
SEKSUALITEIT 
omgaan met seksualiteit 

van cliënten 
beleid



Doel
Cliënten van OTT (met name status verblijf, zzp 3 en hoger)  
kunnen op hun eigen manier omgaan met hun gevoelens over 
hun lichaam en behoefte aan intimiteit. Medewerkers van OTT 
weten hoe zij hen daar professioneel, respectvol en veilig in 
kunnen ondersteunen. Zij kunnen gebruik maken van beleid, 
richtlijnen, advies, methoden en een opleidingsaanbod op 
het gebied van seksualiteit die aansluit op de behoeften 
van de doelgroep(en) waarmee ze werken. Medewerkers 
kunnen beschikken over materiaal en richtlijnen wat ze kunnen 
gebruiken in hun dagelijks werk. Ze weten welke methoden ze 
kunnen toepassen en welke instanties of personen binnen of 
buiten Ons Tweede Thuis ze desgewenst kunnen raadplegen. 

Bestemd voor alle medewerkers binnen Ons Tweede Thuis 
die bij de zorg voor cliënten van Ons Tweede Thuis betrokken 
zijn.
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1. Definitie: wat verstaan wij onder seksualiteit?
Ons Tweede Thuis  gaat uit van de definitie die de WHO (2002) hanteert. Deze luidt:
“Seksualiteit is een centraal aspect van het menszijn, gedurende het hele leven en omvat geslachts- en genderidentiteiten 
en –rollen, seksuele geaardheid, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en uitgedrukt 
in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, houdingen, waarden, gedragingen, praktijken, rollen en relaties. 
Hoewel seksualiteit al die dimensies kan omvatten, worden niet alle altijd ervaren of uitgedrukt. Seksualiteit wordt 
beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, culturele, ethische, 
juridische, historische, religieuze en spirituele factoren.” 

Seksualiteit als begrip wordt in Ons Tweede Thuis in ruime zin opgevat: van genieten van jezelf, jezelf man of vrouw 
voelen, masturbatie, intimiteit, liefkozen, tot vrijen en eventueel geslachtsgemeenschap met een ander persoon. 
Iemand kan qua seksuele voorkeur homoseksueel, heteroseksueel of biseksueel zijn. 

2. Algemeen
Alle mensen, dus ook mensen met een beperking, zijn in de eerste plaats mensen met mogelijkheden en behoeften, 
rechten en plichten. Ons Tweede Thuis wil ondersteuning bieden en voorwaarden creëren voor het bevorderen van 
de kwaliteit van het bestaan van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking (Schalock, 2008). Dit 
betekent een leven met anderen en als anderen. Seksualiteit hoort bij het leven. 

Ieder mens kent seksuele gevoelens. Seksuele gevoelens zijn een belangrijk aspect van de persoonlijke ontwikkeling 
en het persoonlijk welbevinden. De wijze waarop mensen deze gevoelens beleven, kan erg verschillend zijn: 
lichamelijke, psychologische, emotionele, sociale en culturele factoren kunnen daarbij een rol spelen. Ons Tweede 
Thuis stelt zich op het standpunt dat seksuele gevoelens worden gezien als een vaststaand onderdeel van het 
menselijk bestaan: dus ook van het bestaan van iemand met een beperking. De medewerkers van Ons Tweede Thuis 
de seksuele gevoelens van cliënten horen te erkennen. Dat betekent onder meer:  

• Dat cliënten recht hebben op informatie over hun lichaam of over seksuele vorming die zij kunnen begrijpen   
             en hanteren. Met andere woorden: die aansluit op hun begripsvermogen en emotionele ontwikkelingsniveau;  
• Dat de wens van de cliënt - zoveel als dat praktisch mogelijk is - wordt gerespecteerd als hij of zij wil kiezen    
          voor een mannelijke of vrouwelijke medewerker  in de lichamelijke verzorging of bij de begeleiding rond  
            intimiteit en seksualiteit;
• Dat, als er sprake is van seksualiteit met een partner, de medewerkers erop letten, dat aan algemene  
           normen van wederzijds respect, machtsgelijkheid en vrijwilligheid is voldaan; 
• Dat bij wet en vanuit het gegeven dat de relatie tussen een cliënt en een medewerker per definitie niet  
           gelijkwaardig is, lichamelijk contact, gericht op seksualiteit, tussen hen niet is toegestaan; 
• Dat de wensen en voorkeuren van de cliënt, diens wettelijk vertegenwoordigers (indien van toepassing) en  
            het professioneel oordeel van de medewerkers staan vastgelegd  in het Profiel en POP van de cliënt;

