Visietekst relaties & seksualiteit in het opvangcentrum van -Opgemaakt door de Werkgroep Relaties & Seksualiteit, te ---, dd. ---, met mandaat vanuit directie en
medewerkers vanuit alle diensten, in samenwerking met SENSOA.1
In het opvangcentrum van --- beschouwen we relaties en seksualiteit als normale aspecten van het
leven. Aangezien we een leefomgeving aanbieden aan onze bewoners vinden wij dat relaties en
seksualiteit een belangrijk onderdeel vormen van ons beleid, net als andere aspecten van het leven
in het opvangcentrum. De kern van deze visie is eenvoudig: Relaties en seksualiteit kunnen zeer
positief en versterkend werken voor bewoners. Ze zijn een potentiële bron van zowel fysiek als
emotioneel welbevinden. Om ervoor te zorgen dat relaties en seksualiteit daadwerkelijk dit positieve
effect hebben streven we een aantal basisvoorwaarden na.

Wat?
Het creëren van een veilige leefomgeving, met respect voor elkaars wensen en grenzen
Veiligheid in het kader van relaties en seksualiteit is een breed begrip gaande van gezondheid en info
over gezondheidsrisico’s tot bescherming tegen grensoverschrijdend gedrag.
Respect gaat over de individuele (keuze)vrijheid en respect voor de grenzen van alle bewoners,
medewerkers en mensen buiten het centrum. In die zin is respect ook nauw verbonden met de grote
diversiteit aan waarden en normen aanwezig in het opvangcentrum. Tenslotte gaat respect over het
naleven van regels en wetten.

Hoe?
Samen (leven én werken)
Wij geloven dat men enkel samen met de bewoners een veilig en respectvol leefklimaat kan
vormgeven. Om deze verbinding te creëren vertrekken we vanuit een open en professionele
basishouding waarbij de thema’s seksualiteit en relaties ook aan bod komen/besproken
worden.
Om onze visie gestalte te geven hebben wij samen met Sensoa een beleid seksualiteit ontwikkeld. Dit
beleid bevat 3 niveaus: kwaliteit, preventie en reactie.
Ondersteunen
In de eerste plaats willen wij een leefomgeving creëren waarin relaties en seksualiteit op een positieve
manier beleefd worden. De deskundigheid van medewerkers, voorzien van een aangepaste
accommodatie en steeds vertrekken vanuit een open houding vormen hiervoor de basisvoorwaarden.
Dit vraagt dat wij bewust omgaan met specifieke uitdagingen, eigen aan het leven in collectieve
opvang. Waar cultuurverschillen, gebrek aan privacy etc. raken aan thema’s relaties en seksualiteit,
vraagt dit om een proactieve houding van informeren en ondersteunen.
Tenslotte reageren wij steeds professioneel, gezamenlijk én ondersteunend op zorgwekkende
situaties.
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Dit raamkader beantwoordt aan de richtlijnen van de omzendbrief van Agentschap Zorg en
Gezondheid inzake SGOG (omzendbrief 30 januari 2015).

