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Samenvatting GOG-protocol 

 
 
Let op: Dit is een samenvatting. Het volledige protocol staat op de GOG-pagina op intranet.  
 
Inleiding 
GOG staat voor grensoverschrijdend gedrag. In deze samenvatting staan de richtlijnen voor 
medewerkers hoe te handelen in geval van een acute situatie, een spontane onthulling of 
het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel grensoverschrijdend 
gedrag.  
 
Wat is GOG? 
Alle gedragingen of nalaten van handelingen die de andere mens in zijn geestelijke 
waardigheid, psychische stabiliteit en/of lichamelijke integriteit aantasten worden gezien als 
grensoverschrijdend gedrag.  
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Meldplicht 
Van de medewerker wordt verwacht dat hij te allen tijde het belang van een cliënt 
vooropstelt. De loyaliteit van de medewerker ligt in eerste instantie bij de veiligheid en het 
welzijn van de cliënt. Melden wordt niet alleen gezien als een morele verantwoordelijkheid. 
Binnen de Raphaëlstichting is het een plicht om alle ernstige uitingen over of signalen van 
grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk te melden bij de bereikbaarheidsdienst van de 
instelling (meldplicht).  
 
Bereikbaarheidsdienst als meldpunt 
Binnen iedere instelling is op kantooruren een bereikbaarheidsdienst actief die gebeld kan 
worden bij een spontane onthulling of acute situatie. Medewerkers van de 
bereikbaarheidsdienst bieden ondersteuning bij de eerste stappen van het proces. 
Telefoonnummers:  
Breidablick   072 3001502 (of intern 7123)  
Iambe   06 50122424 of 0646752868 
Midgard  06 40672383 
Scorlewald  06 244279 of 06 20748717 of 06 36110767 
Rozemarijn  072 3001501 
Novalishoeve  06 46624136 of 06 86894580 
Rudolf Steiner Zorg 070 3068306 
Queeste  06 86817725 Tijdens avond en weekenden: 06 52678542 of 06 

40431505 (voor Molenhuis)  
 
Buiten kantoortijden is er bij de meeste instellingen een consultatiedienst actief waarvan het 
nummer bekend is bij de locaties.  
 
Reikwijdte 
Het protocol geldt voor alle situaties waarbij een cliënt en/of medewerker zijn betrokken en 
plaatsvindt op het terrein of binnen een locatie van de Raphaëlstichting of op andere 
momenten waarbij cliënten zorg van ons ontvangen. Het heeft dus betrekking op: 
- Medewerkers in hun professionele verhouding tot de cliënten 
- Cliënten onderling; 
- Cliënten en verwanten of derden; 
- Medewerkers onderling (hierbij wordt tevens een apart stappenplan gevolgd in 

samenwerking met HR)   
 
Een uitzondering op de bovenstaande opsomming: in geval een medewerker binnen het 
zorgkader agressief wordt bejegend door een cliënt geldt het “Agressiebeleid”. Indien een 
cliënt een medewerker agressief bejegent, mag de medewerker wel zorgdragen voor zijn 
eigen veiligheid, maar agressief gedrag niet met geweld beantwoorden. 
Dit protocol geldt niet voor de thuissituatie van de cliënt. Hiervoor hanteren we het protocol 
Meldcode huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling 
 
 
Aandachtsfunctionarissen grensoverschrijdend gedrag/ huiselijk geweld  
Binnen elke instelling zijn aandachtsfunctionarissen grensoverschrijdend gedrag/ huiselijk 
geweld aangesteld. Zij zijn goed op de hoogte van de signalen van de verschillende vormen 
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van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de stappen die ondernomen moeten worden. 
Deze functionarissen zijn vermeld op Intranet onder grensoverschrijdend gedrag.  
 
 
Verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag 
Wanneer je aan grensoverschrijdend gedrag denkt, komt vaak seksueel grensoverschrijdend 
gedrag op de voorgrond. Er zijn echter verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag 
te noemen. Alle vormen zijn kwalijk en gevaarlijk als het gaat om mensen die extra 
kwetsbaar zijn. 

