede hulpmogelijkheden voor 
slachtoffers en plegers van seksueel geweld. 
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Jongens, het kan ook anders! is een werkboek over het voorkómen en tegengaan van seksueel 
gewelddadig gedrag van jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar tegenover meisjes. Het 
werkboek is geschreven voor groepsleiders en andere hulpverleners uit de residentiële 
jeugdhulpverlening. De nadruk ligt op het geven van achtergrondinformatie, voorbeelden, tips, 
suggesties en werkvormen die in de dagelijkse praktijk van de residentiële jeugdhulpverlening 
(en in veel gevallen wellicht ook daarbuiten) bruikbaar zijn. 
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Summary 

 
 
Social workers who work in residential social care can contribute substantially to the prevention 
of sexually violent behaviour on the part of boys, both now and in the future. Sexual violence is 
closely related to a power imbalance between men and women, adults and children and 
hetero- and homosexuals. Other major reasons for the development of sexually violent beha-
viour in boys are unquestioned opinions on manhood, womanhood, sexuality and violence. All 
kinds of stereotype jokes, macho stories and situations in which boys overstep all bounds in 
their behaviour towards girls and women are fundamental points at which the problem of 
exercising positive influence on their views, attitudes and behaviour can be tackled. Besides 
making adjustments in the working methods of social workers in youth care in normal daily 
situations, prevention of sexual violence could also include provision of special information and 
educational and training programmes for boys. 
 
When the objective is to prevent sexually violent behaviour in boys, it is crucially important to 
make them aware of their stereotypical views on men and women and their sexually abusive 
opinions and offer them alternatives for the attitudes and behaviour which result from these 
views and opinions. From this point of view it is important for those who work with boys: 
- discourage any tendency towards stereotyping and trivializing sexual violence; 
- raise and discuss the matter of prevailing views on manhood, womanhood, sexuality and 

violence; 
- boundaries; 
- teach them to handle the need for power/feelings of incompetence; 
- teach them to find alternatives to sexually violent behaviour. 
 
Institutions for residential social care are sometimes confronted with very serious sexist 
behaviour on the part of boys towards girls. In view of the complex situation which develops 
after an incident involving sexual violence, it is advisable to work according to a step-by-step 
procedure in which the steps to be considered and taken are described. In communicating with 
the offender, a key issue is the frequent denial of the facts on the part of the offender. If one or 
more boys have committed an act of sexual violence it is important to consider offering some 
specific form of help to the offender, apart from imposing any necessary sanctions. There are 
various options open in this field. 
 
An institutional policy geared towards eliminating sexual violence is essential to all forms of 
preventive action. The culture of the institution, the views, attitudes and behaviour of the social 
workers in youth work themselves as well as good possibilities to lend assistance to both the 
victims of sexual violence and offenders are equally essential. 
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Boys, there is another way! is a workbook about the prevention and elimination of sexually 
violent behaviour towards girls on the part of boys between the ages of fourteen to eighteen. 
The workbook is intended for group leaders and other social workers in the youth care sector of 
residential social care. The emphasis is on background information, examples, tips, suggestions 
and working methods which can be put into practice in residential social work for young people 
(and possibly in non-residential work to a certain extent). 
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Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW 
 
 
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de landelijke 
werkontwikkelingsorganisatie voor de voorzieningen op het brede terrein van ouderen, 
thuiszorg, gehandicapten, jeugd, opvang en lokaal welzijnswerk. In het instituut zijn opgenomen 
het Centrum voor Beroeps- en Opleidingsvraagstukken en het Informatiecentrum Zorg en 
Welzijn. 
 
Het instituut richt zich op vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van het uitvoerend werk 
en op de bevordering van de samenhang daarin. Het werk wordt veelal projectmatig verricht, in 
nauwe samenwerking met instellingen van uitvoerend werk. Produkten van het NIZW zijn 
bestemd voor aanbieders van zorg en welzijn. Voorbeelden zijn: methodiekhandleidingen, 
modelbeschrijvingen, deskundigheidsbevorderingsprogramma s, congressen en overzichten 
over de stand van zaken en ontwikkelingen in de sector. 
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