
Seksualiteit 
na sekswerk

Een intieme reis terug naar jezelf

Was gericht zijn op de seksualiteit
van de ander jouw werk?

En wil je nu jouw eigen behoeften
en verlangens (her)ontdekken?

Ontdek het in deze workshop!



Even voorstellen

Hoi, ik ben Evi Victorine van Ingen-Henderikx en ik werk veel met de onderwerpen intimiteit & seksualiteit. Inmiddels ben ik 
actief als trainer en coach om deze thema’s onder de aandacht te brengen in organisaties, groepen en individuele trajecten. 
Zo was ik enkele jaren een voorvechter van de positieversterking van sekswerkers en hun rechten. 

Ik geloof dat ieder mens zijn eigen unieke weg heeft te gaan om betekenis te geven aan intimiteit en seksualiteit in zijn of 
haar leven. Maar wanneer intimiteit en seksualiteit onderdeel van je werk is (geweest), kunnen daar nog wat extra 
uitdagingen bij komen kijken. Vanuit kennis en persoonlijke ervaring neem ik je graag mee op reis in deze intieme workshop. 
Welkom bij Seksualiteit na sekswerk!



Kwaliteit van 
leven

Er bestaat niet één type sekswerker en het sekswerk 
wat aangeboden wordt, is net zo divers als de 
aangeboden koekjes in de supermarkt. 

Maar geen enkele sekswerker hoef ik uit te leggen 
dat intimiteit en seksualiteit contactvormen zijn en 
onlosmakelijk verbonden met onze kwaliteit van 
leven.



Gericht op de wensen van de ander

Eén ding hebben veel sekswerkers 
gemeen; binnen het werk is men 
voornamelijk gericht op de intieme en 
seksuele wensen en behoeften van de 
ander. Vanuit zelfbehoud is een 
sekswerker ook gericht op de eigen 
wensen en grenzen, maar in de praktijk 
gebeurt dit om allerlei redenen niet altijd.

Splitsing tussen lichaam en geest

Hoe vrijwillig sekswerk ook gekozen is, het 
heeft hoe dan ook invloed op de wijze 
waarop je naar intimiteit en seksualiteit 
kijkt. Het veranderd het model van je 
wereld en de wijze waarop je intimiteit en 
seksualiteit beleeft. Niet zelden wordt de 
scheidslijn tussen werk en privé seks 
steeds dunner of -als deze er niet al was-
ontstaat er een splitsing tussen lichaam 
en geest.



Een intieme 
reis terug 

naar jezelf

Hoezeer intimiteit en seksualiteit ook contactvormen met de ander zijn, 
in de allereerste plaats gaat dit contact over het contact wat we met 
onszelf hebben. Het werk, oude overtuigingen, gewoontes en patronen, 
kunnen in de weg staan je eigen seksualiteit opnieuw te ervaren als iets 
wat echt van jou is.

Deze workshop biedt je de ruimte om in een veilige omgeving, met 
gelijkgestemden stil te staan bij wat intimiteit en seksualiteit voor jou 
betekent. Zowel voor, tijdens als na je werk als sekswerker, maar bovenal 
op dit moment. Het is een intieme reis terug naar jezelf.



Voor wie 
is deze workshop?

Voor iedereen die als sekswerker heeft gewerkt en:

• zichzelf wil ontmoeten in een veilige omgeving

• samen met anderen wil leren door het delen van ervaringen

• behoeften en verlangens wil (her)ontdekken

• betekenis wil geven aan zijn/haar eigen intimiteit & seksualiteit

(mocht je nog werkzaam zijn en interesse hebben in deze workshop, neem dan contact met mij op) 



Jezelf opnieuw 
ontmoeten

Deze workshop is een vrijplaats om te leren en groeien, het biedt je de ruimte om in een veilige omgeving jezelf te 
verkennen en opnieuw te ontmoeten. We ontmoeten onszelf dan ook via de ontmoeting met de ander. De workshop doe je 
voor jezelf, de ander mag als spiegel dienen in het moment dat je samenkomt.



In de workshop

Met interactieve werkvormen delen en leren we van 
elkaars ervaringen. Ook worden er theoretische 
inzichten gekoppeld aan jouw persoonlijke ervaringen. 
In deze workshop werk ik in kleine groepen, minimaal 6 
en maximaal 10 personen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• De invloed van sekswerk 

• Grensverkenning rond intimiteit en seksualiteit

• Wensen (ja) & Grenzen (nee)

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



Praktisch

Duur : 1 bijeenkomst van 10u tot 18u 
Dag : zaterdag 6 november 2021
Locatie : Anthonie Fokkerstraat 63c te Barneveld
Tarief : €175 excl. BTW 
Inclusief : lunch en naslagwerk 

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

Hebben meer mensen in je omgeving interesse? 
Dan bespreek ik graag de mogelijkheden om de 
workshop op maat en/of op een eigen locatie aan te 
bieden. 


