ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID

welzijn, gezondheid en onderwijs
in actie tegen seksueel misbruik!
Persbericht 29 februari 2012
Vandaag 29 februari 2012 ondertekenden het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en VSKO samen met koepelorganisaties die werken met kinderen en jongeren, in het Vlaams Parlement de ‘Engagementsverklaring ter bescherming van de
seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang’.
Deze verklaring kwam er op initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen, samen met
de minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, Pascal Smet en de minister van Financiën, Begroting, Werk,
Ruimtelijke Ordening en Sport, Philippe Muyters.
De expliciete bekommernis is om voor kinderen en jongeren een klimaat te creëren waarin zij zich op relationeel en seksueel
vlak kunnen ontwikkelen en ontplooien. Centraal staat daarbij het belang van de minderjarige. We willen ertoe bijdragen dat
zij kunnen uitgroeien tot personen die op een positieve, respectvolle, evenwichtige en verantwoordelijke manier omgaan met
hun seksualiteit en hun partners.
Het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet Vlaanderen en VSKO gaan het engagement aan om voorzieningen/onderwijsinstellingen
te sensibiliseren rond deze problematiek en te ondersteunen bij het nemen van initiatieven ter bescherming van de integriteit
van kinderen en jongeren.
Uitgangspunt blijft de positieve visie op seksualiteit en een open communicatief klimaat naast het aangeven van duidelijke
grenzen. Een preventie- en reactiebeleid in verband met seksueel grensoverschrijdend gedrag staat niet los van een beleid ten
opzichte van relaties, seksualiteit en intimiteit op school of in de zorg.
De zorgzame aanpak kan echter nooit leiden tot een koude, afstandelijke en steriele relatie tussen kinderen en hun professionele opvoeders! Het voorkomen van misbruik vraagt het tijdig herkennen van de signalen.
Vertrouwen en veiligheid tussen de opvoeder/leerkracht en het kind zijn bepalend voor de bespreekbaarheid en de heling.
Bijzondere aandacht moet gaan naar zowel de melding als de zorg voor slachtoffer én dader.
Zorgnet Vlaanderen, VSKO en Vlaams Welzijnsverbond vragen hun organisaties een aangepast beleid en een communicatieplan
te ontwikkelen.
Dit doen we in de geest van Ethisch Advies nr. 2 van het Vlaams Welzijnsverbond over “Omgaan met (vermoedens van)
seksueel grensoverschrijdend gedrag”
(te downloaden via deze link: http://www.vlaamswelzijnsverbond.be/?action=onderdeel&onderdeel=642&titel=Advies+nr.+2)
“Het VSKO heeft een analoge denkoefening gemaakt voor zijn internaten, als prioritaire doelgroep. Dit resulteerde in een
visietekst ‘Deontologie van de internaatsmedewerker’ en een lijst van vragen, aan de hand waarvan binnen het internaat
het gesprek kan worden aangevat.”
De tekst van de engagementsverklaring vindt u in bijlage.
Vlaams Welzijnsverbond
Frank Cuyt

Zorgnet Vlaanderen
Peter Degadt

VSKO
Mieke Van Hecke
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ENGAGEMENTSVERKLARING TER BESCHERMING VAN DE SEKSUELE INTEGRITEIT
VAN DE MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP EN DE KINDEROPVANG
UITGANGSPUNTEN
Het is onze expliciete bekommernis om voor kinderen en jongeren een klimaat te creëren waarin zij zich op relationeel en
seksueel vlak kunnen ontwikkelen en ontplooien. We willen ertoe bijdragen dat zij kunnen uitgroeien tot personen die op een
positieve, respectvolle, evenwichtige en verantwoordelijke manier omgaan met hun seksualiteit en hun partners. Centraal staat
daarbij het belang van de minderjarige.
Om dit te bereiken is er in elke ambulante en (semi-) residentiële hulpverleningssetting, en in elke kinderopvangvoorziening
nood aan duidelijke grenzen over welk gedrag (on)aanvaardbaar is. Zowel preventie als een adequaat omgaan met grensoverschrijdende
situaties zijn in dit verband belangrijk. Volgende normerende principes zijn richtinggevend: er moet sprake zijn van zelfrespect,
wederzijdse toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid tussen de partners. De leeftijd van de betrokkenen en de context
zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
Elke medewerker in de jeugdhulp en de kinderopvang is mee verantwoordelijk om de seksuele integriteit van elk kind in zijn
hulp- of opvangomgeving te vrijwaren. Kinderen en jongeren verdienen bescherming tegen elke vorm van ongewenst seksueel
gedrag of seksueel misbruik. Daarom willen we het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en situaties
van (vermoedelijk) seksueel misbruik en geweld doeltreffend aanpakken.

ENGAGEMENTEN
We gaan het engagement aan om algemene ondersteunende en sensibiliserende initiatieven te nemen ter bescherming van de
integriteit van kinderen en jongeren.
In maart 2012 organiseren we als overheid in elk geval een sensibiliseringscampagne kindermishandeling opgezet naar de brede
bevolking. Deze campagne is gekoppeld aan de bekendmaking van het Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling dat
opstart op 1 maart 2012.
We willen een bijdrage leveren aan de preventie van grensoverschrijdend gedrag, met bijzondere aandacht voor seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Dit onder meer door voorzieningen te ondersteunen in het realiseren van een omgeving die elk
kind en elke jongere maximaal toelaat de competenties te ontwikkelen die van belang zijn om op een sociaal, emotioneel en
seksueel gezonde manier in de maatschappij te functioneren.
We engageren ons om voorzieningen te ondersteunen in het realiseren van een gericht proactief beleid rond seksualiteit via
vorming en via de ontwikkeling van ondersteunend materiaal. We beogen daarmee een positieve beeldvorming rond en een aan
de leeftijd aangepast omgaan met seksualiteit.
We gaan het engagement aan om voorzieningen, wanneer nodig, te ondersteunen in het realiseren van een reactief beleid m.b.t.
seksualiteit. We doen dat door vormingsmateriaal ter beschikking te stellen en/of door vorming te organiseren in het herkennen
van signalen die kunnen wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag, zowel van plegers als van slachtoffers.
We engageren ons ertoe , in uitvoering van het kwaliteitsdecreet, voorzieningen te stimuleren om een procedure ter preventie,
detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag vast te leggen.
Het handelen volgens deze procedure zal worden versterkt door medewerkers op te leiden en te sensibiliseren rond het thema.
Deze procedure zal ook voorzien in de wijze waarop de voorzieningen aan de erkennende overheid rapporteren over het voorkomen
en de aanpak van situaties van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijkomend willen we de voorzieningen ondersteunen in
het bieden van voldoende zorg en nazorg aan alle betrokkenen in een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Brussel, 29 februari 2012
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