HET EEPOS
OCMW-vereniging van publiek recht
Vergunde zorgaanbieder voor volwassen personen met een beperking
Dagcentrum Vogelzang
Vogelzang 48, 2430 Laakdal
Huis Eeckhoudt
Meerlaarstraat 79, 2430 Laakdal
Dagcentrum Geel
Nieuwstraat 27A, 2440 Geel
Huis De Post
Kollegestraat 34, 2440 Geel
Dienst mobiele woonondersteuning en begeleid werk
Dienst rechtstreeks toegankelijke hulp

013-66 34 16
013-53 14 26
014-56 79 00
014-56 79 40
014-56 79 44
014-56 79 44

FORMULIER GOG – registratie en opvolging van (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag

Stap 1

Registratie van de melding

Datum registratie
Datum voorval
Mogelijk(e) slachtoffer(s)
Mogelijke dader(s)
Plaats voorval
Betrokken afdeling(en)
Gegevens melder:
- Naam en hoedanigheid
van de melder
- Aan wie gemeld
- Wanneer gemeld
Procedurecoördinator
Aard van het (mogelijk)
GOG

 Verbale en/of fysieke agressie
 Seksueel GOG
 Andere: …

Beschrijving van de situatie
(omstandigheden,
nauwkeurige beschrijving
van het GOG, mogelijke
aanleiding, reactie van
betrokkenen, aanpak door
personeel, getuigen,
enzovoort)
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Gebruik gesloten
afzonderingsruimte?

 Nee
 Ja
Zo ja, toelichting: …

Formulier voor gebruik van gesloten afzonderingsruimte ingevuld?
Ja / nee

Stap 2

Eventuele onmiddellijke voorlopige en/of preventieve maatregelen

Beschrijving van eventuele
onmiddellijke voorlopige
en/of preventieve
maatregelen
(inclusief totstandkoming
van de maatregelen en
communicatie t.a.v.
betrokken personen)

Stap 3

Bespreking en onderzoek van de melding

Datum bespreking
Werkwijze / betrokkenen

Geformuleerde
bedenkingen

Eventuele bijkomende
besprekingen
(registreren: datum/data,
werkwijze/betrokkenen en
geformuleerde
bedenkingen)
Aandachtspunten/criteria
bij seksueel GOG:
zie handleiding
vlaggensysteem

Wederzijdse toestemming
Toelichting:

+

+/-

-

--

Vrijwilligheid
Toelichting:

+

+/-

-

--
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Stap 4

Gelijkwaardigheid
Toelichting:

+

+/-

-

--

Leeftijds- of ontwikkelingsadequaat
Toelichting:

+

+/-

-

--

Contextadequaat
Toelichting:

+

+/-

-

--

Zelfrespect
Toelichting:

+

+/-

-

--

Conclusie met betrekking tot de juistheid en/of ernst van het voorval

Oordeel

Aanpak

☐

De procedure stopt.

Er zijn geen of onvoldoende aanwijzingen om de
melding van GOG te staven.

Bij seksueel GOG: oordeel volgens vlaggensysteem
☐
☐
☐
☐

Groene vlag: acceptabel gedrag
Gele vlag: licht grensoverschrijdend gedrag
Rode vlag: ernstig grensoverschrijdend gedrag
Zwarte vlag: zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag

Informeren
Vorming & coaching
Toezicht of time-out / opvang en herstel
Maatregelen of straf / hulp en nazorg

Bij agressie of andere vormen van GOG
☐
☐
☐
☐

Groene kaart: acceptabel gedrag
Gele kaart: licht grensoverschrijdend gedrag
Rode kaart: ernstig grensoverschrijdend gedrag
Zwarte kaart: zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag

Stap 5

Informeren
Vorming & coaching
Toezicht of time-out / opvang en herstel
Maatregelen of straf / hulp en nazorg

Communiceren van de conclusie tegenover de relevante betrokkenen

Slachtoffer en/of ouders

Datum
Manier
Opmerkingen

Dader en/of ouders

Datum
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Manier
Opmerkingen

Andere betrokkenen

Datum
Manier
Opmerkingen

Stap 6

Benadering van de dader en zijn omgeving (afspraken en acties)

6A

Indien de dader een persoon met een persoon met een verstandelijke beperking is

6B

Indien de dader een personeelslid is

6C

Indien de dader een vrijwilliger, een bestuurslid of een derde is

Stap 7

Benadering van het slachtoffer en zijn omgeving (afspraken, acties )

Stap 8

Melding bij het centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Groene of gele vlag/kaart
Rode of zwarte vlag/kaart

☐
☐

Nee
Ja → door wie en wanneer: …
(binnen de 7 dagen na de beoordeling van het voorval met een rode
of zwarte vlag/kaart)
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Stap 9

Evaluatie en opvolging van deze melding

Datum evaluatie
Inhoudelijke bedenkingen
(inclusief mogelijke
corrigerende en/of
preventieve maatregelen)
Procedurele bedenkingen
(inclusief mogelijke
corrigerende en/of
preventieve maatregelen)

Stap 10

Beëindiging van de melding binnen de procedure GOG

Datum afsluiting door
beleidsteam
Motivering

Eventueel vervolg op andere
wijze
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