Informatie/aanbod voor slachtoffers en daders
Aanbod voor slachtoffers en hun omgeving
Hulplijnen
-

-

1712 een hulplijn (bel, mail, chat) voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en
kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de
Vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij. Ze geven je informatie en advies of
verwijzen je door naar verdere hulp.
Bij acuut geweld of nood aan dringende politiehulp bel je het noodnummer 101 (dit nummer
bel je niet om aangifte te doen).
Bij Tele-Onthaal kan je 24/7 terecht. Het is een algemene hulplijn die constant bereikbaar op
het nummer 106 (24/7) of chat via www.tele-onthaal.be.
Bij zelfmoordgedachten kan je bellen naar 1813.
Awel is er speciaal voor kinderen en jongeren (anoniem bellen, mailen of chatten)
nupraatikerover is een chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of slachtoffer zijn
van mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld.
Child Focus tel. 116 000, mail: 116000@childfocus.org: over online veiligheid van kinderen en
jongeren, seksuele uitbuiting van minderjarigen (misbruikbeelden; in de prostitutie; in het
toerisme of op reis)

Meldpunten en klachten
-

-

-

Vlaamse Ombudsdienst/Genderkamer: iedereen met een vraag of klacht over
grensoverschrijdend gedrag kan bij de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst terecht.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in Vlaamse instellingen:
o Algemene, revalidatie- of universitaire ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen,
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de initiatieven voor Beschut Wonen ten
behoeve van psychiatrische patiënten
o Woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers
o Woonzorglijn
Onderwijs:
o GO!Pro Kennisplatform voor de GO! Professional – Meldpunt Seksueel
grensoverschrijdend gedrag
o Universiteit Antwerpen Grensoverschrijdend gedrag
o KULeuven Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag
o UHasselt Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag
o Hogeschool VIVES Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag
o UCLL Hogeschool Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag
o Thomas More Hogeschool Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag
Lokaal:
o Stad Gent Seksueel geweld, seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag

Begeleiding en hulpverlening
-

CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) helpt mensen met al hun vragen en problemen die
te maken hebben met welzijn, ook bijvoorbeeld over relatieproblemen, familiaal geweld. Er
is begeleiding mogelijk, opvang of crisishulp. Er zijn 11 CAW’s verspreid over Vlaanderen.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Daaronder vallen ook vluchthuizen voor vrouwen (en hun kinderen), vrouwenopvangcentra
en het vluchthuis voor mannen.
Binnen een FJC (Family Justice Center) werkt een multidisciplinair team van professionals aan
een geïntegreerde aanpak. Een slachtoffer van familiaal geweld vindt er na aanmelding door
een professional alle diensten onder één dak: politie, justitie, algemeen welzijnswerk,
geestelijke gezondheidszorg, jongerenhulpverlening, advocatuur en artsen. Veilig Thuis FJC
regio Antwerpen en regio Kempen; FJC Mechelen; FJC Limburg
Stop Geweld/Zorgcentra na seksueel geweld Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is
een dienst die in een aantal ziekenhuizen wordt aangeboden. Elk slachtoffer van seksueel
geweld kan er terecht, 24 op 24 en 7 dagen op 7
Moderator helpt slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en daders om het
gesprek aan te gaan over feiten, achtergronden, betekenis en gevolgen van het misdrijf,
zodat vragen een antwoord krijgen en het gebeurde een plaats kan krijgen in het verdere
leven. Moderator organiseert ook herstelgerichte dialooggroepen.
Over De Grenzen Heen – Geraakt door geweld vzw zet in op het opvangen van de
zorgdragers van slachtoffers van (seksueel) geweld, niet enkel de slachtoffers van (seksueel)
geweld zelf; op de verbinding en dialoog tussen slachtoffers, plegers, contextfiguren en de
burger.
IM Landelijk organiseert lotgenotengroepen voor slachtoffers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag of geweld (en mensen uit hun omgeving). Er zijn diverse
lotgenotengroepen, zowel in samenstelling als in activiteit. De focus ligt vooral op het
ontmoeten van lotgenoten in alle veiligheid met respect voor elkaar en elkaars privacy.
Meestal begeleidt een tandemwerking (professional en ervaringsdeskundige) de
lotgenotengroepen.
Anaktisi vzw organiseert lotgenotengroepen in Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen.
Daarnaast geeft Anaktisi lezingen en getuigenissen voor verschillende organisaties. De vzw
zet zich ook actief in om slachtoffers te vertegenwoordigen bij de beleidsmakers.
Family Justice Center Mechelen biedt op geregelde tijdstippen lotgenotengroepen aan,
zowel voor vrouwen als voor mannen.
vzwZijn i.s.m. CAW Gent organiseert praatgroepen voor mannelijke lotgenoten.
Persephone vzw is een vereniging voor vrouwen met een handicap of een invaliderende
ziekte. Persephone streeft ernaar om jaarlijks een cursus zelfverdediging voor vrouwen met
een lichamelijke of zintuiglijke handicap te organiseren, in verschillende regio’s.
PUNT.VZW Advies- en informatiecentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag: vindt de
juiste hulpverlener, lotgenotenwerking, gespecialiseerd aanbod voor LGBT+ personen

