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 219    Terug

Interventie

Bespreken met de 
(vermoedelijke) pleger 
en nader onderzoek

Bespreken en melden 
in de organisatie

Stap 2

Signaleren van 
grensoverschrijdend 
gedrag en mishandeling

Stap 1

Preventie

 
Stroomschema voor medewerkers en vrijwilligers/maatjes: 

Wat te doen bij signalen van grensoverschrijdend 
gedrag of mishandeling

Er zijn er twee scenario's.
Volg naar eigen inzicht één of 
beide scenario’s. NEE

Je vangt signalen op 
van grensoverschrijdend 

gedrag of van 
mishandeling

Zijn de signalen helder?

Er zijn drie scenario’s. 
Kies een of meer scenario’s die het best passen bij de situatie 
en je eigen persoonlijke mogelijkheden.JA

Probeer door observatie 
en/of een gesprek met de 
cliënt een beter beeld te 
krijgen

Probeer in gesprek met de 
aandachtsfunctionaris een 
beter beeld te krijgen

Is er sprake van 
mogelijk grensover-
schrijdend gedrag of 
van mishandeling?

NEE

JA

Spreek de vermoedelijke 
pleger direct aan 
…indien mogelijk. 
Geef feedback en bespreek 
wat er gebeurt.
Geef aan dat het gebeuren 
intern gemeld moet worden.

Stop meteen de misdraging
…indien dit tot ‘ernstig’ letsel 
of lijden voor de cliënt leidt. 
Doe dit zelf of schakel 
iemand anders in, 
bijvoorbeeld een 
leidinggevende.

Bespreek de situatie met de 
aandachtsfunctionaris of 
leidinggevende voor: 
• verheldering v.d. situatie; 
• vaststelling of er sprake is 

van strafbaar gedrag en 
dus de politie moet 
worden ingeschakeld;

• ondersteuning en advies 
over verdere procedure;

• zorgvuldige omgang met
de kwestie; 

• verslaglegging

Bepaal zelf of je direct meldt
of het eerst bespreekt met de 

aandachtsfunctionaris. 

Blijf alert

Meld intern bij de 
aandachtsfunctionaris of 
iemand van het meldteam

Is er sprake van 
mogelijk grensover-
schrijdend gedrag of 
van mishandeling?

NEE

JA
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