
Jouw seksualiteit

Er zijn allerlei redenen waarom we gedurende
ons leven kunnen afdwalen van onze bron van 
leven; Seksualiteit! 

Van onze bron afraken is meestal geen
bewuste keuze, de weg terug vinden wel!

Ga jij mee op deze reis?



Even voorstellen

Hoi, ik ben Evi Victorine van Ingen-Henderikx. 
Seksualiteit is een onderwerp wat iedereen raakt. 
Het is onze bron van leven, tegelijkertijd brengt 
het ons vaak op een dood spoor. 

Inmiddels ben ik jaren actief als trainer en coach 
om onder andere het onderwerp seksualiteit de 
aandacht te geven wat het verdiend. Dit doe ik in 
organisaties, groepen en individuele trajecten. 

Seksualiteit raakt mij ook, mijn persoonlijke 
uitdaging ligt in het onder ogen komen van mijn 
gewonde seksualiteit om vanuit daar te leren 
bewegen naar een gezonde seksualiteit. 

De opgedane kennis vanuit mijn persoonlijke 
ervaringen, werkervaringen en opleidingen heb ik 
in deze workshop gebundeld en bijeengebracht 
gebracht voor jou. De weg terug naar onze bron 
van leven is soms een levenslange reis en ik 
wandel graag een stukje met jou mee. 

Welkom bij Jouw seksualiteit!



De dans 
van 

toenadering 
en 

afstand

Bij seksualiteit denkt men vaak aan handelingen van lichamelijke 
aard, gericht op een ander, die gepaard gaan met lust en opwinding 
en voortkomen uit geslachtsdrift. 

Alsof dit nog niet ingewikkeld genoeg is, komen we in de 
daadwerkelijke omgang met onze seksualiteit veel meer 
uitdagingen tegen dan enkel lichamelijk van aard.

Jouw vroegere ervaringen bepalen mede hoe jij jouw vermogens 
tot fysieke en psychologische aanraking hebt ontwikkeld. Als kind 
heb je het gevoel nodig kwetsbaar te kunnen zijn, de ander te 
kunnen vertrouwen. Tegelijk groei je op met pijn, kwetsing of 
teleurstelling en leer je jezelf beschermen. 

Als mens heb je de ander dus nodig, maar tegelijkertijd kun je bang 
zijn van de ander. Hierdoor ontstaat er in contacten een continue 
dans van toenadering en afstand.



Wijs je jouw seksualiteit 
af, dan wijs je jezelf af

Vanuit onbewuste hechtingspatronen ontmoet je de ander en 
voel jij je aangetrokken tot de ander. Deze patronen worden 
onder andere zichtbaar in hoe jij intimiteit en seksualiteit 
ervaart en vormgeeft. Onbewust kun je een angstige, 
behoeftige of vermijdende seksualiteit ontwikkelen.

Seksualiteit gaat in de basis om de verbinding met jezelf. Wijs 
je jouw seksualiteit af, dan wijs je jezelf af. Zonder deze 
verbinding met jezelf is het moeilijk jezelf compleet te voelen. 

Je bent dan seksueel, maar ook emotioneel afhankelijk van de 
beweging van anderen, waardoor het ook moeilijk is 
voldoening, vervulling en zingeving te ervaren in contacten.



Voor wie is deze 
workshop?

Voor iedereen die:

• zijn of haar eigen hechting en seksualiteit wil 
verkennen; 

• openstaat om patronen in zichzelf te 
ontdekken

• wil onderzoeken wat minderwaardigheid 
betekent en welke impact het kan hebben op 
seksualiteit;

• de confrontatie met zijn/haar belemmerende 
stemmen aan wil gaan; 

• het contact met zijn/haar eigen seksualiteit wil 
verdiepen;

• zichzelf en anderen (opnieuw) wil ontmoeten.



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 verbale en non-verbale, interactieve werkvormen worden 
theoretische inzichten gekoppeld aan jouw persoonlijke 
ervaringen. In de workshop werken we altijd in kleine groepen, 
minimaal 6 en maximaal 10 personen, dus er is veel tijd en ruimte 
voor je eigen proces. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Grensverkenning rond contact hechting, intimiteit en seksualiteit

• Gezonde & gewonde seksualiteit

• Minderwaardigheid & Meerderwaardigheid

• 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 : 2 bijeenkomsten van 10u tot 18u 
Dag : vrij 19 en za 20 november 2021
Locatie : Anthonie Fokkerstraat 63c te Barneveld
Tarief : €300 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. 


