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LEESWIJZER 

Toegepaste wetgeving 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden 

en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een 

handicap 

- Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp 

- Omzendbrief van 9 augustus 2012 inzake Meldpunt grensoverschrijdend gedrag -GOG 

 

Onze opdracht 

De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap (VAPH) een objectief beeld te geven over de mate waarin de werking van de erkende en vergunde 

organisaties beantwoordt aan de regelgeving en bepalingen zoals hierboven aangegeven. 

Het VAPH is bevoegd voor de erkenning en subsidiëring van deze organisaties. De finale beoordeling van het 

dossier komt dit agentschap toe. Zo kan het bijvoorbeeld over bijkomende stukken/gegevens uit het dossier 

beschikken die mogelijk een ander licht werpen op de vaststellingen van de inspecteur.  

 

Wat komt bij deze inspectie aan bod? 

Deze inspectie vindt plaats naar aanleiding van een recent incident van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

dat zich in de organisatie voordeed en gemeld werd aan het VAPH, zoals dit wordt verwacht volgens de 

richtlijnen opgenomen in de omzendbrief van 9 augustus 2012.  

De focus ligt op de hulp- en dienstverlening en communicatie van de organisatie, zowel op preventief als curatief 

vlak.  

 

Bij de inspecties wordt uitgegaan van volgende principes: 

1. De organisatie voert een preventief beleid ter voorkoming van alle vormen van grensoverschrijdend 

gedrag. Voor wat betreft seksueel grensoverschrijdend gedrag impliceert dit een visie inzake omgaan 

met seksualiteit. 

2. De organisatie voert een beleid dat toelaat om (signalen van) grensoverschrijdend gedrag snel te 

detecteren en er op gepaste wijze op te reageren. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende 

mogelijke plegers (gebruiker, medewerker/vrijwilliger en derden). 

3. Indien zich een incident voordoet, communiceert de organisatie op gepaste wijze met de wettelijk 

vertegenwoordiger of betrokken familieleden, de andere gebruikers,… 

4. Bij een incident heeft de organisatie aandacht voor de nazorg voor het slachtoffer, de gebruiker die 

grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld, andere betrokkenen,… 

5. De organisatie heeft interne afspraken over registratie van incidenten, met inbegrip van afspraken over 

het melden van incidenten aan het centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag bij het VAPH.  

6. Het eigen beleid op vlak van omgaan met grensoverschrijdend gedrag wordt gecommuniceerd naar alle 

relevante actoren en maakt deel uit van de zelfevaluatie. 

 

Met beleid wordt zowel de visie-ontwikkeling bedoeld, vastgelegd in referentiekaders, procedures,… als de 

werking in de praktijk. 

 

Doorheen het verslag worden eventuele vastgestelde tekorten op regelgeving en aandachtspunten 

geformuleerd: 

-  Er wordt een tekort genoteerd indien de praktijk niet strookt met de regelgeving. 

- Door middel van een aandachtspunt wordt uw aandacht gevraagd voor bijsturing van bepaalde 

elementen uit de werking van de organisatie, zonder dat er sprake is van een inbreuk op regelgeving. 

Zorginspectie vraag hiervoor aandacht in functie van een verbetering van de kwaliteit van zorg aan de 

gebruiker en de optimale werking van de organisatie. 
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-  Indien het gaat om specifieke gevallen waarover geen uitspraak kan worden gedaan op het moment 

van het inspectiebezoek zelf, wordt de kwalificatie “niet toetsbaar” gehanteerd.  

 

Indien een organisatie niet voldoet aan de vereisten voor een verantwoorde ondersteuning, kunnen deze 

tekorten aanleiding geven tot een opvolgingsbezoek. Een opsomming van dergelijke tekorten wordt gegeven in 

het besluit bij dit verslag.  

