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Wie zijn wij?

• Seksueel grensoverschrijdend
gedrag: 
> Beleidswerk en coaching organisaties rond 

het opmaken van een integriteitsbeleid

> Inhoudelijke projecten: grenswijs.be,     

e-learning Vlaggensysteem, SGG online
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Voorstelling Sensoa
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Sensoa wil als expertisecentrum
de seksuele gezondheid in 

Vlaanderen bevorderen, binnen
een internationaal perspectief.



Wat doet Sensoa?

4

• We ondersteunen 
beleidsvoorbereiding en 
beleidsuitvoering
> Nationaal

> Internationaal

• We geven informatie en advies 
over seksualiteit en relaties
> Websites

> Campagnes 

> Vorming

• We ondersteunen professionals 
om te praten over seks met 
vorming en materialen
> Intermediairs jongeren
> Intermediairs volwassenen

• We werken preventief en 
proactief naar kwetsbare 
doelgroepen rechtstreeks
> Mannen die seks hebben met 

mannen
> Mensen met hiv en hun omgeving

• Lotgenotencontact 
• Positief-lijn



Wat kan Sensoa voor jou betekenen?
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• Informatie 
> Sensoa.be 
> Allesoverseks.be
> Zanzu.be

• Vorming en trajectbegeleiding
> Relationele en seksuele vorming
> Vlaggensysteem
> Sexting
> Grenswijs.be
> ...

• Materiaal ontwikkelen en aanbieden

• Beleidswerk
> Advocacy
> Platform

Online verzameling lesmaterialen
https://www.sensoa.be/materiaal

https://www.sensoa.be/materiaal


Materialen ontlenen

Sensoa.be/materiaal-ontlenen
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https://www.sensoa.be/materiaal-ontlenen


Een beleid rond integriteit
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Een integriteitsbeleid

= een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit

Onder bescherming van de integriteit wordt verstaan:

> “De onaantastbaarheid van het lichaam van elk individu. De kern is dat 
een individu zelf mag en kan bepalen welke ingrepen het van buitenaf 
duldt en dat het niet gedwongen mag worden iets anders te doen dan 
wat het zelf beoogt”

> “Integriteit gaat om het leren grenzen stellen én om het leren omgaan 
met grenzen, bepaald door anderen (groepsgenoten, leiding, enz.) en 
door maatschappelijke waarden en normen” 

8
(Van Obbergen, 2012)



Op drie 
niveaus

• Reactie
= richtlijnen om als organisatie te reageren 
op grensoverschrijdend gedrag en 
richtlijnen over zorg, herstel en leerkansen

• Preventie
= het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag 

• Kwaliteit
= het kader waarin samenleven, spelen en 
werken op een veilige en fijne manier kan 
en waar seksualiteit op een oké manier kan 
beleefd worden
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Op drie niveaus



Grenswijs

10

agressie

seksueel 
grensoverschrijdend 
gedrag

pesten



Grenswijs: maak je beleid

• Tool 1: Scan je beleid
= beginsituatie in kaart brengen

Doel: komen tot acties op de drie niveaus

• Tool 2: Maak je beleidsplan
= gids voor de te nemen stappen naar een 
beleid op de drie niveaus

Doel: als organisatie samen een beleid 
uitwerken
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gedeelde inlogpagina

https://www.grenswijs.be/scan-je-beleid
https://www.grenswijs.be/maak-je-beleidsplan?vraag=1


Grenswijs: maak je beleid

• Reactie
> Handelingsprotocol
> Tips om te reageren tijdens/na incident
> Drie extra tools (zie volgende slide)

• Preventie 
> Risico-analyse
> Tips voor Aanspreekpersoon Integriteit
> Tips voor vorming en nascholing

• Kwaliteit
> Visie
> Tips voor regels en afspraken over 

gewenst gedrag 
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https://www.grenswijs.be/voorbeelden-handelingsprotocollen
https://www.grenswijs.be/risicos-op-grensoverschrijdend-gedrag-opsporen
https://www.grenswijs.be/een-visie-rond-grensoverschrijdend-gedrag


Grenswijs: reageer op situaties

• Tool 1: Over de grens?
= situaties indelen in ‘over de grens’ of oké

• Tool 2: Schat situaties in
= a.d.h.v. het ernst inschattend systeem 
(6 criteria) komen tot een inschatting van 
de situatie

• Tool 3: Reageer op situaties
= op basis van de ernstinschatting een 
gepaste reactiewijze
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https://www.grenswijs.be/over-de-grens
https://www.grenswijs.be/schat-situaties-in
https://www.grenswijs.be/reageer-op-deze-situatie


• Nood aan coaching bij het opstellen van een beleidsplan? 

