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INLEIDING 
 
Grensoverschrijdend gedrag is de laatste jaren een veelbesproken thema. Mensen zijn er zich vaak 
niet van bewust dat ze over een grens van anderen gaan. Soms gaat het over opzettelijk gedrag. Het 
is belangrijk dat iedereen leert zijn of haar grenzen aan te geven. Zodat de persoon die over je grens 
gaat er zich van bewust is en er daarna ook op wordt aangesproken. Zo vanzelfsprekend is dat helaas 
niet. De grens is soms zo vaag dat hij wordt overschreden voor je het goed en wel beseft. We moeten 
dit thema bespreekbaar maken, zodat iedereen in de maatschappij en op de werkvloer er zich 
bewust van wordt.  

Ook in de dienstenchequesector horen onze collega’s tijdens opleidingen en filmopnames verhalen 
van huishoudhulpen en consulenten. Huishoudhulpen vertellen over klanten die over hun grens 
gaan. Deze cases geven ons inzicht en ook werd duidelijk dat er behoefte is aan initiatieven over 
grensoverschrijdend gedrag in de dienstenchequesector. Een van de initiatieven is deze toolbox,  
zodat grensoverschrijdend gedrag ook in onze sector bespreekbaar wordt.  

In deze toolbox vind je heel wat didactisch materiaal. We zijn ervan overtuigd dat je met behulp van 
opleidingen en oefeningen huishoudhulpen kan versterken. Jonge huishoudhulpen hebben het 
meest ondersteuning nodig in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, ze krijgen er het meest 
mee te maken. Ze hebben minder ervaring op de werkvloer en weten ook niet goed hoe ze kunnen 
omgaan met deze moeilijke situaties. Deze toolbox wil jonge huishoudhulpen helpen om hun 
grenzen te leren kennen en hoe ze hiermee kunnen omgaan.  

Met deze infobrochure willen we je een schat aan informatie bieden over grensoverschrijdend 
gedrag, je vindt hier een omschrijving, cijfers, voorbeeldsituaties en een overzicht van alle 
oefeningen. 

Deze toolbox over grensoverschrijdend gedrag kwam tot stand dankzij het risicogroepen jongeren 
project van de federale overheid.  
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1. WAT IS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG? 
 

Een specifieke definitie van grensoverschrijdend gedrag in de dienstenchequesector bestaat niet.  

Op www.grenswijs.be  kan je verschillende definities terugvinden over grensoverschrijdend gedrag. 
We selecteerden er een uit voor je: 

Grensoverschrijdend gedrag is elk gedrag dat persoonlijke of algemene waarden en normen 
overtreedt. Het overschrijdt grenzen en brengt (on)bewust schade toe of dreigt schade toe te 
brengen aan anderen, de omgeving of zichzelf. 
Dit kan zijn : lichamelijke en/of verbale agressie, pesten, oplichting, afpersing, schending van de 
privacy, vernedering, discriminatie, …. of een mengvorm van dit gedrag. 

 
De wet van 11/07/2002 erkent drie vormen van grensoverschrijdend gedrag op het werk:1 

1. Daad van geweld/agressie op het werk: elke situatie waarbij een werknemer psychisch of fysiek 
wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.  
Geweld op het werk van verbale of lichamelijke aard: bv. beledigingen, vernederingen, ...  

2. Pesterijen op het werk: elk gedrag, buiten of binnen de onderneming, dat zich uit in 
gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en geschriften dat de 
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een werknemer bij de 
uitvoering van het werk aantast, dat zijn betrekking in gevaar brengt of dat een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving creëert. 
 
Pesterijen kunnen verschillende vormen aannemen:  

 VERBALE VORMEN VAN PESTEN: valse geruchten verspreiden, schelden, dreigen, afpersen, 
foute en krenkende uitspraken doen over iemands werk, continue kritiek geven op werk en 
privéleven, telefoonterreur, … 

 PSYCHISCHE VORMEN VAN PESTEN: iemand voortdurend imiteren, dwaze en zinloze 
opdrachten geven, werk afnemen, isoleren, verhinderen te communiceren, met iemand 
grappen uithalen, … 

 MATERIËLE VORMEN VAN PESTEN: bureau overhoop halen, telefoonlijn blokkeren, 
bezittingen wegnemen, eigendom beschadigen, pc saboteren, … 

 FYSIEKE VORMEN VAN PESTEN: duwen, trekken, schoppen, slaan, iemand opsluiten, … 
 

3. Ongewenst seksueel gedrag op het werk: elke vorm van verbaal, niet-verbaal of lichamelijk 
gedrag van seksuele aard dat afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het 
werk. 
 
