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Geachte Mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Met deze omzendbrief wensen wij uw aandacht te vestigen over de mogelijkheid om het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in te schakelen bij het behandelen van een melding van 
grensoverschrijdend gedrag (GOG). 
 
Sinds 01 oktober 2012 is het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag (GOG) in werking getreden en 
zijn alle voorzieningen verplicht GOG te melden aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap.  Hiervoor wordt het registratieformulier gebruikt die op de website van het VAPH terug te 
vinden is.  Voorzieningen kunnen hierin alle gegevens vermelden en feiten omschrijven rond het 
gemelde GOG.  Zo kan er o.a. aangeduid worden of het vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling 
al dan niet werd ingeschakeld.   
 
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft sinds het jaar 2009 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-
Brabant.  Gezien de goede samenwerking en expertise werd deze overeenkomst eind 2012 verlengd 
voor 3 jaar. 

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft als doel dat er gepast opgetreden kan worden bij 
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van zowel minderjarige als meerderjarige personen met een 
handicap. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kan instaan voor de individuele hulpverlening 
aan de personen met een handicap die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Om de 
hulpverlening te integreren in de voorzieningen wordt naast de individuele hulpverlening ook voorzien 
in ondersteuning en vorming van de hulpverleners van de voorzieningen. 

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant neemt deze rol op zich voor alle 
voorzieningen in heel Vlaanderen. 

Concreet kan u bij het Vertrouwenscentrum voor volgende zaken terecht: 

 

1. Hulpverlening bij grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van minderjarige als meerderjarige 
personen met een handicap onder de vorm van: 

 hulpverlening t.a.v. minderjarige en meerderjarige personen met een handicap die 
geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag 
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 hulp bij waarheidsvinding: de expertise van het vertrouwenscentrum kindermishandeling 
is van die aard dat zij in geval van twijfel klaarheid kunnen verschaffen wat betreft 
eventuele feiten. 

 ondersteuning van de hulpverlening, i.e. hulp bij de uitwerking van de planning van de 
hulpverleningsstrategie in situaties van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. minderjarige en 
meerderjarige personen met een handicap 

 begeleiden van de hulpverleners in het hanteren van situaties van grensoverschrijdend 
gedrag t.a.v. minderjarige en meerderjarige personen met een handicap 

 telefonisch advies verstrekken aan de hulpverleners. 

Het verzoek om hulpverlening kan uitgaan van de persoon met een handicap (zowel minderjarige als 
meerderjarig) of elke belanghebbende die optreedt voor de persoon met een handicap. 

 

2. Vorming op vraag van de voorzieningen wat betreft grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van 
minderjarige en meerderjarige personen met een handicap. 

Door de ondersteuning en vorming van de hulpverleners van de voorzieningen moet het mogelijk 
gemaakt worden dat gepaste hulpverlening kan geboden worden binnen de voorziening aan de 
minderjarige als meerderjarige persoon met een handicap die slachtoffer is van grensoverschrijdend 
gedrag. 

Voor het vragen van hulpverlening, ondersteuning, waarheidsvinding of vorming wendt u zich tot: 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
Mevr Carla Ivens 
Justus Lipsiusstraat 71, 3de verd 
3000 Leuven 
Tel: 016/30.17.30 
Fax: 016/30.17.31 
e-mail: vk.vlaams-brabant@uzleuven.be 
 

 

 

 

 

 

Laurent Bursens 
Administrateur-generaal  
 
 