Informatie en vorming
- Sextooh (sexting) is het educatieve platform van Child Focus rond sexting en
genderstereotypes.
- watwat.be: no-nonsense info voor jongeren; o.a over sexting.
- Sensoa zet zich o.a. in tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag:
o Hoe kan je helpen als je seksueel grensoverschrijdend gedrag ziet?
o Alles over seks/seksueel grensoverschrijdend gedrag
o Vormingen: Opleiding Seksueel grensoverschrijdend gedrag: preventie en beleid
- Stop Geweld. Seksueel Geweld: We kunnen je helpen. Deze website is er een van het
federaal gelijkekansenbeleid, de Politie en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen
Zijn. In beweging tegen geweld brengt de samenleving in beweging tegen familiaal en seksueel
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geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Zijn ontwikkelt initiatieven in Vlaanderen en
Brussel, gericht naar een breed publiek. Deze initiatieven omvatten o.a. sensibilisatie, acties en
campagnes, netwerkvorming en educatie. Zijn heeft een aanbod voor scholen, jeugdbewegingen,
organisaties, bibliotheken en organiseert vorming op maat.
- Zijkant. De progressieve Vrouwenbeweging vzw geeft vormingen met verschillende
technieken om tussen te komen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze vormingen
kaderen in een samenwerking met Sensoa voor de #WijGrijpenIn-campagne.
- PUNT.VZW Advies- en informatiecentrum seksueel grensoverschrijdend gedrag: vindt de
juiste hulpverlener, lotgenotenwerking, gespecialiseerd aanbod voor LGBT+ personen
- GAMS België is een groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking. GAMS
biedt psychosociale begeleiding, juridische ondersteuning; organiseert vormingen en
workshops.
- ICES (Centrum Ethiek in de sport) focust onder meer op grensoverschrijdend gedrag (fysiek,
psychisch, seksueel en pesten). ICES organiseert opleidingen en bijscholingen voor leden,
personeel of vrijwilligers van sportfederaties, -clubs of -diensten. Wanneer je betrokken bent
bij een case grensoverschrijdend gedrag in een sportclub, kan je in eerste instantie terecht bij
de club-API (vertrouwenspersoon van de sportclub) of de federatie-API (vertrouwenspersoon
van de sportfederatie).
- Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmisbehandeling (VLOCO)
- Plan International – Safer Cities Het internationaal programma Safer Cities
ondersteunt jongeren wereldwijd in de strijd tegen seksueel intimidatie in de stad. Deze
jongeren engageren zich om samen met Plan International hun aanbevelingen te delen met
beleidsactoren en hun leeftijdsgenoten te sensibiliseren. In België hebben de steden
Antwerpen, Brussel Charleroi en Gent zich reeds bij het Safer Cities programma aangesloten.
In de komende jaren wil Plan International België het programma in meer steden uitvoeren.
Rapport België 2021.
- Amnesty International België – Samen tegen seksueel geweld
- MoveMen sensibiliseert en informeert over stereotypen en schadelijke opvattingen over
mannelijkheid, en hoe deze opvattingen in relatie staan tot gender(on)gelijkheid, relaties,
discriminatie en privileges en geweld. Op die manier draagt MoveMen bij aan
maatschappelijke verandering, zowel op individueel als op institutioneel niveau.
- IGVM (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen) coördineert het Nationaal
Actieplan (NAP) tegen gendergerelateerd geweld; sensibiliseert en informeert over vormen
van geweld (zoals partnergeweld, eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijk, vrouwelijk
genitale verminking, wraakporno); brengt knelpunten in kaart (laat wetenschappelijke
onderzoeken uitvoeren); formuleert beleidsaanbevelingen.
- Cease-violence.eu: met het CEASE-netwerk zetten de Belgische werkgevers en
werkgeefsters zich in om gendergerelateerd geweld te bestrijden; info en e-learning over
intrafamiliaal geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Aanbod voor daders en/of hun omgeving
-

Stop it now! biedt ondersteuning aan mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele
gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten.
CAW Dader In-Zicht: opgelegde hulpverlening aan meerderjarigen die een misdrijf hebben
gepleegd, op aangeven van justitie (o.a. familiaal geweld).
CAW Spectra: zowel hulp op vrijwillige basis als opgelegd door justitie aan jongeren en
volwassenen die problemen hebben of dreigen te ondervinden in het respecteren van
grenzen op seksueel vlak.
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-

Moderator helpt slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en daders om het
gesprek aan te gaan over feiten, achtergronden, betekenis en gevolgen van het misdrijf,
zodat vragen een antwoord krijgen en het gebeurde een plaats kan krijgen in het verdere
leven. Moderator organiseert ook herstelgerichte dialooggroepen.
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