Webinar 17 mei Seksueel misbruik ’Don’t blame the victim’
Antwoorden op de gestelde vragen uit de chat. De vragen zijn beantwoord door de
sprekers.

Hoe kan de maatschappij plegers niet buiten sluiten? (Het roept angst en boosheid en
andere emoties op)
Door te begrijpen dat uitsluiting averechts werkt en zich meer te verdiepen in wat werkt in de
preventie. Wie werkt, een doel heeft in het leven en een goed netwerk van familie en vrienden
om zich heen heeft, zal minder snel weer de fout in gaan. Hoe langer een zedendelinquent
zonder recidive in de samenleving verblijft, hoe kleiner de kans wordt dat hij alsnog zal
recidiveren. Het is daarnaast belangrijk om daderschap te verbreden naar niet-seksueel ernstig
grensoverschrijdend gedrag zoals agressie geweld of meer coverte vormen.
Is het belangrijk om signalen van plegers te herkennen?
Zeker, voor zover die zichtbaar zijn (net als bij slachtoffers). Plegers hebben vaker dan nietplegers een laag zelfbeeld, weinig sociale contacten en affectieve verwaarlozing in hun
geschiedenis.
Hoe kunnen we Iva bereiken?
Mensen kunnen mij benaderen via social media of ibicanic1972@gmail.com Op maandagen
geef ik supervisie en onderwijs.
Wat zijn de cijfers van mannelijke en vrouwelijke plegers?
Vrouwelijke plegers bestaan, gemiddeld 7% van kindermisbruik gebeurt door vrouwen
Plegers zijn manipulators. Hoe kunnen zij re-integreren of socialiseren? En hoe kunnen
we controleren of het gedrag echt is aangepast of dat het seksueel misbruik in het
geniep toch verder gaat?
Allerbelangrijkste wat de pleger doet is het kind verantwoordelijk maken voor de seks en de
gevolgen als het uitkomt. Want dan weet de pleger dat het kind zijn mond zal houden. De
‘mindfuck’ van de pleger is inderdaad manipulatief. Maar het beeld van plegers dat het altijd
jagers zijn die kinderen bewust in de val lokken en het misbruik bewust plannen, klopt niet. Veel
seksueel grensoverschrijdend gedrag begint zo dat er niet met opzet naar is gezocht. En toch
komt een pleger door verkeerde keuzes of door gebruik van alcohol/drugs in een situatie waar
misbruik mogelijk wordt en de opwinding de overhand krijgt. Er ontstaat een conflict tussen
verlangen en verbod. Dat conflict uit zich verschillend. Er zijn plegers die denken: “Ik wil het
niet, maar kan mezelf niet beheersen”. Er zijn ook plegers die denken: “Ik wil het wel, maar hoe
krijg ik het voor elkaar zonder dat ik gesnapt wordt?” Die zijn bang dat het ontdekt wordt, dat
het kind gaat praten en geloofd wordt. Daarom zoeken plegers toenadering tot jonge kinderen
of kinderen die niet kunnen praten en/of kinderen die door hun omgeving niet beschermd of
geloofd worden en/of eenzame kinderen die geloven dat ze hun boontjes zelf moeten doppen.
Je zou kunnen stellen dat het beste middel tegen misbruik is dat het uitkomt. Dan kan
behandeling worden geboden en veiligheidsplan worden gemaakt.

Hoe kunnen we plegers stoppen?
Plegers hebben baat bij behandeling, dus daartoe motiveren en/of opleggen helpt wel degelijk.
De meerderheid van behandelde plegers valt niet in herhaling (met een seksueel delict). In
Nederland: in een periode van 10 jaar wordt 15% opnieuw aangeklaagd of veroordeeld voor
een zedendelict.
Meer fundamenteel is het laten opgroeien van kinderen in veilige gezinnen de beste preventie
want groot worden met dreiging, onvoorspelbaarheid en chaos is de sterkste voorspeller voor
slachtoffer- en daderschap.
Is het netwerk van het CSG vooral gericht op gezin en jeugd?
We bieden hulp aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Dat
kan binnen het gezin zijn maar ook op straat, op school, binnen het uitgaansleven of online.
Welke begeleiding biedt het CSG wanneer iemand een verkrachting binnen 7 dagen
meldt? En als de politie sporen onderzoek wil doen?
Het slachtoffer krijgt een casemanager toegewezen die het slachtoffer begeleidt in de stappen
die op medisch, psychologisch en forensisch vlak gezet kunnen worden. De casemanager
bespreekt wat het slachtoffer nodig heeft, geeft uitleg over wat er de komende dagen verwacht
kan worden en geeft uitleg over herstel. Zij houdt in de gaten hoe het met het slachtoffer gaat
en of de klachten afnemen. Als dat niet het geval is wordt traumabehandeling ingezet. De
casemanager houdt ook in de gaten of de afspraken met de politie en andere hulpverleners
goed verlopen.
Hoe wordt een vrouw begeleid bij het sporenonderzoek van de politie door het CSG??
Contact met de zedenpolitie is niet verplicht. Van te voren bespreekt de casemanager wat hier
de voor- en nadelen van zijn. Een sporenonderzoek maakt de kans groter dat de pleger wordt
gevonden of veroordeeld. De casemanager geeft uitleg over hoe het onderzoek in zijn werk
gaat en is bij het onderzoek aanwezig. Vooraf wordt uitleg gegeven hoe het sporenonderzoek in
zijn werk gaat en wie er bij aanwezig zijn.
Waarom nemen mensen die -niet hands-on incidenten- hebben meegemaakt geen
contact op met het CSG?
Dat kunnen ze wel doen en dat mag iedereen ook doen. Het gaat om alle seksuele ervaringen
die in beleving grensoverschrijdend zijn geweest. Ook als deze langer dan 7 dagen geleden
hebben plaats gevonden.
Wat doet Veilig Thuis bij een melding over mogelijk seksueel misbruik op het KDV? Wie
neemt welke taak op zich?
Bij een vermoeden van seksueel misbruik binnen een organisatie door een professional of
vrijwilliger heeft VT allereerst een adviestaak. Taxeren van de ernst op basis van de (concrete)
signalen. Op basis hiervan adviseren wij ook een adviesgesprek met de Zedenpolitie te voeren
en de aangifte te bespreken. In een aantal gevallen komt er geen aangifte tot stand, dan kan
VT een melding aannemen.
Vervolgens wordt de casus door de Zedenpolitie of Veilig Thuis ingebracht in het Stedelijk
Coördinatieoverleg. De aanpak en het onderzoek van de signalen/vermoedens wordt onderling
afgestemd. De andere partijen zijn de GGD en de Gemeente.