Ongewenst seksueel gedrag op het werk: alle opmerkingen en handelingen van seksuele aard die 
iemand als storend of grensoverschrijdend ervaart. Iedereen bepaalt voor zichzelf welk gedrag 
aanvaardbaar is en welk gedrag als beledigend beschouwd wordt. Die grens ligt bijgevolg voor 
iedereen anders. Wat voor één collega ongewenst is, hoeft niet noodzakelijk ongewenst te zijn 
voor iemand anders. 

 
1 Koninklijk Besluit van 11/07/2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst 
seksueel gedrag op het werk (openjustice.be) 
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Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen: 

 VERBALE VORMEN: 
Belasterende (denigrerende) en misplaatste opmerkingen, opdringerige uitnodigingen, 
oneerbare voorstellen, dubbelzinnige opmerkingen over je privéleven, ongevraagde seksuele 
onthullingen, schunnig taalgebruik, seksueel getinte moppen, stellen van intieme vragen, … 

 NON-VERBALE VORMEN: obscene gebaren maken, aanhoudende blikken (‘uitkleden met de 
ogen’), gluren, compromitterende e-mailberichten, tonen van pornografisch materiaal, … 

 FYSIEKE VORMEN: handen op schouder en benen leggen, langs het lichaam strijken, 
vastgrijpen, onverwacht kussen, aanraken van intieme lichaamsdelen, tonen van intieme 
lichaamsdelen, dwingen tot aanraken van geslachtsorganen, verkrachting, … 

 

2. CIJFERS LIEGEN NIET 

 

 

Algemene cijfers rond grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer 

De werkbaarheidsmonitor 2019 leert ons dat ongeveer een kwart (25,8%) van de werknemers in 
Vlaanderen in het voorbije jaar het slachtoffer was van een of meerdere vormen van 
grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Dat zijn ongeveer 610.000 werknemers per jaar. 
Intimidatie of bedreiging komt het meest voor (18,6%), gevolgd door pestgedrag (11,0%), lichamelijk 
geweld (6,3%) en ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag (3,8%). In vergelijking met 2016 is 
het slachtofferpercentage van grensoverschrijdend gedrag met ongeveer een vijfde toegenomen van 
21,6% naar 25,8%.2 Als we naar de dienstenchequesector kijken, geeft 11,3% van de ondervraagden 
aan dat ze slachtoffer zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag op het werk. 

 
2https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/StIA_20201007_Grensoverschrijdend_Gedrag
_Werknemers_en_Zelfstandige_Ondernemers_2019_RAP.pdf 
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Jongeren en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) 

Er bestaan momenteel cijfers over jongeren en de algemene term ‘grensoverschrijdend gedrag’. Er is 
wel al onderzoek gedaan naar het verband tussen jongeren en ongewenst seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

De 'Sexpert'-studie3 bevroeg 1.832 personen tussen 14 en 80 jaar uit het Vlaamse Gewest over hun 
seksuele gezondheid. Het onderzoek peilde ook naar hun ervaringen met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag waaronder: kwetsende seksuele aanrakingen, gedwongen worden naakt 
te zijn, gedwongen worden om naar seksuele beelden te kijken, gedwongen worden te masturberen, 
gedwongen orale seks (uit te voeren of te ontvangen), (poging tot) verkrachting. 

In de bevolkingsstudie4 heeft het merendeel van de ondervraagden die ongewenst seksueel 
grensoverschrijdend gedrag rapporteren dit in één levensfase meegemaakt. Vóór de leeftijd van 18 
jaar is de meest ingrijpende gebeurtenis voor 71% van de mannelijke slachtoffers een eenmalig feit, 
tegenover 61% van de vrouwelijke slachtoffers. Voor respectievelijk 28% van de mannen en 39% van 
de vrouwen gaat het om herhaaldelijke feiten vóór 18 jaar.  

Na 18 jaar is de meest ingrijpende gebeurtenis voor 75% van de mannen en 57% van de vrouwen een 
eenmalig feit, terwijl er voor 25% van de mannen en 43% van de vrouwen sprake was van 
herhaaldelijke feiten. Daarnaast zien we dat ondervraagden die vóór de leeftijd van 18 jaar 
geconfronteerd werden met ongewenst seksueel grensoverschrijdend gedrag, daarna vaker opnieuw 
geconfronteerd worden met dit gedrag.  

