
Gewenste intimiteiten

Voel jij je als organisatie verantwoordelijk 
voor de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn van de mensen die voor jou 
werken?

Wil jij op een andere manier bijdragen dan 
je tot nu toe gewend bent; jouw blik en die 
van jouw medewerkers verbreden; en hier 
daadwerkelijk het verschil maken?

Ontdek hoe je dit kunt doen met deze 
workshop!



Hoi, wij zijn Arie en Evi, partners in de liefde én 
partners in het werk. Arie is actief als coach met 
zijn coachingsbedrijf Special Forces in Business 
en Evi als coach en trainer met haar bedrijf Evi 
maakt alles bespreekbaar. 

Intimiteit op de werkvloer is vaak niet het eerste 
waar men aan denkt. Veelal omdat men een 
geheel eigen beeld heeft bij wat intimiteit is. In 
de basis gaat intimiteit over grenzen en overal 
waar contact met andere mensen is, ontmoeten 
we onze eigen en andermans grenzen. 

Als collega's ontmoeten wijzelf ook onze grenzen 
op de werkvloer, bij elkaar en onze collega’s. Wij 
hebben geleerd dat deze grenzen eigenlijk over 
onze behoeften en angsten gaat. En onze 
uitdaging als mens ligt onszelf iedere dag uit te 
nodigen bewust te zijn/worden wat er vanuit 
ons onderbewuste mee doet. Dit kan schuren, 
maar juist in contact staan met deze behoeften 
en angsten creëert intimiteit en voorkomt 
grensoverschrijding 

Onze persoonlijke en werkervaringen hebben wij 
gebundeld in deze blik verbredende workshop. 
En graag nemen we jou, jouw team en 
organisatie mee op reis.

Welkom bij de workshop gewenste intimiteiten!

Even voorstellen



Om grenzen aan te geven 
moet je een grens 
kunnen voelen

Als organisatie ben je medeverantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn van alle mensen in de organisatie. Door protocollen en gedragsregels 
op te stellen, trachten organisaties ongewenste intimiteiten te voorkomen.

Iedereen in een organisatie is erbij gebaat dat persoonlijke grenzen worden 
gerespecteerd en niet overschreden. Daarvoor is een klimaat nodig waarbij het 
veilig genoeg is om in contact te komen met grenzen en deze bespreekbaar te 
maken.

Om grenzen aan te geven moet je in de eerste plaats je grens kunnen voelen. Wat 
ik in de praktijk steeds terug zie is dat veel mensen helemaal geen grenzen voelen, 
of er veel te laat mee in contact komen.



Veiligheid speelt een belangrijke rol

De beleving van veiligheid speelt een belangrijke rol in het voelen en aangeven van grenzen. 
Wanneer men een grens niet voelt, komt men ook niet op het punt van (tijdig) grenzen 
aangeven. En wanneer men grenzen wel (tijdig) voelt, kan een pallet aan gedachten en 
overtuigingen voorkomen dat men deze alsnog niet aangeeft. 

Hierdoor overschrijden mensen eigen en andermans grenzen gedurende de hele dag door. 
Vaak onbewust, onbedoeld en zonder slechte intenties, maar niet zelden met verstrekkende 
gevolgen. 

Zo ontstaat een burn-out doordat men gedurende lange tijd over eigen grenzen gaat/laat 
gaan. Alle signalen die je lichaam op den duur aangeeft dat er een grens bereikt is, worden 
vaak voor een langere periode genegeerd



Geen medewerkers die opkomen, 
maar mensen die uitkomen voor zichzelf Wat gebeurt er als je begrenzen zoals je kent 

loslaat en omdraait?

De werkelijke vraag is namelijk niet hoe je 
ongewenste intimiteiten op de werkvloer 
voorkomt, maar hoe je gewenste intimiteiten op 
de werkvloer creëert. Begrenzing, niet door aan te 
geven wat je niet wil, maar door te delen wat je 
juist wel wil.

Intimiteit als basis, zodat medewerkers zich met 
elkaar verbonden voelen in het dagelijks werk; ze 
vertrekken vanuit vertrouwen in plaats vanuit 
controle; men niet alleen effectiever werkt als 
medewerker, maar het hen ook helpt gelukkiger te 
zijn als mens; geen medewerkers die moeten 
opkomen voor zichzelf, maar mensen die durven 
uit te komen voor zichzelf.

Dat is wat iedere organisatie nodig heeft!



In de workshop

In de workshop nodigen wij altijd uit te onderzoeken wat er 
onzichtbaar aan de grondslag ligt van jouw zichtbare gedrag. Met 
verbale en non-verbale, interactieve werkvormen geven wij 
inzichten vanuit de theorie, persoonlijke ervaringen en de praktijk. 

Het volgende onderwerp komt aan bod: Jij!

Binnen de workshops mag je worstelen, twijfelen, zoeken en 
(her)ontdekken. Je mag deelnemen met alles wat je meebrengt. 
Juist, met datgene wat je spannend vindt om van jezelf te laten zien. 
De richting in de workshops bieden wij aan, de route die je loopt 
bepaal jij, de uitkomst mag zich ontvouwen. 



Praktisch

Deze workshop bieden wij In-company aan

Duur : 1 bijeenkomst van 10u tot 18u 
Tarief : op aanvraag
Inclusief : lunch en naslagwerk 

Locatie
Wanneer een eigen locatie niet mogelijk is, is jouw team van 
harte welkom op de Anthonie Fokkerstraat 63c te Barneveld.

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

Na deze workshop is het ook mogelijk om er een intensiever 
traject aan te verbinden. Vraag gerust naar de mogelijkheden.


