Menukaart
maand van de leuke seks

Workshops
Aanbod voor Onderwijs
Praten over relaties en seksualiteit, hoe doe je dat?
Workshops voor leerkrachten / ouders
Workshops voor kinderen of jongeren (12- tot 18-)
Workshops voor studenten (MBO / HBO)

Aanbod voor zorgorganisaties
Praten over relaties en seksualiteit, hoe doe je dat?
Workshops voor ouders of verzorgers
Workshops voor zorgprofessionals
Workshops voor cliënten

Aanvullende methoden/interventies
Positief praten over seks middels ‘Het Vlaggensysteem’
Praten over seks middels de praktische ‘Paatmethode Relaties en Seksualiteit’
Praten over seks middels ‘Mag ik van jou? -spel’
Meer leren over Seksuele ontwikkeling middels ‘Het Ontwikkelingsspel’
Aanvullende thema’s
Mediawijsheid en sexting
Seksuele en genderdiversiteit (LHBTIQ+)
Sekszorg inzetten ja of nee?
Seks en senioren
Eerste hulp bij daten

Speeddate
Begeleide speeddate voor cliënten, georganiseerd en begeleid door ervaren dateprofessionals*
*voor een speeddate gelden andere prijzen. Hiervoor wordt een offerte op maat gemaakt.

Aanbod onder wijs
maand van de leuke seks

Toelichting menukaart aanbod voor onder wijs
Onderstaande workshops kunnen eventueel gekoppeld worden aan ‘De week van de lentekriebels’ in de
maand maart binnen het basisonderwijs.

Praten over relaties en seksualiteit, hoe doe je dat?
Workshop voor leerkrachten
Workshop voor ouders
Workshop voor kinderen 12Workshop voor jongeren 18Workshop voor studenten in opleiding (MBO-HBO)
Praten over seks is voor veel mensen een lastig onderwerp. Zowel voor ouders, leerkrachten als voor
leerlingen zelf. Toch ligt hier een belangrijke taak. Daarom bieden we voor alle doelgroepen de
mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Opvoeders zijn geneigd om vooral met hun kinderen in
gesprek te gaan over veilig vrijen en de mogelijke gevaren van seks. Seksueel plezier, of dat nu met jezelf
is of met een ander, zijn onderwerpen die opvoeders wellicht belangrijk vinden, maar lastig vinden om over
te praten.
Tijdens deze workshops geven we praktische handvatten en vergroten we kennis, maar gaat iedereen
vooral zelf aan de slag! De workshop en materialen worden afgestemd op de doelgroep.

Praten over seks vanuit ‘Het Vlaggensysteem’
‘Het Vlaggensysteem’ (Sensoa/Movisie) is een methodiek dat je leert om seksueel gedrag bij kinderen en
jongeren objectief te beoordelen. Hierbij is de context ook belangrijk. Reageren op seksueel gedrag in
school zal iets anders vragen als het reageren in een privé situatie. Zowel leerkrachten als ouders ervaren
door deze methodiek veel duidelijkheid, handvatten en kaders.
Tijdens deze workshop laten we je kennis maken met deze methodiek.

Praten over seks middels ‘Mag ik van jou?’ kwartet en memoriespel
Het taboe dat vaak op het onderwerp seksualiteit rust en ook de eigen handelingsverlegenheid van
begeleiders, ouders of docenten, staat een goede voorlichting vaak in de weg. Om de drempel te verlagen
en het onderwerp bespreekbaar te maken is een kwartet- en memoriespel ontwikkeld. Hierdoor wordt
vorming en voorlichting geven gewoonweg leuk. Er wordt gebruik gemaakt van schitterend vormgegeven
tekeningen. Ze zijn aansprekend, humorvol, simpel, vriendelijk, duidelijk, onderscheidend, speels en zeer
gebruiksvriendelijk.
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Meer leren over de seksuele ontwikkeling d.m.v. ‘Het ontwikkelingsspel’
‘Het ontwikkelingsspel’ is een makkelijk te spelen kaartspel waarbij je op een eenvoudige manier de
seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met elkaar kunt bespreken. Het kaartenspel volgt de
seksuele ontwikkeling zoals is aangegeven in de normatieve lijst van ‘Het Vlaggensysteem’. In het
doosje zitten de kaarten met de leeftijdsfasen en kaarten met gedragingen of ontwikkelingsaspecten.