 
3 Sexpert — Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie — Universiteit Gent (ugent.be) 
Hoofdstuk ‘Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’ (Hellemans & Buysse in Buysse et al., 2013, p. 217-236). 
4 Sexpert — Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie — Universiteit Gent (ugent.be) 
Hoofdstuk ‘Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag’ (Hellemans & Buysse in Buysse et al., 2013, p. 217-236). 
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Grensoverschrijdend gedrag naar huishoudhulpen in de dienstenchequesector 

Brainstorm met bedrijven 

Op 20 oktober 2020 hielden we een brainstorm met personen uit verschillende grote en kleine 
dienstenchequebedrijven, gaande van coach tot zaakvoerder (hierna omkaderingspersoneel genoemd). Op deze 
manier wilden we heel concrete input krijgen over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De vele info en 
cases die we toen kregen, gaven aan dat het noodzakelijk is om huishoudhulpen weerbaarder te maken tegenover 
grensoverschrijdend gedrag. 

De dienstenchequesector wordt vaak atypisch genoemd, omdat er drie partijen bij de geleverde 
dienst betrokken zijn: de huishoudhulp,  consulent en klant.  

Grensoverschrijdend gedrag wordt bepaald door5:  

 Machtsverschil en machtsmisbruik 
 Grenzen niet respecteren 
 Situatie en beleving 
 Niet altijd bewust gedrag 
 Alle ongepaste omgangsvormen of ongewenst gedrag 

Tijdens het brainstormen werd het omkaderingspersoneel gevraagd om alle cases/voorbeeldsituaties 
op te sommen die ze al hebben meegemaakt tijdens hun werk in de dienstenchequesector. Deze 
concrete voorbeelden gebruiken we in de toolbox. De voorbeeldsituaties vallen onder volgende 
thema’s: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, denigrerend/onrespectvol gedrag, privacy 
en discriminatie. 

 

3. WAAR EN WANNEER WORDT DE HUISHOUDHULP 
MET GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
GECONFRONTEERD? 

 

De werkvloer van de huishoudhulp is bij de klant thuis. Er zijn ook een kleine hoeveelheid 
strijkwinkels in de dienstenchequesector. De huishoudhulp verplaatst zich meestal van de ene naar 
de andere klant. Hij of zij kan daarom ook onderweg slachtoffer worden van grensoverschrijdend 
gedrag. We gaan er in de toolbox vanuit dat de huishoudhulp meestal bij de klant is wanneer hij of zij 
geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag. 

De werkgever moet bijzondere aandacht besteden aan het potentiële gevaar dat het contact met 
deze derden (de klanten)  met zich kan meebrengen. Als werkgever is het dus belangrijk dat uw 
preventieadviseur een grondige risicoanalyse maakt. Meer informatie: Risicoanalyse en 
preventiemaatregelen bij onrechtmatige gedragingen vanwege derden.6  

 

 
5 https://www.zelfsterk.nl/grensoverschrijdend-gedrag-zorg/  
6 Definities en toepassingsgebied - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
(belgie.be) 
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4. GEVOLGEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG  
 

Voor de huishoudhulp 

De psychosociale risico’s op het werk worden gedefinieerd door de kans dat één of meerdere 
werknemers psychische schade ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke 
schade.  
Psychische schade kan zich uiten in angsten, depressie en zelfs zelfmoordgedachten. Deze risico’s 
kunnen zich ook uiten in lichamelijke klachten zoals slaapproblemen, verhoogde bloeddruk, 
hartkloppingen, maag-en darmproblemen, …7 

De werkbaarheidsmonitor8 onderzocht ook het effect van grensoverschrijdend gedrag op het 
welbevinden en de gezondheid van werknemers. Deze worden getoetst aan vijf parameters: 
werkstressklachten, motivatieproblemen, frequentie en duur van ziekteverzuim, en de intentie om 
van werk te veranderen. 
 
Werknemers die het slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, rapporteren twee keer zoveel 
werkstressklachten en motivatieproblemen dan werknemers die geen slachtoffer zijn. Kortom, 
grensoverschrijdend gedrag heeft een grote impact op het welzijn en de gezondheid van 
werknemers. 
 
Hoe groot die impact is, hangt af van de ernst en de frequentie van het grensoverschrijdend gedrag. 
Is een incident eerder ‘normaal’ of gaat het om uitzonderlijk gedrag? Ook de ervaring van wie het 
ongewenst gedrag ondergaat, speelt een rol bij de uiteindelijke impact. 
 