3. De noodzaak tot goede beeldvorming
Algemeen geldende opvattingen en omgangsvormen over seksualiteit zijn echter niet zonder meer over te planten 
op mensen met een beperking. In de omgang met seksualiteit vragen mensen met een beperking extra aandacht, 
omdat ze meer risico lopen dat hun ontwikkeling op dit gebied ernstig vertraagd kan zijn of niet tot ontwikkeling is 
gekomen. We noemen hieronder een aantal voorbeelden:
 De psychoseksuele ontwikkeling en de geslachtsidentiteit kan bij kinderen met een beperking later ontstaan, of 
worden overschaduwd door de beperking zelf. Er zijn syndromen, beperkingen of fysieke problemen, die de 
reden zijn dat bij iemand een afwijkend tempo, dan wel een ander verloop in de lichamelijke (en dus ook seksuele) 



ontwikkeling te zien is, dan bij ‘normale’ mensen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als: het hebben van zintuiglijke 
beperkingen, een cognitieve beperking, de hoogte van het emotionele ontwikkelingsniveau, de mobiliteit, of 
iemand meerdere ziekenhuisopnamen achter de rug heeft, of pijn heeft of ziek is, of veel medicijnen moet slikken:  
gedragsmedicatie kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het libido. Ook de ontwikkeling van de lichaamsbeleving en 
zelfwaardering kan bemoeilijkt worden wanneer ouders en begeleiders  - soms noodgedwongen - te veel de nadruk 
leggen op verzorging en de beleving veronachtzamen. 

Het is bekend, dat veel mensen met een beperking niet in staat zijn om uit zichzelf hun eigen lichaam te leren kennen, 
te voelen en hierover te communiceren. Hun kennis over het functioneren van het eigen lichaam en over de eigen 
seksualiteit kan lacunes vertonen of zelfs ontbreken door gebrekkige voorlichting of hun beperkte verstandelijke 
vermogens. Het komt ook voor dat begeleiders signalen niet goed oppakken, of er niet goed mee kunnen omgaan. 
Sommige cliënten  komen direct en open uit voor hun lustgevoelens als ze in de stemming zijn. Dat kan behoorlijk 
confronterend zijn voor hun omgeving. Maar deze cliënten weten niet hoe ze zich moeten gedragen, of zijn daartoe 
niet in staat. Het is dan aan de begeleiders om dat gedrag in sociaal aanvaardbare banen te leiden en dat is niet 
altijd eenvoudig. Het is soms moeilijk om over seksualiteit in het team en met de wettelijk vertegenwoordigers van 
de cliënt te spreken. Ook al lijkt het of we in Nederland open zijn over seksualiteit, het is nog steeds een gevoelig 
onderwerp.   

En als iemand met een beperking een partner wil, dan heeft hij minder kans om contacten te leggen dan iemand 
zonder een beperking. Of ze hebben de mogelijkheden niet om contacten te leggen, bijvoorbeeld door gebrek aan 
vaardigheden, of er is een gebrek aan mogelijkheden anderen te ontmoeten. 
Tenslotte zijn er de traumatische ervaringen, zoals misbruik, die verhoudingsgewijs nu eenmaal veel meer voorkomen 
bij mensen met een beperking dan bij ‘normale’ mensen (Seksualiteit en seksueel misbruik,VGN, 2011). Mensen met 
een beperking zijn zeer kwetsbaar en beinvloedbaar. Voor het beleid betekent deze kwetsbaarheid dus, dat een 
gedegen professioneel oordeel  en een goede beeldvorming de basis zal zijn voor een individuele en passende 
ondersteuning.        

