Symposium
Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen.
Hoe kan toepassing van het Vlaggensysteem RJ daarbij helpen?

Datum:

22 november 2013 (tijdens de Week Tegen Geweld)

Locatie:

Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215, ’s-Hertogenbosch (OC.006)

Tijd:

Aanvang: 13.00 uur (inloop vanaf 12.15 uur (voor eenvoudige lunch wordt
gezorgd)

Voor wie:

werkveld (residentiële jeugd)zorg, maatschappelijk werkers, opleidingen
MWD en SPH, beleidsmakers, gemeenten, docenten, studenten,
onderzoekers, trainers, geïnteresseerden.

Seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag staan hoog op de Nederlandse
beleidsagenda. In de afgelopen jaren kwamen zowel de commissie Deetman als de commissie
Samson met hun eindrapporten over seksueel misbruik in de katholieke kerk en internaten, en
over misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. De commissie Samson (2012)
concludeerde in ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’ dat jongeren in de residentiële jeugdzorg
ruim tweemaal zoveel risico lopen om in aanraking te komen met seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Gedrag dat relatief vaak wordt gepleegd door groepsgenoten. Meisjes zijn kwetsbaarder
dan jongens en het risico is nog groter voor jongeren met een verstandelijke beperking. De
commissie Samson stelde in haar eindrapport vast dat vaak sprake is van handelingsverlegenheid
onder professionals in de Jeugdzorg. We moeten dus leren (ongewenste) seks te bespreken en
collega’s en jongeren aan te spreken op hun gedrag.
Het kwaliteitskader dat de commissie Rouvoet (2013) publiceerde in opdracht van Jeugdzorg
Nederland laat eveneens zien dat de omgang met seksualiteit extra aandacht verdient en geeft
daartoe concrete aanbevelingen. Daarom wordt in de komende jaren het handelen van
professionals verder verbeterd, onder meer ten gunste van de veiligheid en seksuele ontwikkeling
van jongeren in de residentiële jeugdzorg.
De pedagogische interventie ‘Vlaggensysteem’ (in België ontwikkeld door Sensoa, samen met de
Nederlandse partner MOVISIE) kan daarbij behulpzaam zijn. De methode geeft een duidelijke
leidraad voor het handelen en helpt om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Het
bespreken van seksuele ervaringen wordt nadrukkelijk gestimuleerd. Aan de hand van zes heldere
criteria wordt grensoverschrijdend gedrag benoemd en beoordeeld (zie voor meer informatie:
http://www.movisie.nl/esi/vlaggensysteem).

Programma
Dit eerste landelijke middagsymposium gaat met twee lezingen in op de residentiële jeugdzorg en
de methode van het Vlaggensysteem. Daarnaast is er de mogelijkheid om te oefenen in een
workshopronde. Er worden onder andere workshops verzorgd door de beroepsvereniging NVMW en
Rutgers WPF.
Het Raak pro project Vlaggensysteem RJ wordt mede mogelijk gemaakt door gelden van Stichting Innovatie Alliantie (SIA)

Het symposium wordt georganiseerd in het kader van het meerjarige samenwerkingsproject RAAKPro dat het lectoraat ‘Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de Keten’ van Avans Hogeschool
afgelopen voorjaar is gestart met ACCARE, MOVISIE, TNO en Rutgers WPF. Het project richt zich
op de verdere ontwikkeling, evaluatie en implementatie van het ‘Vlaggensysteem RJ’ en op
professionals en jongeren van 12-18 jaar in de residentiële jeugdzorg. Daarbij zijn diverse partijen
intensief betrokken, zoals ontwikkelaars, onderzoekers, jeugdzorg, implementatiedeskundigen en
opleidingen.
Twee centrale lezingen worden gehouden door internationale deskundigen die betrokken zijn bij
het vierjarige project:
•
Dr. Lorraine Green, werkzaam bij Nursing, Midwifery and Social Work, University of
Manchester. Expert op het gebied van seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële
jeugdzorg.
•
Drs. Erika Frans, werkzaam bij Senseo, Antwerpen. Expert op het gebied van jongeren en
seksualiteit en een van de ontwikkelaars van het Vlaggensysteem.

Kosten deelname symposium en aanmelden:
Voor leden van het consortium Vlaggensysteem RJ, docenten van de participerende hogescholen
(Zuyd, HU, Fontys, HvA en Avans) is deelname aan het symposium gratis, evenals voor studenten
die op basis van hun curriculum belangstelling hebben voor het onderwerp.
Andere deelnemers betalen € 50,- Dit bedrag dient te worden overgemaakt voor 15 november op
rek.nr. 18.89.17.764 t.n.v. Stichting Avans, onder vermelding van ‘8150-498835 en naam
deelnemer’.
S.v.p. aanmelden bij Carina Klerx, secretariaat Expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool,
cmj.klerx@avans.nl
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