Het VAPH kan aan de organisatie vragen binnen een te bepalen termijn de nodige maatregelen te nemen om 

aan de verplichtingen te voldoen zoals die decretaal en reglementair bepaald zijn (BVR van 4 februari 2011, 

artikel 55 en volgende). 

 

Meer uitleg over de opdracht van Zorginspectie en de verschillende soorten inspecties kunt u nalezen op 

www.zorginspectie.be 
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1 GEGEVENS VAN DE ORGANISATIE 

Aantal gebruikers dat in totaal begeleid wordt:  

 

 < 30 

 30 – 50 

 51 – 100 

 100 – 250 

 + 250 

 

Toelichting: 

 

Volgende functies worden aangeboden:  

 

 Meerderjarigen 

    individuele ondersteuning  

    dagondersteuning  

    woonondersteuning  

    rechtstreeks toegankelijke hulp 

 Minderjarigen 

    begeleiding  

    schoolaanvullende dagopvang  

    schoolvervangende dagopvang  

    Verblijf 

    diagnostiek  

    rechtstreeks toegankelijke hulp 

 Andere, namelijk: 

 

 

De gebruikers hebben als hoofdhandicap:  

 mentale handicap 

 motorische handicap 

 autisme 

 niet aangeboren hersenletsel 

 gedrags- en emotionele stoornis 

 meervoudige handicap 

 sensoriële handicap 

 andere, namelijk: 

 

Het inspectiebezoek gaat door op volgende locatie: 

 

Doelgroep van de gebruikers op deze locatie: 

 minderjarig <12j  mentale handicap 

 minderjarig >12j  motorische handicap 

 meerderjarigen  autisme 

   niet aangeboren hersenletsel 

   gedrags- en emotionele stoornis 

   sensoriële handicap 

   Meervoudige handicap 

   Andere, namelijk 
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2 BESCHRIJVING VAN HET INCIDENT  

Het is de bedoeling in dit vak het incident dat aanleiding gaf tot het inspectiebezoek in zoverre te beschrijven 

dat de (vermeende) feiten afgetoetst kunnen worden aan het beleid inzake grensoverschrijdend gedrag en/of 

seksualiteit binnen de organisatie. 

3 RELEVANTE DOSSIERGEGEVENS  

Bedoeling van deze rubriek is om in de dossiers van betrokken gebruikers na te gaan of er een voorgeschiedenis 

bekend was die verband houdt met de feiten en een zicht te krijgen op mogelijke stappen die de zorgaanbieder 

reeds genomen had om gebeurtenissen zoals de feiten die onderzocht worden, te vermijden. 

 

Deze rubriek focust met andere woorden op het meer preventieve luik. 

 

Bij het noteren van gegevens dient, net als bij de beschrijving van de feiten, de nodige aandacht besteed te 

worden aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle betrokkenen. 
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4 REACTIE VAN DE ORGANISATIE 

Binnen dit hoofdstuk brengen we in kaart hoe de organisatie naar aanleiding van het incident heeft gehandeld 

ten aanzien van de verschillende mogelijke betrokken partijen. 

 

4.1 TEN AANZIEN VAN HET SLACHTOFFER 

 

4.2 TEN AANZIEN VAN DE (VERMOEDELIJKE) PLEGER 

 

4.3 TEN AANZIEN VAN ANDERE GEBRUIKERS 

 

4.4 TEN AANZIEN VAN WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER EN/OF FAMILIELEDEN 

 

4.5 TEN AANZIEN VAN BETROKKEN DERDEN, EXTERNE ZORGVERLENERS OF DIENSTEN 

 

4.6 TEN AANZIEN VAN HET PERSONEEL 

 

4.7 EXTERNE COMMUNICATIE 

 

CONCLUSIE: 

 

De aanpak van de zorgaanbieder geeft voldoende invulling aan principes 2 tot en 

met 4 zoals geformuleerd in de leeswijzer.  

ja/nee/deels 

 

De aanpak is voldoende verankerd in de procedure preventie van, detectie van en 

gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers. 

ja/nee/deels 

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 
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5 MOGELIJKE RANDFACTOREN   

Aan de hand van deze rubriek gaan we na welke randfactoren kunnen hebben bijgedragen aan het incident. 