Link 1 Beeldvorming en hulpvraagverduidelijking

Onderstaande link bevat een korte samenvatting van het gelijknamige standaardwerk, 
dat via het Adviespunt op te vragen is:

Link 2 Seksualiteit bij ziekte en lichamelijke beperking

3.1. Professioneel werken, veiligheid en privacybescherming 

Iedere cliënt is in principe vrij om zelf te bepalen hoe hij of zij vorm wil geven aan de eigen seksualiteit. Maar omdat 
zij hierbij ondersteuning nodig hebben en daarom met Ons Tweede Thuis een zorgovereenkomst hebben afgesloten, 
kunnen zij wel verwachten, dat medewerkers bij de ondersteuning niet alleen rekening houden met hun persoonlijke 
wensen of voorkeuren, maar ook, dat hun professioneel oordeel zwaar weegt.  

Cliënten en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de medewerkers kunnen van medewerkers verwachten 
dat de seksualiteit van de cliënt standaard een punt van bespreking is. Het professioneel oordeel, passende 
ondersteuning en – vooral - de veiligheid van de cliënt zijn hierbij leidend. De manier waarop de medewerkers 
hierbij te werk gaan wordt bepaald door de leeftijdsfase van de cliënt, diens bevattingsvermogen, de mate van 
wilsbekwaamheid en de wens van de cliënt zelf. Een beroep op de privacy (“Gaat je niets aan!”) is op zich geen 
argument om seksualiteit niet aan de orde te stellen, ook niet als iemand volwassen is, wilsbekwaam en ambulant 
wordt begeleid. Ook in dergelijke situaties zijn medewerkers aansprakelijk voor de bewaking en borging van de 
veiligheid en het welzijn van hun cliënten. Wel kunnen cliënten van medewerkers verwachten dat zij hun handelwijze 
te allen tijde kunnen verantwoorden, en dat zij respectvol, correct en professioneel met de verkregen informatie 
omgaan. 



4. De seksuele vorming: normen en waarden, 
     lichaamsbesef en weerbaarheid 
Ons Tweede Thuis beschouwt het als behorende tot haar professionele verantwoordelijkheid om haar cliënten 
behulpzaam te zijn bij vragen om begeleiding op het vlak van de seksualiteit. Seksuele vorming maakt deel uit van 
deze begeleiding. Zorgvuldigheid en terughoudendheid staan centraal in deze begeleiding, omdat seksualiteit iets 
zeer persoonlijks en waardevols is, maar tegelijk ook iets zeer kwetsbaars. Seksuele vorming is niet iets eenmaligs, 
maar zal het hele leven een vast aandachtspunt zijn. Aspecten van seksuele vorming zijn: omgaan met normen en 
waarden, lichaamsbesef en weerbaarheid.  
Omgaan met normen en waarden
Seksueel gedrag kent normen en waarden (of gedragsregels), die elk normaal begaafd kind als vanzelfsprekend 
leert. Bijvoorbeeld: masturberen doe je niet in de gemeenschappelijke woonkamer, je gaat niet bij iedereen op 
schoot zitten, je doet je badpak of zwembroek aan in het kleedhokje,  de wc-deur doe je dicht als je erop zit,  je 
loopt niet bloot op straat,  je vrijt niet met iemand die dat niet wil, je gaat niet dicht tegen iedereen aan staan, 
enzovoort. Aan sommige cliënten zijn deze gedragsregels aan te leren, anderen zijn daar  - qua beperking en/of  
qua sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau - niet toe in staat, wat betekent dat een team zelf zal zorgen dat aan 
algemeen geldende gedragsregels wordt voldaan. Het spreekt voor zich dat een team dat samen met de cliënt 
doet, maar daarnaast zal ook nauwe samenwerking en afstemming met diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers 
van de betreffende cliënt nodig zijn. Om hier duidelijk mee om te kunnen gaan zal een team zich eerst bewust 
moeten zijn van hun eigen normen en waarden.   

Link 3 Stilstaan bij de visie

Lichaamsbesef
Voor mensen met een verstandelijke beperking is het opdoen van ervaring met, en informatie verkrijgen over, hun 
lichaam niet zo vanzelfsprekend. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben dan ook een beperkt tot 
afwezig zelfbeeld en lichaamsbeeld/besef. Omdat iedere cliënt met zichzelf, zijn of haar lichaam, de ander of 
zichzelf tegemoet treedt is het belangrijk dat een medewerker of team, voordat het onderwerp seksualiteit aan de 
orde komt, eerst uitzoekt hoe het lichaamsbesef en het zelfbeeld van de cliënt in elkaar zit. 
Weet de cliënt hoe zijn lichaam eruit ziet? 
Heeft de cliënt ik-besef? 
Weet de cliënt of hij/zij een jongen/man of een meisje/vrouw is? 