Wie moet ik bellen als er geen direct gevaar is?
Zie boven. In principe is de ZP vooral in de lead bij vermoedens van seksueel misbruik.
Als dit overleg niet passend is kan VT allereerst adviserend meedenken.
Centrum Seksueel Geweld kun je altijd bellen 0800-0188
Hoe kan school en de maatschappij seksueel geweld (beter) signaleren?
Signaleren klinkt makkelijk gezegd dan gedaan. Bijna de helft van bewezen misbruikte
kinderen laat geen signalen zien en daarbij is geen enkel signaal specifiek voor misbruik behalve
SOA of zwangerschap. Beter is het dit onderwerp zorgvuldig de klas in te brengen, zodat het
besproken kan worden en niet maar 1 x per jaar.

Welke signalen komen voor bij kinderen met een verstandelijke beperking die seksueel
misbruikt zijn? Kinderen die niet of nauwelijks kunnen praten.
Bij deze groep slachtoffers staan de lichamelijke en gedragssignalen voorop.
Geseksualiseerd gedrag door henzelf naar anderen; zelf verwaarlozend met automutilatie, niet
aangeraakt willen worden gepaard gaande met sterke emoties en afweer. Soms ook een sterke
antipathie tegen bepaalde verzorgers, opvoeders ect.
Hoe kunnen we scholen en de maatschappij laten stoppen met victim blaming?
Victim blaming betekent dat de schuld voor het gebeuren in de schoenen van het slachtoffer
wordt geschoven. Het is een mechanisme wat wereldwijd voorkomt - en meer bij misbruik dan
bij andere trauma’s -. Mensen die aan victim blaming doen – bewust of niet - houden daarmee
misbruik op een afstand en willen geloven dat het hen niet kan overkomen. Niet zo makkelijk
uit te roeien dus, maar vroeg beginnen op scholen hierover te praten helpt het proces van
verandering in beweging te brengen.
Waarom reageren ouders zó destructief op de boodschap van een slachtoffer?
Emoties, eigen traumatisering, mindfuck van de pleger, zelfbescherming etc
Kunnen we de mindfuck reacties krijgen?
Zie hiervoor https://www.youtube.com/watch?v=zNJqfjDAQa4&t=3s
Vaak duurt een zedenonderzoek bij politie heel lang, weken/ maanden. Waarom mag
betrokken hulpverlening tijdens dat onderzoek niets doen? Waarom is er niemand op de
hoogte van de stand van zaken van dat onderzoek?
Na een verhoor kan de hulpverlening starten. Niets doen is geen optie als er klachten zijn. Er
zijn termijnen waarbinnen een politieonderzoek moet worden afgerond. Als je als hulpverlener
vindt dat het te lang duurt, bel dan zelf met de betrokken zedenrechercheur of de officier van
justitie die het politieonderzoek leidt. Er kan veel als je zelf het initiatief neemt daartoe. Het kan
ook zijn dat een hulpverlener wordt opgeroepen als disclosure getuige. Dat is de persoon aan
wie het slachtoffer als een van de eersten heeft verteld wat hem of haar is overkomen. Ook een
hulpverlener kan een disclosure getuige zijn. In dat geval is de hulpverlener iemand die de
politie heel graag wil spreken. Want juist omdat het bewijs in zedenzaken zo lastig is, heeft de
politie baat bij een goede disclosure getuige.

Hoe werkt / Wat doet de zedenpolitie?
Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=zNJqfjDAQa4&t=3s

Welke tips kunnen we ouders geven over hun kind en social media en ongewenste
intimiteiten?
Neem contact met Helpwanted

Welke hulpverleners kunnen jongeren opvangen/ondervragen en naderhand
begeleiden?
Hulpverleners die geloven dat misbruik bestaat, het onderwerp niet vermijden, op de hoogte
zijn van de richtlijnen en weten wat traumascreening inhoudt en waar je evidence based
traumabehandeling kunt vinden