Mediawijsheid en sexting
Hoe kun je op een positieve en zo veilig mogelijke manier kinderen/jongeren van groep 7 & 8, eerste
klassen van voortgezet onderwijs en met kinderen/jongeren uit (Voortgezet) Speciaal Onderwijs bij
ondersteunen?
Tijdens deze bijeenkomst geven wij je informatie over social media en alles wat daarbij komt kijken. We
geven je tips en concrete tools om mee aan de slag te gaan. Behalve de noodzakelijke theorie is er ook
heel veel ruimte voor praktijk en interactie.

Seksuele en genderdiversiteit (LHBTIQ+)
Tijdens deze workshop leer je gemakkelijk en op een positieve manier praten over seksuele- en
genderdiversiteit. Dit maakt dat mensen die LHBTIQ+ zijn zich gezien en erkent voelen. Dit draagt bij aan
inclusie zowel in de klas als in de maatschappij.

Inbreng eigen onderwerp vanuit uw school is mogelijk!
Heeft u een specifiek onderwerp, gericht op relaties, intimiteit of seksualiteit, wat u graag onder de
aandacht zou willen brengen binnen uw school? Neem dan vooral contact met ons op en laat ons met u
meedenken in alle mogelijkheden die er zijn.
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Toelichting menukaart aanbod voor zorg(organisaties)
Praten over relaties en seksualiteit, hoe doe je dat?
Workshop voor ouders (of verzorgers)
Workshop voor zorgprofessionals
Workshop voor cliënten
Praten over seks is voor veel mensen een lastig onderwerp. Zowel voor ouders/verzorgers,
zorgprofessionals als voor cliënten zelf. Toch ligt hier een belangrijke taak. Daarom bieden we voor alle
doelgroepen de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. Ouders/verzorgers en zorgprofessionals zijn
geneigd om vooral met cliënten in gesprek te gaan over veilig vrijen en de mogelijke gevaren van seks.
Seksueel plezier, of dat nu met jezelf is of met een ander, zijn onderwerpen die opvoeders wellicht
belangrijk vinden, maar lastig vinden om over te praten.
Tijdens deze workshops geven we praktische handvatten en vergroten we kennis, maar gaat iedereen
vooral zelf aan de slag! De workshop en materialen worden afgestemd op de doelgroep.

Praten over seks middels de ‘Praatmethode Relaties en Seksualiteit’
De ‘Praatmethode Relaties en seksualiteit’ is een makkelijke en praktische manier om de onderwerpen
relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken met cliënten. Met deze methode kun je ervaringen, vragen,
wensen en grenzen inventariseren. De cliënt (en zorgprofessional/ouders) krijgt op een eenvoudige en
concrete manier inzicht in zijn/haar seksualiteit.
De methode vergroot de zelfredzaamheid van cliënten om het gesprek over deze onderwerpen aan te gaan
met partner of met een zorgprofessional/ouders.
Tijdens deze workshop laten we je kennis maken met deze methodiek.

Praten over seks vanuit ‘Het Vlaggensysteem’
‘Het Vlaggensysteem’ (Sensoa/Movisie) is een methodiek die je leert om seksueel gedrag bij kinderen en
jongeren objectief te beoordelen. Hierbij is de context ook belangrijk. Reageren op seksueel gedrag in
school zal iets anders vragen als het reageren in een privé situatie. Zowel zorgprofessionals als ouders
ervaren door deze methodiek veel duidelijkheid, handvatten en kaders.
Tijdens deze workshop laten we je kennis maken met deze methodiek.

Praten over seks middels ‘Mag ik van jou?’ kwartet en memoriespel
Het taboe dat vaak op het onderwerp seksualiteit rust en ook de eigen handelingsverlegenheid van
zorgprofessionals of ouders, staat een goede voorlichting vaak in de weg. Om de drempel te verlagen en
het onderwerp bespreekbaar te maken is een kwartet- en memoriespel ontwikkeld. Hierdoor wordt vorming
en voorlichting geven gewoonweg leuk. Er wordt gebruik gemaakt van schitterend vormgegeven
tekeningen. Ze zijn aansprekend, humorvol, simpel, vriendelijk, duidelijk, onderscheidend, speels en zeer
gebruiksvriendelijk.
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Meer leren over de seksuele ontwikkeling middels ‘Het ontwikkelingsspel’
‘Het ontwikkelingsspel’ is een makkelijk te spelen kaartspel waarbij je op een eenvoudige manier de
seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren met elkaar kunt bespreken. Het kaartspel volgt de seksuele
ontwikkeling zoals is aangegeven in de normatieve lijst van ‘Het Vlaggensysteem’. In het doosje zitten de
kaarten met de leeftijdsfasen en kaarten met gedragingen of ontwikkelingsaspecten.