 
Seksueel misbruik 
Hieronder vallen ongewenste aanrakingen, onnodige ontkleding, de persoon zonder 
toestemming betrekken bij seksuele handelingen, aanranding en verkrachting. 
 
Huiselijk geweld 
Geweld door iemand uit de huiselijke kring of uit de familiekring van het slachtoffer. 
Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, het aanvallen en bedreigen van het 
slachtoffer. Dit kan samengaan met beschadiging van spullen in en om het huis. 
 
Kinder-/ ouderenmishandeling 
Kinder-/ ouderenmishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld bij iemand die 
minderjarig is of bij een oudere persoon. Dit geweld wordt actief of passief opgedrongen 
door ouders of andere personen waar het slachtoffer afhankelijk van is. Met dit geweld 
wordt ernstige schade toegebracht aan de minderjarige of oudere, in de vorm van psychisch 
of lichamelijk letsel. Of hier is dreiging van.  
 
Verwaarlozen en onthouden van zorg 
Bijvoorbeeld te weinig tijd nemen om te helpen met eten, niet reageren op roepen, slechte 
hygiëne, dreigen met weggaan. Wanneer de emotionele behoeften worden genegeerd, zoals 
de behoefte aan aandacht, liefde en ondersteuning, is er sprake van psychische of 
emotionele verwaarlozing. 
 
Fysiek of verbaal agressief gedrag 
Hierbij gaat het om zaken als te hard vastpakken en schreeuwen, ruw wegduwen, slaan, 
schoppen, misbruik van medicatie en gebruik van banden zodat mensen niet kunnen 
opstaan of weglopen. 
 
Discriminatie 
Ongelijke behandeling op basis van de beperking, afkomst, sekse, seksuele voorkeur of 
geloofsovertuiging. Bijvoorbeeld geen ruimte geven aan de eigen cultuur en religieuze 
achtergronden en de gebruiken die met dit geloof zijn verbonden. 
 
Financiële en materiële uitbuiting 
Dit is het wegnemen of profiteren van bezittingen. Denk aan diefstal van geld en 
(waardevolle) spullen, verkoop of gebruik van eigendommen, gedwongen testament 
verandering of het onterecht vragen van eigen bijdragen. Ook iemand financieel kort 
houden kan een vorm van uitbuiting zijn. 
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Gebruik of het verhandelen van verdovende middelen tijdens het werk 
Denk aan het gebruik van alcohol en drugs. 
 
Psychologisch misbruik 
Hieronder vallen pesten, treiteren, bang maken, uitschelden, onder druk zetten, overmatige 
controle uitoefenen, vernederen en krenken. Het kan hier ook gaan om het isoleren van een 
persoon van zijn sociale netwerk. 
 
Schending van menselijke en burgerlijke rechten 
Hierbij moet worden gedacht aan het iemand geen zeggenschap geven, beslissingen nemen 
zonder overleg met de persoon, met zijn verwanten of met zijn vertegenwoordigers, 
aantasting of inperking van het recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking. Bijvoorbeeld 
door post achter te houden, bezoekers weg te sturen of de persoon te verhinderen familie 
te bezoeken. 
 
Vrijheid beperkende middelen of maatregelen ongeoorloofd toepassen 
Dit zijn maatregelen die door de medewerker worden ingezet maar die niet staan 
beschreven in het Zorgplan. Uitzondering: de noodmaatregel bij gedrag waarbij de cliënt een 
gevaar is voor zichzelf, voor anderen of voor zijn omgeving. De toepassing van een 
noodmaatregel dient direct te worden gemeld bij de eindverantwoordelijke van de 
instelling. 
 
Stappenplan  

Stap/ Doel Wat is de omschrijving van deze 
activiteit? 

Wie Tijd 

Acute situatie  

Waarborgen veiligheid Zorg ervoor dat het GOG stopt, 
(haal indien nodig een 
medewerker erbij) en haal het 
vermeend slachtoffer en de 
vermeende pleger uit elkaar en 
zorg dat je zelf veilig bent.  
Bij gevaar: bel 112 

Medewerker  Direct 

Opvangen betrokkenen Zorg voor eerste opvang 
(geruststellen) van:  
Slachtoffer 
Pleger 
(In)directbetrokkenen.  