Want weten hoe je lichaam er uit ziet, en opdoen van ervaring met je lichaam gaan vooraf aan actief en bewust 
kunnen communiceren over seksualiteit. Een positief lichaamsbeeld vormt een bijdrage aan een positief zelfbeeld. 
Een positief zelfbeeld op zijn beurt komt het zelfvertrouwen ten goede en zelfvertrouwen beïnvloedt de identiteit. 
Lijfelijke ervaring opdoen, informatie krijgen over je lichaam is ook belangrijk om je bewust te worden van jezelf. 
Zelfbewustzijn is nodig om sociaal-emotioneel te kunnen groeien en te leren communiceren over emoties en gevoelens.

Link 4 Verzameld materiaal over seksualiteit verkrijgbaar via het Adviespunt 

Weerbaarheid
Seksualiteit beleven moet veilig zijn. Een duidelijk zelfbeeld draagt bij aan de weerbaarheid van een cliënt. Weten 
wanneer je ‘ja’ zegt en wanneer ‘nee’ is erg belangrijk. Ons Tweede thuis heeft een eigen weerbaarheidtraining 
gemaakt. Inschrijven op deze  training gaat via het Adviespunt.

Link 5 Weerbaarheidtraining OTT
      
  



5. Kunnen en àànkunnen  
Bij het omgaan met seksualiteit van een cliënt is het belangrijk dat een team altijd kijkt, oordeelt en handelt vanuit 
het standpunt van de cliënt. Twee vragen staan daarbij centraal: wat kan iemand, en wat kan iemand ààn?

Cognitie en praktische vaardigheden vormen het ‘kunnen’ van een cliënt. Kijken we naar de seksuele ontwikkeling, dan  
gaat het om zaken zoals: wat begrijpt een cliënt op het gebied van seksualiteit, bijvoorbeeld over de biologische 
verschillen tussen mannen en vrouwen, over verschillende begrippen zoals vrijen, een relatie hebben en allerlei 
ander seksuele begrippen, over manieren van vrijen etc.

Het emotionele ontwikkelingsniveau bepaalt wat een cliënt emotioneel àànkan. 
Het gaat dan om emotionele zaken als: 
• Hoe beleeft iemand zichzelf? 
• Heeft de cliënt zijn eigen lichaam al ontdekt?
• Is de cliënt trots op zijn eigen lichaam?
• Heeft de cliënt een geweten, kent hij schaamtegevoel?
• Hoe beleeft een cliënt seksualiteit?

Bij het sociale ontwikkelingsniveau gaat het om het gedrag van de cliënt in verhouding tot een andere persoon. 
Bijvoorbeeld bij vaste relaties, vriendschappen of losse contacten bij het uitgaan.  
• Hoe gaat iemand met die ander om?
• Is de cliënt nog egocentrisch of is hij in staat om andermans gevoelens te begrijpen?
• Is er specifiek rolgedrag aanwezig?
• Hoe gaat een cliënt om met seksualiteit van zichzelf en anderen?
• Hoe zijn diens sociale vaardigheden?
• Is het verschil tussen vriendschap en verliefdheid voor hem duidelijk?

Communicatie
Om een hulpvraag van een cliënt goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk om zicht te krijgen op het 
communicatieniveau van de cliënt. Pas dan kan worden gekeken welke communicatievormen en afgeleide 
communicatiemiddelen gebruikt worden bij bijvoorbeeld seksuele voorlichting. 
Zie verder: 

Link 6 Schema seksuele ontwikkelingsniveaus  

6. De driehoek
Bij de kennismaking en de hiernavolgende intake van nieuwe cliënten noemen medewerkers het beleid van Ons 
Tweede Thuis omtrent seksualiteit, omgaan met een kinderwens en relatievorming. De cliënt en/of zijn wettelijk 
vertegenwoordiger wordt in staat gesteld kennis te nemen van dit beleid. Tevens verzamelen de medewerkers de 
nodige informatie over de gebruiken, gewoontes en normen die de cliënt van huis uit heeft meegekregen.

