
Herhaling en/of duur  Eenmalige ongewenste  
(non-)verbale gebeurtenis. 

Of eenmalige licht fysieke 
(seksuele) gebeurtenis of 

een eenmalig minder 

ingrijpende (seksuele) 
aanraking of contact. 

 
Het gedrag stopt 

onmiddellijk of vrij snel 

zonder dat er beperkende 
of dwingende maatregelen 

ingezet moeten worden. 
 

 

 

 

Herhaalde ongewenste 
(non)verbale 

gebeurtenissen. 
Of herhaalde licht fysieke 

(seksuele) gebeurtenissen 

of herhaalde minder 
ingrijpende seksuele 

aanrakingen of contacten 
 

Eenmalige ingrijpende 

fysieke (seksuele) 
gebeurtenis of een 

eenmalig ingrijpende 
ongewenste (seksuele) 

aanraking of contact 

 

Er moeten beperkende of 

dwingende maatregelen 

ingezet worden om het 

gedrag te de-escaleren of 

te stoppen. 

Bijvoorbeeldeen eis om 

het qebouw te verlaten of 

een kortdurende fysieke 

interventie (< 5 min) 

Herhaalde ingrijpende 
fysieke (seksuele) 

gebeurtenissen of herhaalde 
ingrijpende ongewenste 

(seksuele) aanrakingen of 

contacten. 

 

Er moeten zware 

beperkende of dwingende 

maatregelen ingezet worden 

om het gedrag te de-

escaleren of te stoppen. 

Denk bijvoorbeeld aan een 

fysieke interventie van > 5 

min, medicatie, afzondering, 

fixatie, ... 

Intensiteit: gerichtheid 

en/of mate van intimiteit 

 

Ok, fijn qua intimiteit, 

herhaling, duur en 

veiligheid 

Het gaat om uitnodigend 
omkeerbaar taalgebruik en 

non-verbaal gedrag.  

 

Het gaat om niet 

aanvallende niet kwetsende 

of niet vijandige (non-

)verbale uitingen. 

 

Minder seksueel vergaande 

aanrakingen of contacten. 

  

Licht aanvallende, licht 

kwetsende of licht 

vijandige (non-)verbale 

uitingen, gericht op 

gedrag, competenties of 

overtuigingen van een 

Ingrijpende ongewenste 

seksuele aanrakingen of 

contact 

 

Intieme afbeeldingen. 

 

Duidelijk aanvallende, 

kwetsende of vijandige 

Idem 

 

 

 



Het (non)-verbale en/of 

fysieke gedrag is naar niets 

of niemand gericht 

 

Het (non-)verbale gedrag is 

gericht op het gedrag, de 

werkwijze, de bejegening of 

de beslissing van zichzelf, 

iemand anders of van de 

organisatie. 

(situatie/ik/jullie-gericht) 

persoon of van een groep. 

(Jij-gericht) 

 

Fysiek ongewenst gedrag 

gericht op objecten en/of 

de fysieke omgeving. 

 

 
 

 

 
 

 

(non-)verbale uitingen, 
gericht op de persoonlijke 

kenmerken of de identiteit 
van een persoon of groep. 

(Jij-gericht) 

 

Fysiek ongewenst gedrag 

gericht op zichzelf of een 

andere persoon 

 

Besef en/of intentie van de 

pleger 

 Er is een verminderd besef 

bij de betrokkenen van 
mogelijke negatieve 

effecten en/of men kent de 
afspraken en regels niet 

goed.  
Er is geen intentie om te 

schaden.  

De persoon die het gedrag 

initieert, is zich bewust 
van de mogelijke 

negatieve effecten van 
zijn/haar gedrag.  

De persoon zou 
redelijkerwijze moeten 

weten dat de persoon 

schade berokkent. 

 

De persoon die het gedrag 

initieert is zich zeer goed 
bewust van de mogelijke 

effecten van zijn/haar 
gedrag EN zet dit gedrag 

doelbewust in met de 
intentie om te schaden. 

 Gebruikte objecten, 

middelen, methoden. 

  Inzet van gevaarlijke 

objecten, methoden of 

middelen 

Inzet van levensbedreigende 

objecten, methoden of 

middelen 

Bereik  Geen of weinig getuigen of 
betrokkenen 

Veel betrokkenen en 
getuigen 

Zeer groot (online) bereik 

Gebrek aan steun Steun is aanwezig en 

betrokkenen kunnen 

terecht 

 

 

Er is weinig tot geen 

aandacht, steun en zorg 
vanuit de omgeving. 

De betrokkenen worden 
aan hun lot overgelaten. 

 De omgeving 
minimaliseert of 
bagatelliseert en het  
grensoverschrijdend 

De omgeving ziet de persoon 

die het gedrag onderging als 

verantwoordelijk voor het 

gebeuren.  

De omgeving geeft deze 

persoon de schuld en/of er 



 gedrag en de beleving 
ervan. 

wordt beweerd dat er iets 

’mis’ ‘is met deze persoon. 

 

 


