RISICOTAXATIE-INSTRUMENT

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bijgesteld
Het Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag is bijgesteld en beschikbaar. Na
een evaluatie, die in oktober 2015 startte, is het instrument op een aantal belangrijke punten
aangepast.
De evaluatie levert een bijstelling van het risicotaxatie-instrument en de bijbehorende toelichting op,
gericht op vergroting van de bijdrage die het instrument levert aan gestructureerde signalering en
risicotaxatie. Daarnaast is de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Zo is de vormgeving
en inrichting van het invulformulier aangepast en is de toelichting op een groot aantal punten
uitgebreid, waardoor het nu meer ondersteunend is aan het invulformulier.
Achtergrond
Naar aanleiding van het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg hebben het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie, in opdracht van Jeugdzorg Nederland, eind 2014 een
Risicotaxatie-instrument Seksueel grensoverschrijdend gedrag (RiS) ontwikkeld. Dit instrument is een
hulpmiddel om het risico in te schatten van seksueel grensoverschrijdend gedrag door en ten opzichte
van jeugdigen die zijn of worden geplaatst in een pleeggezin of residentiële instelling. Het instrument
is ook te gebruiken indien de jeugdige nog thuis woont en bijvoorbeeld onder toezicht staat en
ambulante zorg ontvangt. Het gaat om zowel het risico dat de jeugdige slachtoffer wordt van seksueel
grensoverschrijdend gedag als het risico dat de jeugdige dit gedrag gaat vertonen ten opzichte van
andere jeugdigen of volwassenen.
Evaluatie
Aangezien het een specifiek thema betreft waarop niet eerder een instrument was ontwikkeld, heeft
Jeugdzorg Nederland bij de publicatie van het RiS vastgesteld dat het gebruik ervan moest worden
geëvalueerd en zo nodig moest worden bijgesteld. Deze evaluatie is inmiddels afgerond en het
risicotaxatie-instrument is op een aantal belangrijke punten aangepast.
Belangrijkste aandachtspunten in de evaluatie waren de bijdrage die het risicotaxatie-instrument levert
aan het signaleren en taxeren van risico’s en de mate van bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid
van het instrument in de praktijk voor professionals.
Bij de uitvoering van de evaluatie zijn op verschillende momenten professionals uit de sector
betrokken. Hun ervaring met het instrument en expertise ten aanzien van het thema zijn immers zeer
belangrijk in het kader van de evaluatie en de bijstelling van het instrument.
Beschikbaarheid
Het aangepaste RiS is beschikbaar via Extranet (voor leden) van Jeugdzorg Nederland. Dit betreft de
basisversie van het RiS (meemaken en vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag) inclusief
de aanvulling voor meisjesslachtoffers van loverboys (RiS-L). Beide delen vormen nu één geheel.
Het RiS wordt tevens ingevoerd in BergOp en van daaruit beschikbaar voor de organisaties die met
BergOp werken. Naar verwachting is het instrument na de zomer ingevoerd in BergOp.
Vervolg
Het NJi en Movisie ontwikkelen na de zomer extra informatie die ondersteunend is bij de
implementatie en gebruik van het instrument. Meer informatie hierover volgt.
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