Wat betreft de rol van de belangrijkste personen in het sociaal netwerk van de cliënt (we bedoelen hier de ouders 
en/of wettelijk vertegenwoordigers en/of een partner) stelt Ons Tweede Thuis zich op het standpunt dat het met hen 
bespreken van en de omgang met de seksualiteit van de cliënt de volgende factoren meewegen:
• wensen, waarden en normen van de cliënt;
• wensen, waarden en normen van de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers en/of een partner;
• leeftijdsfase van de cliënt  (kind, jongere, volwassene);
• diens beperkingen; 
• diens emotioneel ontwikkelingsniveau;
• de aard en vorm van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst;
• de situaties,waarin de cliënt zich 7x24 uur per week in bevindt;
• de status van de cliënt (juridische status, bv in het kader van de BOPZ, mentorschap, bewindvoering,  
           curatele en dergelijke);



• wilsbekwaamheid;
• professioneel oordeel van het begeleidend team.  

In de meeste situaties zal in de loop der tijd een sfeer van onderling vertrouwen ontstaan. Zijn er echter problemen, 
dan volgt de medewerker de gebruikelijke route: bespreken in het team, of in het BT, advies inwinnen bij het 
Adviespunt, enzovoort. In sommige situaties valt het te overwegen om iemand erbij te halen die als tussenpersoon 
kan dienen, bijvoorbeeld het maatschappelijk werk van Ons Tweede Thuis, of de medewerker levensbeschouwing 
(die ook als vertrouwenspersoon kan fungeren).   

7. De 7x24 uurs visie
Seksualiteit hoort niet automatisch alléén bij het wonen.  Ook op een dagcentrum, in de vrije tijd (avonden weekends) 
speelt seksualiteit een rol en ook daarover zal een BT daarover een standpunt of beleidslijn moeten hebben. Voor 
een cliënt van laag niveau bijvoorbeeld maakt het niet uit of hij nu op het dagcentrum zit of thuis, omdat hij niet in 
staat is onderscheid te maken tussen die leefsferen. Afstemming wonen en werken krijgt dan een eigen invulling. 
Seksuele vorming kan ook in een dagcentrum worden aangeboden, bijvoorbeeld: een cursus ‘leren omgaan met je 
lijf’ of een cursus weerbaarheid. 

Het principe ‘scheiden van wonen en werken’ of: ‘scheiden van privé en werk’ speelt sterker een rol bij cliënten van 
hoger niveau. De seksualiteit van cliënten die licht verstandelijk beperkt zijn is eerder een onderwerp wat in het 
wonen thuishoort. Maar ook van hen hoort een begeleider te weten hoe en met wie de vrije tijd, ’s nachts en in het 
weekend, wordt ingevuld, en hoe, om zeker te weten of de veiligheid en het welbevinden van diens cliënt niet in de 
knel komt.   

8. Contacten, vriendschappen en relaties
Cliënten van voorzieningen van Ons Tweede Thuis hebben de mogelijkheid om relaties en vriendschappen aan te 
gaan met wie zij willen, van hetero-  of van homoseksuele aard.
Dit kan betekenen dat er cliënten zijn, die getrouwd of ongetrouwd wensen samen te wonen, of een LAT-relatie 
hebben. Zij kunnen verwachten dat hun begeleiders er op letten, of er sprake is van gelijkwaardigheid, wederzijds 
respect en vrijwilligheid. Beide partners horen de relatie bewust te willen. 

Maar cliënten gaan ook uit, chatten, daten en leggen losse contacten. Ook hierbij kunnen zij van hun begeleiders de 
nodige steun krijgen, waarbij het plezierig en toch veilig opdoen van ervaringen centraal staat. Ons Tweede Thuis 
zal in overleg met betrokkenen hieraan ondersteuning geven. Van begeleiders wordt verwacht, dat zij op de hoogte 
zijn wat hun cliënten op dit gebied doen, hoe en met wie.     

