Checklist: wat moet ik weten en
kunnen om over seksualiteit te praten
met mijn cliënten?
Deze checklist geeft een overzicht van de onderwerpen in de ‘Wegwijzer praten
over seks’ voor begeleiders. De onderwerpen gaan in op houding, kennis en
vaardigheden die je nodig hebt om seksualiteit bespreekbaar te maken met mensen
met een beperking. Zet een vinkje bij wat je al weet en kan. Geen vinkje? Geen
zorgen! Je vindt alle informatie in de ‘Wegwijzer praten over seks’.

Jouw houding als begeleider
Ik voel me gemakkelijk om over seksualiteit te praten met cliënten en dit uit te
dragen naar anderen
Ik ben me bewust van mijn eigen normen en waarden over seksualiteit
Ik kan op mijn eigen normen en waarden reflecteren
Ik ken de professionele normen met betrekking tot seksualiteit en kan deze
toepassen in mijn werk
Ik praat regelmatig met mijn collega’s over de positieve kanten van seksualiteit
van cliënten
Mijn collega’s en ik werken met een teamvisie en -waarden over seksualiteit
Ik houd rekening met culturele, seksuele en genderdiversiteit
Wij bespreken morele dilemma’s in ons team

Rechten, kaders en begrippen
Ik ken de professionele kaders rondom seksuele gezondheid en seksuele
rechten

Wij bespreken seksualiteit regelmatig tijdens overleggen

Praten met je cliënt

Ik ben op de hoogte van de organisatievisie en het -beleid over seksualiteit,

Ik weet hoe ik het gesprek over seksualiteit kan starten met cliënten, ouders of

intimiteit en relatievorming

verwanten

Ik weet waar ik de organisatievisie en het -beleid over seksualiteit kan vinden

Ik weet hoe ik kan reageren in spontane situaties over seksualiteit

Ik weet wat ik kan verwachten van mijn organisatie en hoe zij mij kunnen

Ik weet hoe ik de vragen van mijn cliënten over seksualiteit kan inventariseren

ondersteunen

Ik kan een veilige setting creëren om over seksualiteit te praten

Seksualiteit in het ondersteuningsplan
Ik weet hoe ik seksualiteit, intimiteit en relatievorming kan verwerken in het
ondersteuningsplan
Ik weet hoe ik seksuele vorming kan verwerken in de doelen van mijn cliënten
Ik houd rekening met de privacy van de cliënt wanneer ik rapportages schrijf
Ik weet bij wie ik in de organisatie terecht kan wanneer ik meer informatie wil
over seksualiteit in het ondersteuningsplan
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Basiskennis: wat je moet weten over seksualiteit

Wat kan je organisatie met deze wegwijzer?

Ik weet hoe de seksuele ontwikkeling bij mensen verloopt

Onze visie en beleid op seksualiteit, intimiteit en relatievorming is actueel en

Ik weet welke invloed een beperking kan hebben op de seksuele ontwikkeling

volgens de laatste inzichten geschreven

Ik herken seksueel gedrag

Onze visie op seksualiteit, intimiteit en relatievorming is gemakkelijk te vinden

Ik heb basisscholing gevolgd over seksualiteit, intimiteit en relaties

voor medewerkers, cliënten, ouders en verwanten
Wij faciliteren het bespreekbaar maken van seksualiteit voor onze medewerkers

Verdiepende thema’s

Al onze medewerkers leven voor en dragen uit dat wij het bepreken van

Ik weet hoe ik met mijn cliënten kan praten over verdiepende thema’s

seksualiteit belangrijk vinden. Wij werken samen om gespreksverlegenheid te

zoals vriendschap & relaties, seksuele diversiteit, kinderwens, seksuele

verminderen

dienstverlening en de overgang

Bij onze organisatie werken aandachtsfunctionarissen seksualiteit en andere

Ik weet waar ik meer informatie kan vinden over verdiepende thema’s

deskundigen. Medewerkers weten hen gemakkelijk te vinden voor vragen en

Ik weet bij wie ik terecht kan in de organisatie als ik zelf te weinig kennis heb

doorverwijzingen

over verdiepende thema’s

Lastige vragen en situaties
Ik weet hoe ik kan handelen als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend
gedrag of een vermoeden van seksueel misbruik
Ik weet dat cliënten last kunnen hebben van seksuele klachten en problemen
die hen belemmeren in het hebben van seksueel plezier
Ik weet naar wie ik kan verwijzen als mijn cliënt seksuele klachten of problemen
ervaart
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