
Handout webinar ‘Over de grens (gaan)’ 24 nov 2020 
Andries Scherpenzeel en Mirjam Visser-Fuchs in gesprek over grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

geweld  

 

1. Grens van de vooroordelen over gaan  

• Wees je bewust van de vooroordelen die bij jou leven.   

• Ook degene die jou het verhaal vertelt heeft deze vooroordelen in haar/zijn hoofd en vecht er vaak 

tegen. Als je dat opmerkt, maak het bewust.  

 

2. Grenzen overschrijden in gesprek met elkaar: Hoe moet ik reageren? 

• Let op wat er in je eigen lichaam gebeurt. Door zelf rustig te blijven, geef je de ander een veilige 

ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen. Doordat je zelf rustig blijft, kan de ander ervaren dat er 

op dit moment geen gevaar is, dat dit verhaal verteld kan worden zonder dat de ander eraan 

onderdoor gaat.  

• Als je een vraag stelt, geef dan aan dat ieder antwoord goed is, ook het antwoord dat je er nu geen 

antwoord op kunt of wilt geven. Dit is op zich al een oefening in grenzen leren aangeven.  

• Reageer empathisch maar niet ontzet: meestal krijg je eerst alleen het topje van de ijsberg te 

horen; als je dan als hulpverlener erg emotioneel reageert, denkt je tegenover dat je het hele 

verhaal niet aan zou kunnen. 

• Luister goed hoe de ander de dingen benoemt, als zij van verkrachting praat, gebruik de woorden 

ook zelf. Disclaimer: als dat niet zo is, overschrijd jij een grens als je de naam wel gebruikt. 

• Laat waarheidsvinding aan de politie en de rechtelijke macht. 

 

3. Grensoverschrijdend gedrag van een ander toelaten 

• Erken de gevoelens en gedachten van je gesprekspartner. 

• Maak grenzen bewust. 

• Maak duidelijk dat mensen bewust kunnen kiezen en zo regie over hun leven kunnen nemen. 

 

4. Grensoverschrijdend gedrag naar de hulpverlener 

• Wees betrouwbaar als het om afspraken gaat.  

• Geef je eigen grenzen duidelijk aan. Dat helpt de ander om dat ook te doen.  

 

5. De grens over gaan heeft heel veel gevolgen voor het systeem 

• Versterk je tegenover in zijn recht om zijn grenzen tegenover familie aan te geven.  

• Zoek zorgvuldig uit op welke manier er wel nog contact kan zijn met de familie. Misschien op 

andere momenten, op neutraal terrein? Wat voelt wel oké en waar zijn de grenzen?  

 

6. Let op eigen grensoverschrijdend gedraag 

• Onderzoek het bij jezelf en reflecteer op je eigen gedrag en woorden: Is het dienend en helpend 

voor de ander?  

Heb je nog vragen? Dan neem gerust contact met ons op: 

Mirjam Visser-Fuchs: m.visser-fuchs@vpsg.nl 

Andries Scherpenzeel: a.scherpenzeel@che.nl  

mailto:m.visser-fuchs@vpsg.nl
mailto:m.visser-fuchs@vpsg.nl
mailto:a.scherpenzeel@che.nl
mailto:a.scherpenzeel@che.nl