Sommige locaties hebben apart beleid over relaties en contacten gemaakt. Dit staat vermeld in het locatiehandboek 
en locatie-informatieboekje. Er zijn bijvoorbeeld locaties waarin mensen alleen individueel kunnen wonen; er zijn ook 
locaties waar echtparen wonen. Ook maakt het uit of een cliënt zelf een woning huurt en ambulante hulp ontvangt of 
in een groepswoning woont. Er zal altijd een gedegen professioneel oordeel aan individueel beleid of locatiebeleid 
ten grondslag moeten liggen. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: de behoeften en de belevingswereld van de 
cliënt, en de mate van diens verstandelijke en emotionele ontwikkeling. Alle individuele afspraken hierover staan in 
het POP vastgelegd.  

Link 7   Omgaan met sterilisatie, voorbehoedsmiddelen en SOA
Link 8   Omgaan met een kinderwens van cliënten
Link 9   Omgaan met betaalde seks en pornografie
Link 10 Omgaan met sociale media en seksualiteit 



9. Doelgroepenbeleid
Omgaan met seksualiteit is individueel maatwerk. Daarnaast houdt Ons Tweede Thuis in haar beleid rekening met 
doelgroepen waarvoor specifieke kennis vereist is. Onderstaande links bevatten per doelgroep beknopte informatie 
over welke aandachtspunten belangrijk zijn in de ondersteuning bij het seksueel functioneren. Voor nadere informatie 
en advies zij verwezen naar het Adviespunt. 

Link 11 Doelgroep Mensen met zeer ernstige beperkingen (z) EMB
Link 12 Doelgroep Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH, niet-vg)
Link 13 Doelgroep Mensen met Autisme (z)EMB 
Link 14 Doelgroep Mensen met Autisme (niet-vg)
Link 15 Doelgroep Mensen met LVG+
   

Taken en verantwoordelijkheden
Begeleiders
• Kennis: over de cliënt, over seksuele voorlichting, over waar materiaal en advies te halen is; 
           kennis van waarden en normen, van signalen op kunnen pakken;
• Vaardigheden: bespreken, hulpmiddelen gebruiken, observeren, bijsturen, in de driehoek werken;
• Juiste attitude: voorbeeldgedrag in dagelijkse praktijk, eigen waarden en normen naar de achtergrond  
           kunnen verplaatsen;

Begeleidingsteam (clustermanager, teamleider(s), gedragsdeskundige en AVG)
• dragen er zorg voor dat medewerkers cliënten (kunnen) ondersteunen bij het uiting kunnen geven aan    
           / praktiseren van hun seksualiteit
• zorgen voor juiste beeldvorming 
• bepalen een aanvraag voor een extern advies, opleiding of scholing noodzakelijk is, en indien nodig,   
           melden deze aanvraag bij het Adviespunt 
• coachen de medewerkers voor wat betreft attitude en respect over seksualiteit en de diverse  
           levensbeschouwingen/de cliënt, ouders of familie of partners;
• bewaken waarden en normen (personeelsbeleid, locatiebeleid, omgangsvormen e.d.)

Samenhang met andere links
Seksueel misbruik
Richtlijnen ernstig probleemgedrag
Omgaan met een kinderwens van cliënten
Diagnostiek
Levensbeschouwing
Adviespunt

 



Link 3. Stilstaan bij de visie op seksualiteit 
(voor teams)
Tip: doe dit bij voorkeur op een moment dat er geen kwestie of probleem speelt op het gebied van seksualiteit. Zo 
kan je rustiger nadenken en luisteren naar anderen.  
Hier staan we stil bij de hulpvraag van de begeleider. Want voordat een begeleider aan de slag kan met de 
cliënt en eventueel diens ouders, moet hij of zij eerst helder hebben hoe hij/zijzelf en zijn/haar team tegenover 
seksualiteit staat. Begeleiders kunnen het erg ingewikkeld vinden hoe om te gaan met bepaald - mogelijk seksueel 
geladen – gedrag van hun cliënten. Hieronder volgen een tweetal voorbeelden: van begeleiders uit  een intramurale 
woonvoorziening, en uit een  appartementencomplex.

