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Centrum Seksualiteit MEE Noord biedt informatie, advies, trainingen en begeleiding 

rondom seksualiteit aan kinderen, jongeren en ouderen met een beperking en hun 

netwerk. 

 

Wat is een taxatiegesprek? 

Het is een eenmalig gesprek waarin op 

objectieve, methodische manier feiten 

verzameld worden rondom situaties waarbij 

een vermoeden van seksueel misbruik en/of 

mishandeling bestaat. 

Waarom? 

Taxatiegesprekken vinden altijd en 

uitsluitend plaats als onderdeel van een 

protocol/de meldcode waarbij het gaat over 

hoe te handelen bij vermoedens van 

seksueel misbruik of mishandeling. Het doel 

van het gesprek is het verhelderen van vage 

uitspraken of het zicht krijgen op ervaringen 

van kinderen/cliënten in risicovolle situaties, 

die mogelijk wijzen op seksueel misbruik 

en/of mishandeling. 

Een taxatiegesprek wordt afgerond als dit 

verhelderd is, er zicht is op de actuele 

veiligheid en is niet bedoeld om alle feiten 

rondom een misbruiksituatie uit te vragen. 

Op basis van een taxatiegesprek wordt, bij 

voorkeur in multidisciplinair verband, een 

verder plan van aanpak uitgewerkt. 
 

Voor wie? 

Er zijn twee situaties waarin een 

taxatiegesprek aangewezen is. 

Enerzijds is dit als kinderen/cliënten vage 

uitspraken doen met betrekking tot 

(mogelijk) seksueel misbruik en/of 

mishandeling. 

Anderzijds kan het taxatiegesprek 

aangewezen zijn op het moment dat het 

kind/de cliënt zich in een risicovolle situatie 

heeft bevonden, bijvoorbeeld in de buurt van 

een pleger. 

Een taxatiegesprek wordt uitsluitend 

gevoerd door een onafhankelijke 

gedragswetenschapper die niet bij de zaak 

betrokken is en daartoe een training heeft 
gevolgd en regelmatig wordt bijgeschoold. 

Voorafgaand aan een taxatiegesprek vindt 

een eerste afstemming met de politie plaats, 

met als doel de samenwerking in een vroeg 

stadium op gang te brengen. 

Informatie vooraf aan te leveren 

De gedragswetenschapper heeft voor het 

taxatiegesprek de beschikking over: 

▪ de letterlijke tekst van de melding; 

▪ rapportage vanaf de uitspraak tot nu; 
▪ psychodiagnostisch/ (neuro)-

psychologisch/psychiatrisch 

onderzoek (indien aanwezig); 
▪ medische bijzonderheden die van 

invloed kunnen zijn op het gesprek; 
▪ bijzonderheden m.b.t. de 

communicatieve vaardigheden van 

het kind/de cliënt; 
▪ zorg-, behandel-, hulpverleningsplan; 
▪ namen van (mogelijke) betrokkenen, 

zoals familieleden, huisgenoten, 

school- en/of clubgenootjes, 

hulpverleners, andere betekenisvolle 

personen uit heden of verleden. 

Indien aan de orde: concreet 

communicatiemiddel waarmee het 

kind/de cliënt gewend is te werken, 

zoals picto’s of foto’s; 
▪ eerdere vermoedens/meldingen/ 

aangiften van seksueel misbruik of 

mishandeling moeten bekend zijn 

(wie, waar, wat en hoe); 
▪ tenslotte moet er een plan zijn hoe te 

handelen na afloop van het gesprek, 

als het kind/de cliënt in het gesprek 

uitspraken doet die alarmerend zijn. 

Informatie over een 

taxatiegesprek 
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Waar? 

Een taxatiegesprek vindt plaats in een voor 

het kind/de cliënt neutrale, kleine 

gesprekruimte waar men niet gestoord wordt 

en waar niet te veel prikkels zijn. 

Het is belangrijk dat het kind/de cliënt naar 

de afspraak gebracht wordt en ook weer 

wordt opgehaald. Het gesprek is een 1-op-1 

gesprek met het kind/de cliënt en de 

taxateur, tenzij een tolk nodig is. 

Er wordt met de begeleider afgesproken 

waar hij/zij wacht en op welk 

telefoonnummer de taxateur de begeleider 

kan bereiken bij afronding van het gesprek. 

En dan? 

Na afloop van het gesprek is het advies om 

samen iets leuks en actiefs te gaan doen: 

laat het kind/de cliënt niet alleen. Als het 

kind/ de cliënt over het gesprek praat: luister, 

leef mee, maar stel geen vragen over feiten 

van de situatie. Wees zeker dat het kind/de 

cliënt veilig is. Van het onderzoek wordt een 

verslag gemaakt en overhandigd aan de 

opdrachtgever. 

NB: het moet zorgvuldig afgewogen worden 

met wie het verslag gedeeld wordt door de 

opdrachtgever met zijn/haar multidisciplinair 

team. Daarnaast moeten vervolgstappen 

afgewogen worden, waaronder - indien aan 

de orde - aangifte bij de politie. 

Voorbereiding kind 

Belangrijk voor het kind/de cliënt is dat het 

weet waar het gesprek over zal gaan. Het is 

ook belangrijk dat het onderwerp niet te 

zwaar wordt aangezet. De voorbereiding 

moet op een nuchtere, vriendelijke en 

directieve manier plaatsvinden. 

Deze voorbereiding kan over het algemeen 

het best gebeuren door degene aan wie het 

kind/de cliënt eerder de vage uitspraken 

heeft gedaan. Hij/zij kan refereren aan wat 

het kind/de cliënt al eerder heeft gezegd. 

Deze voorbereiding dient helder te zijn voor 

het kind/de cliënt en kan kort zijn. 

Het is belangrijk om niet te veel in detail te 

treden. De voorbereiding vindt bij voorkeur 

zo kort mogelijk voor het taxatiegesprek 

plaats. Het is belangrijk dat na de eerste 

uitspraak niemand vragen over de door het 

kind/de cliënt gemelde situatie stelt. Dit om 

beïnvloeding van het verhaal te voorkomen. 

Wat kan het kind/de client verteld 

worden?  

“Je gaat praten met een aardige mevrouw.  

Ze heet…. Het gaat over wat je hebt verteld 

over……….” Belangrijk is om niet te veel in 

detail te treden, zeg dus niet: ”Je gaat praten 

over dat …… met zijn handen in jouw broek 

heeft gezeten”. Als uitspraken nog niet zo 

helder zijn of als er sprake is van een 

risicovolle situatie, zeg je:” Het gaat over hoe 

het is op zwemles…” of “Het gaat over wat je 

allemaal hebt meegemaakt op de groep”. 

Het is van belang om te zeggen dat de 

taxateur aardig is, zo wordt het voor het 

kind/de cliënt makkelijk om het contact te 

maken en wordt de spanning verlaagd. Als 

het kind/de cliënt vraagt hoe lang het 

gesprek zal duren, dan wordt daar geen 

concreet antwoord op gegeven, maar wordt 

gezegd “Zo lang als het duurt, dat verschilt” 

Centrum Seksualiteit MEE Noord (CSM) 

Het CSM is gespecialiseerd in het voeren 

van taxatiegesprekken. 

 

Neem contact op met het CSM als u:  

▪ vermoedens heeft van seksueel misbruik; 
▪ vermoedens heeft van mishandeling; 
▪ bij andere vragen die te maken hebben 

met het thema. 

 

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van  

9:00 uur tot 17:00 uur.  

T (06) 137 47 371 

E info@csmnoord.nl 