 

De infrastructuur is voor verbetering vatbaar, en kan mogelijk mede verklaren waarom het 

besproken incident kon plaatsvinden 

Ja/neen/NB 

 

Andere: Ja/neen/NB 

 

Toelichting: 

 

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 

 

6 GEBRUIK VAN VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN NAAR 

AANLEIDING VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

Deze rubriek wordt gebruikt wanneer er een link is met het incident dat onderzocht wordt. 

 

Er wordt naar aanleiding van dit incident gebruik gemaakt van vrijheidsbeperkende 

maatregelen 

Ja/nee/NB 

 

 

Toelichting: 

 

 

 

Er wordt naar aanleiding van dit incident  gebruik gemaakt van volgende 

vrijheidsbeperkende maatregelen: 

 

Afzondering in een afzonderingsruimte (slotvast) Ja/nee/NB 

Afzondering in de kamer (slotvast) Ja/nee/NB 

Crisismedicatie wordt toegediend Ja/nee/NB 

Gedragsregulerende medicatie wordt structureel toegediend Ja/nee/NB 

Fixatie Ja/nee/NB 

Andere  

 

De toepassingsgrond van de vrijheidsbeperkende maatregel is gemotiveerd.  Ja/neen/NB 

De toepassingsgrond op basis waarvan tot tijdelijke afzondering /fixatie wordt besloten, 

is geoorloofd. 

Ja/neen/NB 

De vertegenwoordiger van de gebruiker wordt van het gebruik van de maatregel op de 

hoogte gebracht.  

Ja/neen/NB 

De afspraken inzake toezicht worden nageleefd.  Ja/neen/NB 

Het gebruik van de vrijheidsbeperkende maatregel komt aan bod bij intern overleg. Ja/neen/NB 

Bij structurele maatregelen is er een  beschrijving in het handelingsplan Ja/neen/NB 

Er wordt een alternatief overwogen voor het gebruik van de vrijheidsbeperkende 

maatregel. 

Ja/neen/NB 

 

In geval er afzondering vastgesteld werd in een afzonderingsruimte (slotvast): 

De afzondering wordt geregistreerd Ja/nee/deels/NB 
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Het registratiesysteem bevat de volgende minimumvermeldingen:  

datum Ja/nee/deels/NB 

identiteit Ja/nee/deels/NB   

duur van de afzondering (tijdstip begin en einde) Ja/nee/deels/NB   

reden Ja/nee/deels/NB  

door wie Ja/nee/deels/NB   

momenten van toezicht Ja/nee/deels/NB   

 

Gebruik van afzondering wordt op regelmatige basis geëvalueerd met het oog op werken 

aan verbeterpunten  (link met zelfevaluatie). 

Ja/nee/deels/NB  

De afzonderingsruimte 

bevindt zich op een plaats die vlot bereikbaar is Ja/nee/NB    

is zo ingericht zodat de gebruiker zich niet kan kwetsen Ja/nee/NB    

laat steeds toezicht van buitenaf toe. Ja/nee/NB    

is uitgerust met een aan de gebruiker aangepaste 

tijdsaanduiding 

Ja/nee/NB    

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 

 

7 RELEVANTE ELEMENTEN UIT VORIGE INSPECTIES 

Indien er tijdens vorige inspecties vaststellingen gedaan werden die relevant kunnen zijn in het kader van 

inspectie grensoverschrijdend gedrag, worden deze hier genoteerd; deze kunnen bij het vastleggen van de 

eindconclusie bepaalde vaststellingen helpen kaderen.  