Wie grensoverschrijdend gedrag meemaakt, kan beginnen twijfelen aan zijn competentie als sociale 
professional: “Is dit werk wel iets voor mij?”. Medewerkers kunnen onder andere cynisch worden, 
een olifantshuid kweken of een slaap- of angststoornis ontwikkelen. In sommige gevallen treedt een 
posttraumatische stressstoornis op. 
 

Voor het bedrijf 

Daarnaast kunnen deze risico’s ook voor de onderneming zelf negatieve gevolgen hebben: 
bijvoorbeeld een slechte arbeidssfeer, conflicten of extra kosten (door arbeidsongevallen, 
absenteïsme, een daling van kwaliteit en productiviteit van het werk, …). 

De bekendste uitingen van psychosociale risico’s op het werk zijn stress, burn-out en conflicten 
verbonden aan het werk, en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag.9 

Op grensoverschrijdend gedrag rust vaak nog een taboe10. Soms hebben medewerkers schrik met de 
vinger te worden gewezen als ze een incident rapporteren. Soms wordt een incident weggehoond: 
“Als we op alles dat een beetje over de grens is, moeten reageren, dan doen we de hele dag niets 
anders…” 
 

 
7 Definities en toepassingsgebied - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (belgie.be)  
8 Grensoverschrijdend gedrag op het werk | Stichting Innovatie & Arbeid (serv.be) 
9 Definities en toepassingsgebied - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (belgie.be)  
10 Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer — Analyse XL — Sociaal.Net 
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Bij zo’n redenering loert normvervaging om de hoek. En dan dreigt het ‘part of the job’-verhaal het te 
halen van: hoe gaan we wijs en veerkrachtig om met grensoverschrijdend gedrag? 

5. HOE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TEGENOVER 
HUISHOUDHULPEN VERMINDEREN? 

 

Dat grensoverschrijdend gedrag ‘part-of-the job’ is, dat wil toch niemand horen? 
Grensoverschrijdend gedrag verminder je daarom door het thema op alle fronten bespreekbaar te 
maken. Zo doorbreek je het taboe rond het thema. Indien je enkel op één groep of stakeholder 
binnen de organisatie werkt, zal dit niet voldoende zijn om het gedrag van klanten of derden te 
verminderen. 

Vanuit Vorm DC zetten we verschillende acties op, voor de klant, het bedrijf én de huishoudhulpen. 

a. De klant 

Vanuit het werkbaarheidsfonds dienstencheques zetten we elk jaar een sensibiliseringscampagne op 
naar de klant: iktoonrespect.be.  

b. Het bedrijf 

 Bepaal uw visie op grensoverschrijdend gedrag in uw organisatie. 
 Scan uw huidige beleid via de gratis tool van grenswijs.be11 en breng uw psychosociale 

risico’s in kaart. Voorbeeld: risicoanalyse12.  
 Maak ongewenst gedrag bespreekbaar en promoot een respectvolle omgang, met een 

beleidsplan13 of gedragscode. 
 Help consulenten en leidinggevenden om tijdig op te merken wanneer een huishoudhulp zich 

niet goed in zijn/haar vel voelt. En leer ze hierop gepast te reageren.  
Informeer ze naar welke instanties ze kunnen doorverwijzen. Alle informatie hierover vind je 
in de provinciale sociale kaart van Vorm DC.   

 Ontwikkel ondersteuning voor wie grensoverschrijdend gedrag meemaakt. Stel bijvoorbeeld 
een speciaal opgeleide interne vertrouwenspersoon aan. Die kan een adviserend gesprek 
aanbieden, een derde partij betrekken of een verzoeningspoging begeleiden.  

c. De huishoudhulp   

Vorm DC ontwikkelde een toolbox met verschillende lesinhouden en methodieken die externe 
lesgevers en/of bedrijven kunnen gebruiken om een opleiding over grensoverschrijdend gedrag te 
geven. 

 

 

 
11 Scan je beleid | Grenswijs 
12 Grensoverschrijdend gedrag op het werk voorkomen | Groep IDEWE 
13 Maak je beleidsplan | Grenswijs 
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6. HOE AAN DE SLAG MET DE TOOLBOX 
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG IN DE 
DIENSTENCHEQUESECTOR? 

