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Beschrijving Plenaire lezing en Workshops middagcongres Voorbij de Grens
Plenaire lezing: ‘Sexting, Grooming en Sextortion’
Jacqueline Kleijer van Pretty Woman
Naast de thema’s sexting, grooming en sextortion, gaat Jacqueline in op online veiligheid en de
online seksuele ontwikkeling. Hoe verloopt die bij jongeren en waar moet je als professional van op
de hoogte zijn en hoe reageer je daarop. Wat staat er in de wet? En wat is ethisch gezien van belang?
Workshops
Er zijn twee workshopsrondes. Je kunt je hiervoor inschrijven op de dag zelf.
Workshop 1
Werkwijze Veilig Thuis Utrecht bij melding seksueel misbruik inclusief Vlaggensysteem
Anouk van der Helden en Gerrit Zeevat, medewerkers Crisisteam Veilig Thuis Utrecht
Wat is de werkwijze en route van Veilig Thuis Utrecht als er een melding seksueel misbruik
binnenkomt? Anouk en Gerrit leggen aan de hand van een aantal casussen de stappen uit en lichten
hun expertiseteam toe. Daarnaast gaan ze in op het Vlaggensysteem. Het Vlaggensysteem draagt bij
aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en
jongeren.
Workshop 2
Traumaseksualiteit & Psychische Dwarslaesie
Rinke Oost en Paul van Dam, ervaringsdeskundigen van seksueel misbruik
In deze workshop maak je kennis met traumaseksualiteit en psychische dwarslaesie. Je gaat dit ook
zelf beleven/ervaren in een kort moment door middel van een toneelopstelling in psychodrama.
Deze workshop wordt verzorgd door bestuursleden van de Stichting voor Traumaseksuologie die
tevens ervaringsdeskundigen zijn doordat zij op jonge leeftijd seksueel misbruik meemaakten.
Workshop 3
#veiligonline: Online veiligheid en digitale misstanden bij grensoverschrijdend gedrag
Serap Yildirim, Lara Hemstede en Paula van den Boom, safetyNed
Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Voor velen bestaat er al nauwelijks
onderscheid tussen de digitale wereld en de fysieke wereld. Een hele nieuwe dimensie! Dit gaat
samen met nieuwe mogelijkheden en kansen, maar ook met dilemma's, keuzes en minder positieve
kanten.
Na een ellendige jeugd van misbruik dacht Ellen de ware gevonden te hebben. Helaas bleek dit niet zo
te zijn. En nu blijft deze man haar online achtervolgen.
Wat is veilig en toelaatbaar (online) gedrag en wanneer wordt iets risicovol of grensoverschrijdend?
Welke vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen we onderscheiden waarbij
technologie wordt gebruikt? Welke specifieke risico’s zijn er voor kwetsbare doelgroepen? En wat
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valt hiertegen te doen? Welke adviezen zou je jouw cliënt kunnen geven die hiermee te maken
heeft?
Amber is 23 jaar en heeft het gevoel nooit meer veilig over straat te kunnen. Ze is de hele dag in de
weer op internet, op zoek naar filmpjes van haarzelf.
In deze workshop krijg je antwoord op jouw vragen. Aan de hand van voorbeelden wordt helder hoe
technologie wordt misbruikt en wat je kunt doen om technologie veilig te gebruiken. Ook wordt
ingegaan op de mogelijkheden om technologie in te zetten om daders te vervolgen en berechten.
Een slachtoffer is aanwezig om haar verhaal te vertellen.
Workshop 4
Girls Talk: Tienermoeders en jong volwassenen
Marcella Souhoka en Katja van der Kruk van Moviera, aanpak huiselijk geweld
Girls Talk (GT) richt zich op het krijgen van inzicht in de seksuele ontwikkeling, het seksuele gedrag en
risico’s die jonge meiden lopen. In GT gaat het niet alleen over veilig vrijen en geslachtgemeenschap,
maar ook over het bevorderen van gewenste en prettige seksuele ervaringen, vrij van dwang,
discriminatie en geweld. GT is een methodiek die wordt gebruikt bij jonge meiden die (beginnend)
seksueel actief zijn en risico’s kunnen lopen zoals SOA’s, onbedoelde zwangerschap en seksuele
dwang of grensoverschrijding.