 

8 ZELFEVALUATIE  

Toelichting bij de manier waarop registraties van grensoverschrijdend gedrag aan bod komen bij zelfevaluatie: 

 

 

Toelichting bij de zelfevaluatie naar aanleiding van dit incident: 

 

 

Registratie van grensoverschrijdend gedrag komt aan bod bij zelfevaluatie Ja/neen/deels/NB   

Het incident en de reactie hierop zijn geëvalueerd, of de zorgaanbieder kan aantonen 

dat dit voorzien is 

Ja/neen/deels/NB    

De elementen van het beleid werden aangepast (of een aanpassing is voorzien) als 

gevolg van deze zelfevaluatie 

Ja/neen/niet 

nodig/NB 

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 
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Vanaf dit deel van het verslag zijn de rubrieken optioneel: deze komen dus enkel aan bod in de mate dat ze 

relevant zijn voor het toezicht op het incident. 

9 ALGEMEEN BELEID OP VLAK VAN GRENSOVERSCHRIJDEND 

GEDRAG 

9.1 OMGAAN MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

9.1.1 Referentiekader grensoverschrijdend gedrag 

Toelichting 

 

 

De organisatie beschikt over een uitgeschreven referentiekader voor grensoverschrijdend 

gedrag ten aanzien van de gebruikers. 

Ja/nee/deels/NB  

Het geschreven referentiekader wordt periodiek geëvalueerd. Ja/nee/NB    

Datum laatste evaluatie  

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 

 

9.1.2 Procedure voor preventie, detectie van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag 

ten aanzien van gebruikers 

Toelichting: 

 

 

De organisatie heeft een procedure voor preventie, detectie van en gepast 

reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers 

uitgewerkt.  

Ja/nee/deels/NB    

Deze procedure is toepasbaar op situaties van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag ten aanzien van gebruikers. 

Ja/nee/NB        

 

Deze procedure wordt periodiek geëvalueerd. Ja/nee/NB  

Datum laatste evaluatie  

 

De procedure bevat: 

 

- afspraken over maatregelen ter voorkoming van alle vormen van 

grensoverschrijdend gedrag 

Ja/nee/deels/NB     

- afspraken met betrekking tot het detecteren van signalen van grensoverschrijdend 

gedrag 

 

Ja/nee/deels/NB     

- afspraken over registratie van incidenten (registratiesysteem). Ja/nee/deels/NB    

- afspraken over het melden van incidenten aan het centraal meldpunt voor 

grensoverschrijdend gedrag bij het VAPH. 

Ja/nee/deels/NB     

- een aangepaste werkwijze die rekening houdt met verschillende mogelijke plegers 

van grensoverschrijdend gedrag  

 

gebruiker – gebruiker Ja/nee/deels/NB 

medewerker/vrijwilliger – gebruiker Ja/nee/deels/NB 

derden – gebruiker Ja/nee/deels/NB 
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- afspraken over communicatie met betrekking tot het incident met familie, andere 

gebruikers, … 

Ja/nee/deels/NB    

- afspraken over nazorg voor slachtoffers Ja/nee/deels/NB   

- afspraken over nazorg voor gebruikers die grensoverschrijdend gedrag heeft 

gesteld 

Ja/nee/deels/NB  

- afspraken over nazorg voor andere betrokkenen Ja/nee/deels/NB  

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 
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9.2 VISIE OP VLAK VAN OMGAAN MET RELATIES, LICHAMELIJK 

WELBEVINDEN EN SEKSUALITEIT 

Toelichting: 

 

 

Er is een visie, referentiekader uitgewerkt rond omgaan met relaties, 

lichamelijk welbevinden en seksualiteit. 

Ja/nee/deels/NB 

De visie bevat een positief ontwikkelings- en belevingskader inzake relaties, 

lichamelijk welbevinden en seksualiteit. 

