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BRONNEN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN JONGEREN

Bij alle vormen van huiselijk geweld en kindermishan-
deling moet de meldcode huiselijk geweld en kinder-
mishandeling volgens de wet toegepast worden door de 
groepen professionals die in de wet over de meldcode 
staan benoemd. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
tussen jongeren valt niet onder de definitie van huiselijk 
geweld of kindermishandeling en de meldcode hoeft 
hierbij dus niet toegepast te worden. Echter, de meldcode 
mag hier wel bij gebruikt worden! En omdat het belangrijk 
is dat professionals (bijv docenten of huisartsen) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren wel kunnen 
signaleren en de juiste stappen kunnen nemen, is de fact-
sheet die hoort bij dit bronnenbestand opgesteld. 

Dit bestand geeft een overzicht van organisaties die be-
trokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de factsheet 
en van beschikbare achtergrondinformatie (bronnen).

BETROKKEN ORGANISATIES
In het maken van deze factsheet over seksueel grens-
overschrijdend gedrag tussen jongeren hebben de vol-
gende organisaties input geleverd:
• Movisie. Voor vragen en/of opmerkingen over de facts-

heet, kunt u emailen met de hoofdauteur: Wilma Scha-
kenraad, w.schakenraad@movisie.nl 

• Veilig Thuis
• Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiede-

nis (Atria)
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De volgende documenten en informatiebronnen geven 
meer informatie over de signalen van seksueel grens-
overschrijdend gedrag tussen jongeren, risicofactoren, en 
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• http://seksonderje25e.nl (Rutgers)
• Kennisdossier seksuele grensoverschrijding van Rutgers: 

https://www.rutgers.nl/feiten-en-cijfers/kennisdossiers/
kennisdossier-seksuele-grensoverschrijding 
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