Voorbeeld 1: de zeer ernstig meervoudig beperkte Abdul aait, als hij de kans krijgt, altijd in het voorbijgaan heel 
snel, heel terloops, over de borsten van zijn begeleidster Jantien, die pas nieuw op zijn groep werkt. Ze voelt 
zich hier erg ongemakkelijk bij en duwt zijn hand altijd meteen weg. Hoe moet ze dat gedrag nu interpreteren? 
Is het wel seksueel bedoeld of niet? Wat is de beste manier om hierop te reageren? Jantien durft het niet in de 
teamvergadering te berde te brengen, want ze wil niet als onervaren overkomen.

Voorbeeld 2: de cliënten John en Hanneke hebben al een paar weken verkering. Hanneke’s begeleidster Anita gaat 
er van uit, dat ze wel met elkaar naar bed gaan. Hanneke gebruikt de pil om haar menstruatie te regelen, dus het 
risico op een ongewenste zwangerschap is er niet. Anita vraagt zich wel af: wil Hanneke eigenlijk wel met John naar 
bed? Of laat ze hem maar zijn gang gaan omdat ze zo trots is dat ze nu ook verkering heeft? Vrijen ze wel veilig, 
dus met condoom? En hebben ze daar dan wel ervaring mee, met dat vrijen met condoom? Niet iedereen is daar 
immers even handig in. Weet Hanneke wel dat John (of zijzelf) geen SOA (seksueel overdraagbare aandoening) 
heeft of misschien wel HIV-positief is? John woont nog maar pas in het appartementencomplex waar Hanneke ook 
woont. Weet Hanneke wel dat er zoiets als een SOA bestaat? Anita zit er maar mee. Toch wil ze Hanneke’s privacy 
respecteren. Of niet? Wat moet ze doen?
Herken je deze voorbeelden? Zijn er voorbeelden te bedenken uit je eigen werkplek?
Bespreek het in je team

Op het gebied van intimiteit/seksualiteit kan het gaan om een grote variatie aan vragen, die vaak nog expliciet 
gemaakt moeten worden. Vaak zien we gêne om een vraag te stellen, soms ook zien we een hulpvraag waar de 
begeleider zich niet bewust van is. Wat maakt dat de begeleidsters Jantien en Anita zo aarzelen om hun vragen 
in het team in te brengen? Waarschijnlijk is hun team niet gewend om zaken als seksualiteit direct en groepsgewijs 
te bespreken. Je kan als team de drempel verlagen door het onderwerp ‘seksualiteit’; een of meerdere keren 
als thema te bespreken. Je kan bijvoorbeeld een aantal vragen op tafel leggen en die bespreken. Respecteer 
elkaars mening en gevoelens. Oordeel niet. Schrijf je bevindingen (anoniem!) op een flap-over. Aan het eind van de 
teambespreking kan je de flap-over naast de OTT-visie leggen. Wat komt daar dan uit?   

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van onderwerpen:
Waar liggen jouw grenzen? 
Mag een cliënt jou aanraken of zoenen? 
Zo ja hoe dan, en hoe ver mag hij of zij gaan? 
Wat accepteer je van een cliënt van hoog niveau, wat van iemand van laag niveau? 
Hoe reageer je op de cliënt (hoog niveau of laag niveau) als je wilt dat hij/zij stopt? 

Hoe ga je om met de lichamelijke verzorging van cliënten? 
Wat maak je mee in de badkamer, op de wc? 
In de snoezelruimte, in het zwembad? 
Wat kan wel, wat kan niet?

Hoe ga je we om met verbaal seksueel gedrag? 
Mag een cliënt jou ‘lekker ding’ of ‘muts’ of ‘trut’ of ‘klootzak’ noemen? 
Gebeurt dat wel eens? En hoe reageer je dan? 
Vind je van jezelf dat je wel eens te grof in de mond bent – bv als grap - bij je collega’s? 
Kan dat en mag dat?



Hoe kijk je aan tegen masturberen? 
Weet je of je cliënten dat doen en hoe ga je daar als team mee om? 
Maak je verschil tussen cliënten van hoger niveau en lager niveau?     

Wat vind je van porno?
Mag er een porno dvd gedraaid worden in de huiskamer? 
Of een gewone film waarin seks voorkomt? 
Mogen hijgliedjes of seksistische gangstarap-nummers (‘hit your bitch’) gedraaid worden? Als een cliënt alleen maar 
dat soort muziek op zijn kamer draait, wat vind je daarvan en wat doe je ermee?    