Ja/nee/deels/NB   

De visie is leeftijdsadequaat. Ja/nee/deels/NB    

De visie is ontwikkelingsadequaat. Ja/nee/deels/NB    

De visie is op maat van doelgroep(en) uitgewerkt. Ja/nee/deels/NB     

Er is voorzien in een laagdrempelig aanspreekpunt voor gebruikers Ja/nee/deels/NVT/NB    

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 

 

9.3 DESKUNDIGHEID(SBEWAKING) VAN DE MEDEWERKERS 

9.3.1 Aanwervingsbeleid 

Met aanwervingsbeleid wordt in deze bedoeld alle processen die te maken hebben met het aantrekken van 

nieuwe medewerkers, waarmee dus zowel personeelsleden als vrijwilligers bedoeld worden. 

Met deze vraag willen we nagaan of er tijdens het aanwervingsproces elementen herkend kunnen worden die 

de kans op correct toepassen van het beleid inzake grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit door de nieuw 

aan te trekken medewerkers verhogen.  

 

Toelichting: 

  

 

De organisatie kan voorbeelden aanhalen van de wijze waarop zij bij het aanwerven 

van nieuwe medewerkers rekening houdt met hun deskundigheid inzake het 

omgaan met grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit. 

Ja/neen/deels/NB        

 

9.3.2 Vormingsbeleid 

 

Toelichting 

 

 

Medewerkers krijgen vorming rond omgaan met relaties, seksualiteit, seksuele 

ontwikkeling,… 

Ja/nee/deels 

/NVT/NB       

Concrete voorbeelden zijn: 

 

 

Medewerkers krijgen vorming rond het detecteren van en omgaan met  

grensoverschrijdend gedrag  

Ja/nee/deels/NB      

Concrete voorbeelden zijn:  
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Er is een aanspreekpunt bij wie medewerkers terecht kunnen met vragen, problemen, 

eventuele vermoedens, … 

Ja/neen/NB           

 

Vormingsactiviteiten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit worden georganiseerd 

voor:  

 

 Detecteren van en omgaan 

met gog 

Omgaan met relaties, 

seksualiteit,… 

nieuwe medewerkers   

Begeleiders   

Vrijwilligers   

logistiek personeel   

directie en staf   

 

Toelichting: 

 

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 

 

9.4 COMMUNICATIE VAN BELEID EN AFSPRAKEN 

Het uitgewerkte beleid (referentiekader en procedures) wordt gecommuniceerd naar: 

 

 directie en staf  

 begeleiders  

 gebruikers zelf  

 vertegenwoordigers van de gebruikers  

 inrichtende macht van de organisatie  

 andere, namelijk:  

 

Bij een nieuwe opname gebeurt de 

communicatie als volgt: 

 

 

Er bestaan formele huisregels, afspraken,… uitgewerkt met het oog op 

het organiseren van het samen leven. 

Ja/neen/deels/niet aangewezen/NB 

 

 

Toelichting bij de huisregels, afspraken,… die van toepassing zijn bij de zorgaanbieder 

 

 

De huisregels, afspraken,… zijn conform het gevoerde beleid inzake 

grensoverschrijdend gedrag en seksualiteit 

Ja/neen/deels/NVT/NB   

Deze regels zijn aangepast aan de gebruikers Ja/neen/NVT/NB 

De regels zijn zowel aan de gebruikers als aan de wettelijke vertegenwoordigers 

kenbaar gemaakt 

Ja/neen/NVT/NB 

 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 
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10 BESLUIT 

SAMENVATTING VAN DE VASTSTELLINGEN 

 

Aantal tekorten  

Aantal aandachtspunten  

 

Aan de organisatie wordt gevraagd de nodige maatregelen te nemen om de werking in overeenstemming te 

brengen met de regelgeving. 

 

Met het oog op het uitbouwen van een kwaliteitsvolle werking, worden in het verslag een aantal 

aandachtspunten geformuleerd. 

 

POSITIEVE PUNTEN 

 

 

 

VASTGESTELDE TEKORTEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT EEN OPVOLGINGSINSPECTIE 

 

 

 

 

 

 

(naam) 

inspecteur 

 

 

 

 