Kom te weten hoe je een veilig gesprek over seksualiteit voert. Moviera leert je Girls Talk toe te
passen met jouw cliënten. Zo help je hen antwoord te geven op de vraag: ‘Wat zijn jouw wensen en
grenzen?’. Hulpmiddelen en werkwijze zijn voorlichting (onder andere de rode anti-conceptiekoffer),
reflectie, (rollen)spel (het bordspel Girls Talk), opdrachten en beeldmateriaal.
Workshop 5
(Ab)normale seksualiteit bespreekbaar maken en houden
Jeroen van Schooten en Robert Schriek, Klinisch Psychologen van De Waag Nederland
Interactieve workshop over de mythes en feiten van seksualiteit bij volwassenen en hoe hier mee om
te gaan. We bieden geen presentatie over theorie maar willen juist ingaan op veel gehoorde
problemen, aannames en dilemma’s in de praktijk bij het praten over seksualiteit. Aandacht voor de
ingewikkeldheid om intimiteit bespreekbaar te maken en houden en wat het doet met je eigen
normen en waarden als hulpverlener. Voor eigen ingebrachte vragen over casuïstiek is zeker ruimte.
En als je dan meer weet over de intimiteit bij de cliënt of relatie is de vraag: wat is eigenlijk normaal
en wanneer is het toch echt een probleem of afwijkend en is bijvoorbeeld een meer specialistische
behandeling nodig?
Workshop 6
De ‘jeugd van tegenwoordig’ en hun seksueel (grensoverschrijdende) gedrag
Marije Arends en Kirsten Corporaal, GZ-psychologen bij De Waag Nederland
Interactieve workshop over seksueel gedrag bij jeugdigen waarin we (onder andere) stilstaan bij:
Hoe maken we seksualiteit bespreekbaar? Wat is experimenteren en wanneer moeten we ons
zorgen maken? Welke signalen moeten we serieus nemen? Wat hoort bij welke leeftijdsfase? Welke
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vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zien we bij de Waag en welke problematiek hangt
hier vaak mee samen?
Laten we er met elkaar een inspirerende actieve workshop van maken met ruimte voor eigen inbreng
en discussie/uitwisseling hierover.
Workshop 7
Signalen prostitutie en mensenhandel
Diana Monsuur-Hoogerbrugge en Faas Panhyzen, maatschappelijk werkers voor (ex)sekswerkers
en slachtoffers mensenhandel bij de Stichting De Tussenvoorziening
Sekswerk komt overal voor! Niet alleen in gereguleerde prostitutieplekken zoals raamprostitutie en
clubs. Denk bijvoorbeeld aan woonvoorzieningen, opvangplekken, bij cliënten thuis en het
straatleven.
Deze workshop is voor alle professionals met cliëntencontact. Er is geen specifieke voorkennis nodig
om je te kunnen inschrijven.
Het doel van de workshop is het vergroten van je kennis over prostitutie en mensenhandel en het
leren signaleren hiervan. We willen herkenning creëren waardoor signaleren een mogelijkheid wordt
en we willen je handvatten geven om het bespreekbaar te maken met elkaar en de cliënt.
We verstrekken informatie over wat Belle doet zodat er doorverwezen en samengewerkt kan
worden.
We gebruiken stellingen om meer bewustzijn te creëren en we leggen een casus voor en gaan
hiermee oefenen.
Workshop 8
Wat is wijsheid? Moeilijke vraagstukken op het snijvlak van intuïtie, gedegen kennis en ervaring.
Mariska Susebeek, ervaringsdeskundige
In deze workshop ga je aan de slag met thema's als het spanningsveld tussen hulpvraag en -aanbod,
stabiliseren of traumatherapie en het opvoeden van mannen versus het weerbaarder maken van
vrouwen. Daarnaast ga je nadenken over gezonde communicatie.
Mariska Susebeek is 29 jaar en ervaringsdeskundige seksueel geweld en kindermishandeling.
Daarnaast is ze schrijver, spreker en professional. Ze houdt een blog bij over trauma, herstel en
weerbaarheid en ontwikkelt een zelfverdedigingstraining voor slachtoffers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.