Hoe ga je om met relaties van cliënten?
Is er voor jou verschil tussen vriendschap en een relatie? 
Betekent een relatie automatisch ook seks? 
Wat doe je als de een er aan toe is en de ander niet? Gelden die normen ook voor jouw cliënten?

Maak je onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke seksualiteit?
Wordt van mannelijke cliënten meer seksueel gedrag verwacht en geaccepteerd dan van vrouwelijke? Of niet? Kan 
je voorbeelden noemen? Maak je onderscheid? Wat vind je daarvan?

Hoe gaat je team om met sociale media? 
Doe je dat zelf? Weet het team of cliënten Internet- daten? 
De Webcam gebruiken? Twitteren, op Hyves of Facebook zitten? Via mobieltjes afspreken?   

Maak risicomanagement met je team

Welke risico’s lopen jouw cliënten? Denk aan zaken als:
• Het digitaal gedrag van cliënten, maar ook van mensen buiten OTT die contact met onze 
           cliënten zoeken;
• De extra kwetsbaarheid van kinderen en  vrouwen;
• De risico’s op misbruik (zie ook de OTTheek);
• De mogelijk negatieve invloed van vrienden/vriendinnen, ouders en familie;
• Werven van medewerkers en vrijwilligers (antecedentenonderzoek);
• Verhinderen van ongewenste zwangerschappen, SOA, HIV, enzovoort. 



Link 5 Weerbaarheidtraining OTT:
 
Voor wie:
Deze weerbaarheidtraining is bedoeld voor mensen met een lichte of  matige verstandelijke beperking. 
 
Doel:
Cliënten bewuster te maken van zichzelf, van hun lichaamsbesef, en van hun lichaamsbeeld. In de training gaat 
het om de beleving en de herkenning van de emoties, en hoe je daar mee om kunt gaan. Hierdoor neemt het 
zelfvertrouwen toe, en is de cliënt beter in staat om uit te komen voor zijn of haar eigen mening. Er is veel aandacht 
voor het aangeven van grenzen, en het leren kennen van de grens van een ander. De cliënt kan oefenen hoe je 
omgaat met begrippen als afstand en nabijheid. Zo kan hij zich weerbaar opstellen in sociale situaties. 

Inhoud:
In de training maken we gebruik van verschillende visuele  en expressieve middelen. Te denken valt aan: film, 
verschillende afbeeldingen, opdrachten, spelvormen, bewegingsoefeningen, expressieoefeningen, dans, muziek, 
toneel en rollenspelen. Elke deelnemer krijgt een eigen map, waarin hij de opdrachten kan bundelen die hij elke 
week krijgt.  

Transfer:
Wij vinden het belangrijk, dat de doelen waar de deelnemer binnen de bijeenkomsten aan 
werkt, ook onderdeel worden van de dagelijkse begeleiding op de woonvoorziening en dagbesteding. De 
begeleiders van de cliënt maken we vooraf bekend met de methodiek. We houden hen door onze rapportage 
wekelijks op de hoogte van de voortgang van hun cliënt. Ook krijgen de begeleiders van ons tips en handvatten 
hoe zij aan de slag kunnen met hetgeen behandeld is in de training. Zo kunnen zij de trainingsdoelen generaliseren 
naar het dagelijks leven. 

Duur:   12 bijeenkomsten, ongeveer 1,5 uur per bijeenkomst.
Vorm:  naar keus, zowel in groepsverband als individueel
Plaats: naar keus: zowel binnen de woonvoorziening als binnen het dagcentrum 

Maatwerk naar wens:
We kunnen de training desgewenst op maat maken, aangepast aan het niveau van de cliënt, en aan zijn of haar 
specifieke hulpvraag. Afhankelijk van de persoonlijke doelen wordt besloten welke onderwerpen aan bod komen, 
waar dieper op ingegaan wordt en wat eventueel te moeilijk of niet relevant is en dus niet aan de orde komt. 

Trainers:   Kim Huismans en Annemarie Meijer
Aanmelden bij:  Karin Koningen, Secretariaat Adviespunt 






