Aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag: Ken je grens: training op maat voor jongens
Gezien de mogelijk ernstige impact en gevolgen voor slachtoffers en hun sociale omgeving,
maar ook voor jeugdige daders, is het van groot belang seksueel grensoverschrijdend gedrag
te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.
Experimenteren of grensoverschrijding?
Jongeren experimenteren met seksualiteit en relaties, zowel offline als online. Dit hoort bij
een gezonde seksuele ontwikkeling. Maar er zijn ook risico’s, bijvoorbeeld wanneer seksuele
grenzen worden overschreden. Miscommunicatie, geen grenzen durven of kunnen aangeven
en groepsdruk spelen vaak een rol en hebben invloed op hoe jongeren onderling met elkaar
omgaan1. Ook de online context is voor sommige jongeren te complex, waardoor wensen en
grenzen onvoldoende worden geuit en gecheckt. Het kan leiden tot overlast en (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag.

Ken je grens kan in preventief kader worden ingezet
maar ook in justitieel kader op aanwijzing van de
jeugdreclassering.

Inhoud training
Ken je grens is een individuele training2 die op maat kan worden ingezet bij jongens die
seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond of bij vermoedens van dit gedrag. Dit
gedrag kan offline en online hebben plaatsgevonden. Tijdens deze training leren jongens
grenzen te (her)kennen bij anderen, maar ook bij zichzelf. Ze worden uitgedaagd en
gemotiveerd anders naar hun eigen gedrag te kijken en minder impulsief te reageren. Ook het
leren omgaan met groepsdruk of andere vormen van negatieve sociale beïnvloeding is een
belangrijk onderdeel van de training. In de training wordt gewerkt met actieve doe-opdrachten,
zoals het bespreken van films of het spelen van een educatieve game.
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