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Relaties en seksualiteit
Relaties en seksualiteit zijn subjectieve begrippen. Ze worden mee bepaald door persoonlijke
normen, persoonlijke waarden, religie, cultuur, samenleving en gezondheid.
Relaties en seksualiteit horen bij de basisbehoeften van het leven. Iedereen heeft op dit vlak
gevoelens, wensen, verlangens…

De gebruikers van het dagcentrum
De gebruikers van het dagcentrum zijn volwassenen met een verstandelijke beperking. In het
aanbod van het dagcentrum ligt de nadruk op een zinvolle dagbesteding.

Relaties en seksualiteit van de gebruikers in het dagcentrum
RELATIES
Het dagcentrum biedt ateliers en activiteiten in groepsverband aan. De groepsdynamiek kenmerkt
zich door vaste en wisselende relaties tussen de gebruikers.
Vriendschappen binnen het dagcentrum zijn normaal. Relaties komen voor en worden
gerespecteerd.
Om de gebruikers te beschermen tegen zichzelf en tegen anderen staan we in het dagcentrum niet
toe te knuffelen en te kussen. Deze grens geeft veiligheid en duidelijkheid aan alle gebruikers.

SEKSUALITEIT
Door het gestructureerd aanbod is de werking van het dagcentrum te vergelijken met een
werksituatie. De beleving van seksualiteit kan niet in het dagcentrum.

Vorming
Het dagcentrum biedt geen gestructureerde vorming aan rond relaties en seksualiteit. Wanneer
gebruikers of ouders dit vragen, verwijzen we hen door naar organisaties die hierin gespecialiseerd
zijn.
De gebruikers komen dagelijks in contact met positieve en negatieve aspecten van relaties en
seksualiteit. Het is logisch dat ze daarover vertellen en vragen stellen. Wanneer gebruikers ons over
relaties en seksualiteit aanspreken gaan we daar op een open en eerlijke manier op in. Vragen die
we niet direct kunnen beantwoorden worden behandeld tijdens het ‘praatcafé’. Dit is een
keuzeatelier op vrijdagnamiddag waar gebruikers over zelf gekozen onderwerpen spreken. Zowel h
Er zijn momenten waarop er soms nood is aan informatie. Tijdens infomomenten overlopen we de
afspraken van het dagcentrum rond relaties en seksualiteit. We bespreken tevens op een speelse
manier concrete situaties zoals ‘mag ik onder de deur van het toilet kijken of niet?’.
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Aanpak bij problemen door het team
Het team heeft oog voor problemen bij relaties en seksualiteit. Ze geven die door aan de
coördinator. Die zorgt ervoor dat dit besproken en behandeld wordt op een teamvergadering en
behandeld volgens de procedure ‘4.6.5 Het afhandelen van suggesties, opmerkingen en klachten
van de gebruikers/ouders/wettelijke vertegenwoordigers’ en procedure ‘4.6.6. Het voorkomen,
detecteren en aangepast reageren op grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van gebruikers en
personeel’.
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