
Intimiteit & seksualiteit 
in begeleiding

Mis jij als coach of zorgverlener kennis over de 
thema’s intimiteit & seksualiteit binnen jouw 
begeleiding? 

En wil jij dit bespreekbaar leren maken?

Leer het met deze cursus!



Even voorstellen

Hoi, ik ben Evi Victorine van Ingen-Henderikx en 
ik werk veel met de thema’s intimiteit en 
seksualiteit. 

Inmiddels ben ik jaren actief als trainer en coach 
om deze onderwerpen onder de aandacht te 
brengen in organisaties, groepen en individuele 
trajecten. Zo ontwikkelde ik een diversiteit aan 
workshops, trainingen en deze cursus. De 
opgedane kennis vanuit mijn persoonlijke 
ervaringen, werkervaringen, cursussen en 
opleidingen heb ik in deze cursus gebundeld en 
bijeengebracht.

Graag help ik jou om de bespreekbaarheid van 
intimiteit en seksualiteit meer te integreren in 
jouw begeleiding. Jouw klanten zullen je er 
dankbaar voor zijn. Deze cursus is verrijkend 
voor jou als mens én professional.

Welkom bij Intimiteit & seksualiteit in 
begeleiding!

”Evi heeft veel kennis en weet waar ze over praat.”

”Evi heeft oog voor waar de echte vragen liggen.”



Schaamte speelt een belangrijke rol

Er heerst een veronderstelling dat als iemand problemen op het gebied 
van intimiteit of seksualiteit ervaart, hij er zelf wel over begint.

Het tegendeel is waar. 

De drempel om een intieme vraag te stellen, blijkt bijzonder hoog. 
Schaamte speelt hierbij een belangrijke rol.

Diezelfde schaamte is ook waar te nemen bij coaches en zorgverleners. 
Met handelingsverlegenheid, vermijding van signalen, en soms 
grensoverschrijdende situaties tot gevolg.

”Ik voel nu meer kwaliteit in mezelf om deze onderwerpen te bespreken.”



Een vanzelfsprekend 
onderdeel in begeleiding

Ervan uitgaande dat seksuele en relationele 
vorming start bij de geboorte en een continu 
proces gedurende het gehele leven omvat, 
zouden mensen die ondersteuning krijgen in 
hun geestelijk of lichamelijk welzijn, ook 
ondersteuning moeten krijgen bij hun 
ontwikkeling in intimiteit en seksualiteit. 

Deze ontwikkelingstaak is namelijk niet los te 
zien van andere ontwikkelingstaken. Intimiteit 
en seksualiteit zijn immers contact- en 
omgangsvormen en hier onlosmakelijk mee 
verbonden.

Bespreekbaarheid van intimiteit en 
seksualiteit zou een vanzelfsprekend onderdeel 
van begeleiding van mensen moeten zijn.



Waarom zou het niet ongemakkelijk 
mogen zijn?

Als trainer hoor ik het vaak; ‘hoe maak ik intimiteit en seksualiteit 
bespreekbaar?’ En daar achteraan; ‘op die manier dat het niet 
ongemakkelijk voelt voor mij en de persoon die ik begeleid.’

Maar waarom zou bespreekbaarheid van intimiteit en seksualiteit 
niet ongemakkelijk mogen zijn?

Ongemak hoort bij intimiteit. En waar vertrouwelijke informatie wordt 
uitgewisseld is intimiteit een voorwaarde voor goed 
begeleidingscontact. Omdat je jezelf als mens in de rol van begeleider 
meeneemt, is het kunnen ervaren van intimiteit nog geen 
vanzelfsprekendheid. Het is aan jou als begeleider om ook daar 
aandacht aan te geven en je eigen mogelijkheden en grenzen daarin te 
(ver)kennen.

”De cursus heeft naast mijn professie, ook mijn 
persoonlijke kennis verbreed op dit gebied.”



Praten is een intieme vorm 
van aanraken

Omdat praten ook een intieme vorm van aanraken is, maakt dit jouw (on)bewust gekozen 
interacties minstens net zo belangrijk als de inhoudt van een gesprek.

Binnen deze cursus kun je als coach of zorgverlener in een veilige omgeving ontdekken welke 
invloed jouw persoonlijke achtergrond heeft op de bespreekbaarheid van intimiteit en 
seksualiteit; leer je hoe grenzen direct verbonden zijn met bespreekbaarheid, maar ook met 
intimiteit en seksualiteit; Krijg je inzicht in intimiteit en seksualiteit in een bredere context en leer 
je deze te verbinden met de zingeving of zinloosheid van ons bestaan als mens.



Voor wie is de cursus

Voor iedere coach en zorgverlener die:

• meer kennis en verdieping wil op de thema’s intimiteit en 
seksualiteit

• de invloed van de eigen achtergrond op deze thema’s wil 
onderzoeken

• persoonlijke schaamte tot bespreekbaarheid wil overwinnen

• zich verantwoordelijk voelt de drempel tot bespreekbaarheid te 
verlagen 

• zichzelf verder wil ontwikkelen 

• eerlijk naar zichzelf en de ander durft te kijken

”Deze cursus zou verplicht moeten worden voor hulpverleners.”



In de cursus

Met verbale en non-verbale, interactieve werkvormen geef ik inzichten 
vanuit de theorie, mijn persoonlijke ervaringen en de praktijk. 
Bewustwording van het eigen handelen staat centraal.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Intimiteitsontwikkeling & seksuele ontwikkeling 

• Contactcirkel

• Wensen & grenzen

• Invloed persoonlijke achtergrond

• Bespreekbaarheid & verantwoordelijkheid

• Professionele nabijheid

• Vlaggensysteem



Praktisch

Duur : 3 bijeenkomsten van 10u tot 18u                                                                                              
Dagen : nieuwe data zomer 2021 bekend                                                                                                
Locatie : Anthonie Fokkerstraat 63c te Barneveld                                                                                       
Tarief :  €550 excl. BTW                                                                                                                    
Inclusief : lunch, studiemap en certificaat van deelname

Neem voor meer informatie contact op met:                                                                                    
Evi Victorine van Ingen-Henderikx
vertel@evimaaktallesbespreekbaar.nl

Hebben meer van je collega’s interesse? Dan bespreek ik graag de 
mogelijkheden om de cursus incompany aan te bieden. 


