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Het onderwerp seksueel misbruik staat op de agenda. Nu is het van belang om het op de juiste 

manier te bespreken. Deze gesprekshandleiding biedt een opzet voor een bijeenkomst waarin de 

bewustwording wordt vergroot en openheid wordt gecreëerd. 

 

Voorbereiding 
Bedenk dat het een gevoelig onderwerp is. Wat doet het met jezelf? Wees je ervan bewust dat het 

iets kan losmaken bij mensen. Realiseer je dat er slachtoffers, familieleden van slachtoffers maar ook 

daders bij dit gesprek aanwezig kunnen zijn. Voor anderen kan het onderwerp seksueel misbruik 

juist relatief onbekend zijn.  

 

Benodigdheden 
● flap-over en stiften 

 

Open sfeer 
‘Een open sfeer waarin alles bespreekbaar is, is een belangrijke voorwaarde voor veilig jeugdwerk.’ 

Wat versta je onder een open sfeer? Verzamel met behulp van een flap-over steekwoorden of 

opmerkingen die te maken hebben met openheid. Denk aan: ruimte, eerlijkheid, grenzen durven 

aangeven, geen vraag is te gek, enzovoort. Vertel dat wat hier uitkomt ook geldt als uitgangspunt 

voor het gesprek dat jullie op dit moment voeren.  

 

Bespreek daarna of je het eens bent met de opmerking, ‘Een open sfeer waarin alles bespreekbaar 

is, is een belangrijke voorwaarde voor veilig jeugdwerk’, en geef aan waarom. Beantwoord 

vervolgens deze vraag: is er volgens jou een open sfeer in het eigen jeugdwerk, bij de clubs, 

catechese, nevendienst en andere bijeenkomsten van de jeugd in je gemeente (of pioniersplek)? Zo 

ja, waar merk je dat aan? 

 

Afronding 
Vorm tweetallen en bespreek in vijf minuten met elkaar: 1. wat heeft deze bijeenkomst met je 

gedaan, en 2. welk vervolg zou je graag aan deze bijeenkomst willen geven, ook met het oog op je 

eigen jeugdwerk. Dit kan worden opgeschreven en verzameld of bespreek dit nog kort plenair. 

 

Misschien zijn er mensen die naar aanleiding van deze avond door willen praten met de 

gespreksleider of de pionier. Geef aan dat die mogelijkheid er is.  

 

 