 

De toolbox kan dynamisch gebruikt worden, afhankelijk van de mogelijkheden en de situatie.  
Je kunt het volledige pakket aanbieden, van deel 1 t.e.m. 4. Dan doorloop je het totaalprogramma 
met de door ons opgestelde opbouw. Of je kan er een of meerdere oefeningen selecteren.  
Sommige oefeningen lijken op elkaar, maar hebben een andere methodische aanpak. Er zit ook een 
moeilijkheidsgraad in de oefeningen (aangeduid met pepertjes). Jij beslist wat mogelijk is met de 
groep die je wilt begeleiden.  
 
Bespreek de algemene groepsafspraken voor je een oefening start:  

Privacy Persoonlijke informatie is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. 
 

Ik-vorm Je praat over jezelf en over je eigen gevoelens, ervaringen en opvattingen. 
Wees open en eerlijk in wat je vertelt.  
 

Verschil Iedereen heeft andere grenzen. Wat de ene persoon oké vindt, kan voor 
de ander over zijn/haar grens zijn. GOD is voor iedereen anders. 
Verschillen benoemen mag, veroordelen niet.  
 

Kies Kies wat je wel en niet vertelt. Je houdt voor jezelf wat je niet wil vertellen. 
Als je iets vertelt, laat dat eerlijk en oprecht zijn.  
 

Actief Wees actief in het groepsgesprek. Als jij over jouw mening en gevoelens 
spreekt, zullen ook anderen dat makkelijker doen. Door actief te delen, 
nodig je anderen uit om dat ook te doen.  
 

Luisteren Luisteren is belangrijk, niet alleen praten. Wanneer je luistert, dan doe je 
dit niet alleen door te zwijgen, maar ook met je lichaamstaal. Wees 
hiervan bewust als er iemand aan het woord is. 
 

Lachen Humor is belangrijk. Het is soms een middel om moeilijke dingen te 
kunnen zeggen. Wordt ook gebruikt om het onderwerp lichter te maken. 
Uitlachen kan uiteraard niet.  

 

Welke documenten vind je terug in de toolbox en hoe herken je ze? 

A. Oefeningfiche 

De oefeningfiche is een document voor de trainer. Ze geeft een overzicht van hoe je de oefening 
moet uitvoeren. Bovenaan staan de praktische zaken omschreven zoals: situering, het aantal 
deelnemers, het nodige materiaal en de tijd die de oefening in beslag zal nemen. 

Onder de praktische informatie vind je de doelstelling en het verloop van de oefening.  

De oefeningfiches worden visueel aangeduid met een vallende ster-icoon   in de 
rechterbovenhoek.  
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B. Bijlages 

In de oefeningfiche wordt er verwezen naar de (verschillende) bijlage(s). Die bijlages zijn bedoeld om 
de trainer extra informatie te geven. Of het is een document om uit te delen aan de deelnemers. De 

bijlages worden visueel aangeduid met een tekstballon-icoon    in de rechterbovenhoek. 

C. De 4 delen van de toolbox 
 
DEEL 1: Veiligheid en kennismaking  

Als trainer kan je de opleiding het best starten met een kennismaking. Zo zorg je 
ervoor dat de deelnemers zich veilig voelen. Al deze oefeningen willen sensibiliseren, 
informeren en vooral verbinden. 

Download hier de oefeningen van deel 1. 

DEEL 2: Wie ben ik?  

Ga op zoek naar de persoonlijkheid van alle deelnemers. Laat hem/haar ontdekken 
wat emoties zijn en waar ze vandaan komen. De deelnemers leren tijdens deze 
oefeningen hun emoties en reacties tijdens situaties herkennen. 

Download hier de oefeningen van deel 2. 

DEEL 3: Voorbeeldsituaties  

Wat als je dit meemaakt? Herken je deze situatie? Hoe ga je ermee om? Deze vragen 
kan je stellen in de oefeningen van deel 3. We maakten speciaal videomateriaal over 
grensoverschrijdend gedrag waarmee je aan de slag kan gaan. 

Download hier de oefeningen van deel 3. 

Deel 4: Hoe reageren? 

Dit deel is een verzameling van communicatietraining, specifiek gericht op omgaan 
met  grensoverschrijdend gedrag.  

Download hier de oefeningen van deel 4. 

SOCIALE KAART Vorm DC 

Vorm DC deed enkele aanpassingen in de tool Provinciale sociale kaart. Je kan er specifieke 
informatie vinden over allerlei organisaties die zich richten op de problematiek van 
grensoverschrijdend gedrag. Je kan naar deze organisaties doorverwijzen. Zo zorg je voor impact op 
de deelnemer, nazorg en herstel. 

Klik hier om de Provinciale kaart te downloaden. 

 

 