> www.sensoa.be/opleidingen

> vorming@sensoa.be
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http://www.sensoa.be/opleidingen
mailto:vorming@sensoa.be


sensoa.be

@sensoa_be

sensoa

Bedankt!
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Child Focus

‒ Noodnummer 116 000

‒ 24/7, gratis 

‒ Thema’s 

‒ Verdwijningen 

‒ Seksuele uitbuiting 

‒ Belgisch Centrum voor Veilig Internet

‒ Minderjarigen

‒ Missie 

‒ Operationeel

‒ Preventie

‒ Beleid

‒ Weglopen 
‒ Internationale 

kinderontvoering 
‒ Niet-begeleide 

minderjarigen
‒ Ongedefinieerde en andere 

verdwijningen
‒ Ontvoering door derde 

Offline
‒ SU in prostitutie 
‒ SU in toerisme

Online 
‒ Grensoverschrijdende 

sexting
‒ Grooming
‒ Sextortion

CSAM 



Stabiele 
persoonlijke 
ontwikkeling Aangevulde  

persoonlijke
ontwikkeling

Onstabiele 
persoonlijke
ontwikkeling



‒ Meisjes 

‒ Vanaf 11 jaar 

‒ Traject lopende in hulpverlening 

‒ Met begeleider



STAP 1
• Vriendschap, relaties & seksualiteit

STAP 2
• Zelf- en lichaamsbeeld

STAP 3
• Grenzen & weerbaarheid 

STAP 4
• Vertrouwen(spersoon) & hulp

STAP 5
• Tienerpooiers

Onstabiele 
persoonlijke
ontwikkeling



Individueel én in groep

1) Vriendschap, relaties en seksualiteit 

2) Zelf- en lichaamsbeeld

3) Grenzen en weerbaarheid

4) Vertrouwen(spersonen) en hulp 

5) Tienerpooiers

online = individueel

begeleider als 
ondersteuner

+

offline = in groep 

begeleider als facilitator 

peer to peer-effect

enkel offline 



















Vragen? 



Graag tot ziens! 

Inne Cornu

Inne.Cornu@childfocus.org

Preventie & Ontwikkeling 

Login aanvragen via:

training@childfocus.org

Vragen, bezorgdheid of luisterend oor nodig?

116 000, 24/7 bereikbaar

mailto:Inne.Cornu@childfocus.org
mailto:training@childfocus.org


– Breakoutsessie: online tools 

• Uitnodigingen voor de tweede sessie breakuitrooms : 
• Sessie 1 : Online Tools : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

• Sessie 2 : Juridische begeleiding : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

• Sessie 3 : Beroepsgeheim : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

• Sessie 4 : Assessment : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

• Sessie 5 : Beleid in organisaties : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

• Sessie 6 : onderzoek daders : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

– Terugkeren naar plenair gedeelte 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Yjc1OGIzOTgtMmQzMS00NTZlLWJmNTYtY2RhZTc1ZDhlYmEy@thread.v2/0?context={"Tid":"13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0","Oid":"80a86031-b464-49fc-9072-79bce379ca17"}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_M2YyMTIyNzYtMzJmYS00MDljLWIzMjgtMWJiNmJiYWZkYzFm@thread.v2/0?context={"Tid":"13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0","Oid":"80a86031-b464-49fc-9072-79bce379ca17"}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YTRlNTBlYjEtZGUyNS00MGIyLWE1MDEtMzQ3YjJkZmFmMjEz@thread.v2/0?context={"Tid":"13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0","Oid":"80a86031-b464-49fc-9072-79bce379ca17"}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YTUzZGY5YmYtOGYxYi00NDlhLWFiNzctOTcxODk3NjEwYzM4@thread.v2/0?context={"Tid":"13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0","Oid":"80a86031-b464-49fc-9072-79bce379ca17"}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NzE2MGFmYjYtZjkxYi00YzExLTliMTctMzlmNmU2ZmY0MGNj@thread.v2/0?context={"Tid":"13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0","Oid":"80a86031-b464-49fc-9072-79bce379ca17"}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_Y2E5NGJiODgtZTVhMy00YTY4LTgxMmQtOTNiZmIzZjM1MDZm@thread.v2/0?context={"Tid":"13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0","Oid":"80a86031-b464-49fc-9072-79bce379ca17"}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MGRmNDIyMzctMTVmNy00MWZhLWJlZmMtNjI4MDc5NWQxN2Zh@thread.v2/0?context={"Tid":"13cfe182-642a-480e-bc8a-5ecf65db0aa0","Oid":"80a86031-b464-49fc-9072-79bce379ca17"}

