
   PRAKTISCHE INFO BELEIDSTRAJECTEN 

 

 

 

EEN GIDS VOOR BELEIDSVERANDERING AANVRAGEN: 
 

Neem contact op met het team preventie. Op basis van jouw noden en verwachtingen stellen we 

samen een programma op. Minstens 4 weken op voorhand aanvragen is aangeraden! 

 

 

Priemstraat 19 A  

1000 Brussel 

 

preventiewerk@cawbrussel.be  
 

02 486 45 18  

 

PRIJS: Gratis. (Eventuele vervoersonkosten worden aangerekend). 
 

WERKWIJZE :  
 

Het traject om zo'n beleid uit te denken en 

te implementeren is te vergelijken met het 

samenstellen van een puzzel met 4 stukken. 

Welke puzzelstuk eerst gelegd wordt en 

hoe de verdere samenstelling van de 

andere deelelementen in elkaar klikken, 

kan verschillen al naar gelang de noden en 

het tempo van je organisatie. Onze aanpak 

steunt op het raamwerk seksualiteit en 

beleid van sensoa.   

 

Wij gidsen jullie organisatie doorheen dit traject naar verandering. In 5 à 6 contactmomenten 

verspreid over ongeveer 1 jaar ondersteunen we jouw organisatie in dit veranderingstraject.  

 

We zoeken naar een toekomstige situatie waarbij : 

- medewerkers in de organisatie in staat zijn om met situaties van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag om te gaan. Hiermee bedoelen we niet dat het handelen in deze situaties relax en 

comfortabel gaat aanvoelen. Wel dat je als persoon voorbereid en gewapend bent en dat het 

duidelijk is welke reactie door de rest van de organisatie ondersteund of afgekeurd wordt.   

- in de werking van je organisatie een aantal activiteiten en voorzorgsmaatregelen zijn 

ingebouwd die risicosituaties op vlak van seksuele en lichamelijke integriteit voorkomen. 

EEN 

ACTIEPLAN 

OPSTELLEN EVALUEREN 

https://www.caw.be/locaties/preventiedienst-brussel/
mailto:preventiewerk@cawbrussel.be
tel:02%20486%2045%2018
https://www.sensoa.be/raamwerk-seksualiteit-en-beleid
https://www.sensoa.be/raamwerk-seksualiteit-en-beleid
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- binnen de organisatie eensgezindheid bestaat over het omgaan met seksualiteit, lichamelijke 

integriteit en aanverwante onderwerpen en expliciet hebben gemaakt welke noodzakelijke 

zorg voor en begeleiding van je doelgroep hiervoor nodig is.  

- Jullie als organisatie vertrouwd zijn en contacten hebben met externe partnerorganisaties 

met een aanvullend aanbod.  

 

 

RANDVOORWAARDEN: 
 

Om de slaagkansen van het proces te garanderen raden we aan om het engagement van je organisatie 

te bevragen rond een aantal minimale randvoorwaarden. Hieronder een checklist die als leidraad kan 

dienen om deze randvoorwaarden te overlopen:  

 

☐ Duid een coördinator 

aan 

Het is belangrijk dat er in de organisatie iemand is die het beleid 

coördineert. Duid één persoon aan als: 

- trekker van het proces binnen de organisatie  

- bewaarder van het gedane werk  (documenten, materialen, …) 

- houder van voldoende mandaat 

- verantwoordelijke dat het proces en taken overgedragen 

worden naar iemand anders indien nodig (vb. ziekte, 

ontslagname, …) 

   

☐ Vorm een werkgroep 

☐ Diversiteit 

☐ Bestuur  

☐ (Ouders) 

☐ (Gebruikers) 

 

Het ontwikkelen van een beleid voor alle geledingen van de organisatie 

is altijd het werk van een groep. De coördinator wordt bijgestaan door 

een beleidswerkgroep. Een brede samenstelling zorgt voor 

betrokkenheid en vergemakkelijkt de implementatie. 

- Diversiteit: Een wekgroep waarin vertegenwoordigers uit 

verschillende graden, teams of (leef)groepen zitten. 

- Bestuur:  betrokkenheid van het bestuur van de organisatie ( vb. 

directie) Hoeft niet bij elk vergadermoment aanwezig; wel op 

cruciale beslissingsmomenten waar mandaat en ondersteuning 

nodig is. 

- Ouders: ook niet op elke vergadering. (werkt erg corrigerend) 

- Gebruikers: ook niet op elke vergadering (werkt erg corrigerend) 

 

 

 