Medewerker Direct 

Veiligstellen sporen Stel sporen veilig. Vernietig het 
bewijsmateriaal niet.  

Medewerker Direct 

Melden bij de 
bereikbaarheidsdienst  

Meld de casus bij de 
bereikbaarheidsdienst  

Medewerker Direct 
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Stap/ Doel Wat is de omschrijving van deze 
activiteit? 

Wie Tijd 

Informeren leidinggevende Bespreek de casus met je 
leidinggevende en/of 
gedragsdeskundige en niet met 
derden.  

Medewerker Direct 

Vastleggen Registreer het incident in 
TriasWeb.  

Medewerker Zo 
spoedig 
mogelijk, 
uiterlijk 
binnen 
24 uur 

Delen van gevoelens Communiceer je eigen gevoel 
met een daarvoor bestemde 
aandachtsfunctionaris.  

Medewerker  

Spontane onthulling  

Waarborgen veiligheid Zorg ervoor dat het GOG zich 
niet weer herhaalt, en haal het 
vermeend slachtoffer en de 
vermeende pleger uit elkaar.  

Iedereen  Direct 

Opvangen betrokkenen Zorg voor eerste opvang 
(geruststellen) van:  
- Slachtoffer 
- Pleger 
- (In)directbetrokkenen.  

Medewerker Direct 

Veiligstellen sporen Stel sporen veilig als incident zich 
de afgelopen 7 dagen heeft 
voorgedaan. Vernietig het 
bewijsmateriaal niet.  

Medewerker Direct 

Melden bij de 
bereikbaarheidsdienst 

Meld de casus bij de 
bereikbaarheidsdienst van de 
betreffende instelling 

Medewerker Direct 

Informeren leidinggevende Bespreek de casus met je 
leidinggevende en/of 
gedragsdeskundige en niet met 
derden.  

Medewerker Direct 

Vastleggen Registreer de onthulling in 
TriasWeb. De onthulling is in dit 
geval het incident en kan gemeld 
worden onder Overig.   

Medewerker Zo 
spoedig 
mogelijk, 
uiterlijk 
binnen 
24 uur 
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Stap/ Doel Wat is de omschrijving van deze 
activiteit? 

Wie Tijd 

Delen van gevoelens Communiceer je eigen gevoel 
met een daarvoor bestemde 
GOG- aandachtsfunctionaris.  

Medewerker  

Vermoeden/ niet pluis gevoel  

Signaleren Neem je vermoedens en intuïtie 
serieus. Breng de signalen in 
kaart.  

Iedereen Direct 

Delen van vermoeden of 
onthulling 

Het vermoeden wordt gedeeld 
met de aandachtsfunctionaris 
GOG. 
 

Iedereen 
 

Direct 

Raadplegen Aandachtsfunctionaris GOG 
raadpleegt evt. achterban van 
GOG-functionarissen  

Aandachtsfunctionaris 
GOG 

Direct 

Besluit tot vervolg 
Nader 
onderzoek/melden/afsluiten 

Er wordt besloten of nader 
onderzoek nodig is of dat het 
vermoeden onterecht is.  
Indien het vermoeden terecht is 
wordt melding gedaan bij de 
bereikbaarheidsdienst van de 
betreffende instelling. 

Aandachtsfunctionaris 
GOG  

Direct 

Vastleggen Aanwezigheid van vermoeden of 
niet pluis gevoel wordt in het 
dossier van de cliënt(en) gezet 
d.m.v. een afgeschermde 
episode met de titel GOG.  

Gedragsdeskundige Zo 
spoedig 
mogelijk, 
uiterlijk 
binnen 
24 uur 

Delen van gevoelens Communiceer je eigen gevoel 
met een daarvoor bestemde 
GOG- aandachtsfunctionaris.  

Diegene die het 
vermoeden en/of de 
onthulling heeft 
gedeeld 

 

 


