Project ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ van start!
Onderzoeken wijzen uit dat mensen met een verstandelijke beperking vaker slachtoffer
zijn van seksueel misbruik dan mensen zonder die beperking. De noodzaak om mensen
met een verstandelijke beperking zelf aan het woord te laten is dan ook dringend. Zij zijn
heel goed in staat zelf te vertellen wat zij gemist hebben om, na die nare ervaring, er weer
boven op te komen. In deze verhalen zit vaak een goudmijn aan ervaringen, waar de
hulpverlening baat bij zou kunnen hebben om het risico op seksueel misbruik te
verkleinen.
Doelstellingen van het project
Tijdens het project ontwikkelen we een Toolkit waarin we de verhalen van slachtoffers van
seksueel misbruik die een verstandelijke beperking hebben, naar buiten brengen. Dit met
het doel dat andere mensen met een beperking, hun ouders en verwanten, maar ook
zorgprofessionals van hen kunnen leren.
Doelgroep
Mensen met een verstandelijke beperking.
Ouders en familie van mensen met een verstandelijke beperking.
Begeleiders, leerkrachten in speciaal onderwijs, gedragsdeskundigen en managers in
instellingen die allen te maken hebben met de aanpak van seksueel misbruik in de instelling.
Toolkit ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’
De Toolkit bestaat uit een viertal producten die gericht zijn op de verschillende doelgroepen
die zich onderscheiden in dit project. De producten worden integraal met elkaar
aangeboden en zullen gedurende de projectperiode niet los van elkaar worden gebruikt.
Beoogde resultaten:
Een Toolkit ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’ voor slachtoffers met een
verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten en hun ondersteuners. De Toolkit bestaat
uit een film, een publicatie, themabijeenkomsten voor mensen met een verstandelijke
beperking, hun ouders en verwanten en een trainingsaanbod voor professionals die werken
met mensen met een verstandelijke beperking. Door het gebruik van de Toolkit leren we van
de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn geweest van
seksueel misbruik. Zij vertellen ons welke ondersteuning zij hebben ontvangen of hebben
gemist nadat het misbruik heeft plaatsgevonden.

Beoogde doelen:
• Mensen met een verstandelijke beperking ontvangen de ondersteuning die zij nodig
hebben ter voorkoming van seksueel misbruik of nadat seksueel misbruik heeft
plaatsgevonden.
• Mensen met een verstandelijke beperking voelen zich gesterkt en zijn geïnformeerd over
de stappen die zij kunnen zetten ter voorkoming van seksueel misbruik of nadat seksueel
misbruik heeft plaats gevonden.
• Zorgprofessionals en ouders/verwanten hebben kennis en inzicht in de wijze waarop
slachtoffers van seksueel misbruik die een verstandelijke beperking hebben,
ondersteuning behoeven. Zij hebben praktische handvatten om hier adequaat mee om
te gaan.
Filmplan
De productie van de film vindt plaats op basis van een filmplan. Met als belangrijke
uitgangspunten: ervaringsdeskundigheid, veilige omgeving en ondersteuning en nazorg.
Publicatie ‘Leren van seksueel misbruik’
Begeleidend aan de film zal een boekje worden uitgebracht waarin de lessen die we leren uit
de ervaringsverhalen heel kort en bondig zijn opgeschreven. Een belangrijk onderdeel van
het boekje zijn de foto’s die tijdens de opnamedagen zijn gemaakt. De beelden
ondersteunen de tekst en bieden daarmee een mooie inkijk of terugblik op de film.
Themabijeenkomst ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’
Onderdeel van de Toolkit is de themabijeenkomst ‘Leren van slachtoffers van seksueel
misbruik’. Deze bijeenkomst wordt aangeboden aan deelnemende organisaties.
Training ‘Leren van slachtoffers van seksueel misbruik’
In de Toolkit wordt een training voor professionals opgenomen. Het doel is professionals
bewust te maken van hun handelen bij en na de constatering van seksueel misbruik. Vanuit
ervaringsdeskundigen krijgen zij handvatten aangeboden om hier zorgvuldig en
professioneel mee om te gaan.
Aandachtfunctionarissen ‘seksueel misbruik’
Bij afname van de Toolkit vinden we het belangrijk dat er binnen de instellingen structureel
aandacht komt voor het thema seksueel misbruik. Het is wenselijk dat er per instelling twee
aandachtsfunctionarissen worden aangesteld die binnen de instelling met dit thema aan de
slag gaan. Zij kunnen zich aansluiten bij een nieuw op te zetten landelijk netwerk van
aandachtsfunctionarissen ‘seksueel misbruik bij mensen met beperkingen’.
Het netwerk wordt gedurende het project verder opgebouwd en ingebed in bestaande
structuren rond ontmoeting en kennisdeling.
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