Mediawijsheid en sexting
Social media en sexting kunnen heel leuk zijn!
Hoe kun je hier op een ontspannen en zo veilig mogelijke manier cliënten bij ondersteunen?
Tijdens deze bijeenkomst geven wij je informatie over social media en alles wat daarbij komt kijken bij
cliënten zonder of met een verstandelijke beperking. We geven je tips en concrete tools in handen om
samen en zelfstandig mee aan de slag te gaan. Behalve de noodzakelijke theorie is er ook ruimte voor
praktijk en interactie.

Seksuele en genderdiversiteit (LHBTIQ+)
Tijdens deze workshop leer je gemakkelijk en op een positieve manier praten over seksuele- en
genderdiversiteit. Dit maakt dat mensen die LHBTIQ+ zijn zich gezien en erkent voelen dit draagt bij
aan inclusie zowel in de klas, op een woongroep, op dagbesteding of op je werkplek.

Sekszorginzetten, ja of nee?
Tijdens deze workshop gaan we in op het inzetten van erotische zorgverlening. Wanneer wel en
wanneer niet? Waar moet je rekening mee houden en wat zijn de mogelijkheden? Tijdens deze
workshop is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan een seksverzorgende.

Seks en senioren
In de film "69: liefde, seks, senior" geven verschillende 70-plussers een openhartige en ontwapenende inkijk
in hun seks- en liefdesleven. Een ontroerende manier over wat velen zich slecht kunnen voorstellen: een
seksleven op gevorderde leeftijd.
Hoe ga je om met de liefde als je al meer dan 60 jaar getrouwd bent? Kun je nog verliefd worden op je
85ste? Wat voor invloed heeft een ouder lijf op de beleving van seks?
Seksualiteit in de ouderenzorg; samen met de medewerkers van woongroepen, thuiszorgmedewerkers,
mantelzorgers of andere geïnteresseerden gaan we hierover in gesprek.
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Eerste hulp bij daten
Veel cliënten hebben vragen als: Hoe kun je iemand vinden om mee te daten? Waar kun je het over hebben
tijdens zo’n eerste date? Wat zeg je of doe je juist niet? Tijdens deze bijeenkomst bespreken we samen met
de cliënten deze onderwerpen en ga je met tips naar huis.
Begeleide Speeddate
Nieuwe mensen ontmoeten is voor heel veel mensen erg lastig. Vooral als je wat onzeker bent of niet goed
weet hoe je dit aan moet pakken. Wij organiseren al jaren succesvolle speeddates voor verschillende
kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een (verstandelijke) beperking. Deze avonden worden begeleid
door ervaren date-professionals om te zorgen dat het voor iedereen een succes wordt.
Inbreng eigen onderwerp vanuit uw zorgorganisatie is ook mogelijk!
Heeft u een specifiek onderwerp, gericht op relaties, intimiteit of seksualiteit, wat u graag onder de
aandacht zou willen brengen binnen uw zorgorganisatie? Neem dan vooral contact met ons op en laat ons
met u meedenken in alle mogelijkheden die er zijn.

.
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Algemene voor waarden
Annuleringsregeling
•

Bij annulering van een training langer dan 1 maand voorafgaand aan de afgesproken datum, wordt
het volledige bedrag terug gestort.

•

Indien een training geannuleerd wordt minder dan 1 maand en meer dan 2 weken voorafgaand aan
de afgesproken datum, worden 50% van het volledige bedrag terug gestort.

•

Indien een training geannuleerd wordt, een maand vooraf: 50% minder dan 2 weken voorafgaand
aan de afgesproken datum, wordt 0% van het volledige bedrag terug gestort.

De kosten worden vooraf, standaard eind januari, gefactureerd. Mochten later nog aanvragen gedaan
worden, worden deze meteen gefactureerd.

