
Seksueel misbruik en geweld



Seksueel misbruik en geweld komt overal

voor en is van alle tijden, dat heeft #metoo

in elk geval heel duidelijk gemaakt. Er is ook

een ontwikkeling gaande waarin mensen

met deze trauma’s zich laten horen en zien.

Hierdoor worden anderen ook geprikkeld

om niet met het geheim rond te blijven

lopen en recht te doen aan zichzelf.

 

De andere kant van de nieuwe openheid is

dat mensen die dit deel van hun verleden

een plek hadden gegeven er ‘ineens’ weer

mee worden geconfronteerd. 

 

In deze nascholing leer je hoe je met de

verschillende facetten van seksueel

misbruik en geweld om kunt gaan als

coach/therapeut.

 

 

Seksueel misbruik kent vele

overeenkomsten met ander misbruik en

geweld, zowel fysiek als psychisch. Het

werkt door in de hele persoon en heeft

invloed op heel het leven. Er zijn ook

verschillen en dat vraagt van zowel de

therapeut/coach als van de cliënt een

specifieke benadering. Kennis en inzicht

in wat er gebeurt in het moment is

bijvoorbeeld van belang naast ook wat er

moet gebeuren bij de cliënt om verder te

gaan met zijn leven.

Van alle tijden



Wat ga je leren

Persoonlijk: Wat maakt dat jij met

seksueel misbruik werkt of wilt

werken? Wat is je relatie er mee zodat

je ook weet welke issues mogelijk in

de therapeutische relatie worden

aangeraakt? En welke kwaliteiten kun

jij inzetten in dit werk?

Werking: Hoe werkt trauma in het

algemeen? De moderne

traumatheorie van Bessel van der

Kolk vanuit de biopsychologie wordt

gebruikt als basis. Daarbij

onderscheiden we kinderen en

volwassenen omdat trauma bij hen

anders werkt. Hoe werkt seksueel

trauma specifiek en hoe kun jij ermee

werken, wordt gebaseerd op het werk

van Peter John Schouten die het

begrip Traumaseksualiteit

introduceerde.

Implicaties: Hoe werkt seksueel

misbruik specifiek door bij de cliënt?

Wat is nodig voordat je echt met het

trauma aan de slag kunt? Wat zijn je

mogelijkheden en beperkingen als

therapeut/coach?

Praktisch: Er wordt
stilgestaan bij de praktische
toepassingsgerichte
benadering van mensen met
deze ervaring op basis van een
degelijke theoretische basis.
Wat maakt jou de geschikte
getuige van dit proces? Het
psychosynthesemodel kan
hierbij een helpende basis
bieden.
Oefenen. Je gaat tijdens deze
nascholing zelf oefenen met
het werken met seksueel
geweld en misbruik.

 
Om met seksueel misbruik en
seksueel geweld te werken is tijd
nodig om te helen en ruimte te
maken. Zowel in het werken met
begeleidingsvragen als wat er
geraakt wordt in jezelf. Daarom is
er tijdens de trainingsdagen tijd
om te verkennen wat het
onderwerp met jou doet als
voorbereiding op de toepassing
in de praktijk.



Door in contact te komen met een

stevige basis in jezelf ontstaat inzicht in

wat je beweegt en wat bij je past.

Hierdoor zie je nieuwe mogelijkheden en

kun je keuzes maken die bij je passen. Zo

ga je meer emotionele en mentale

vrijheid en balans in je leven ervaren.

 

Deze optimistische psychologie is

ontwikkeld door de Italiaanse psychiater

Roberto Assagioli (1888-1974). Met de

ontwikkeling van psychosynthese wilde

hij recht doen aan alle facetten van het

mens zijn. Het richt zich op een

harmonische integratie, ofwel synthese,

van alle niveaus van zelfbewustzijn en

heeft tot doel om innerlijke

tegenstellingen met elkaar te verbinden

en in balans te brengen. Door oefening

en bewustwording van wat er in je leeft,

door het ontwikkelen van mildheid en

acceptatie van je kwaliteiten en je

schaduwkanten, is groei mogelijk.

Ik kan de training van harte aanbevelen
aan mensen die op zoek zijn naar een
gerichte training op het gebied van dit
onderwerp. Een training die een veilige
ruimte biedt om met de deelnemers het
onderwerp bespreekbaar te maken en
te refIecteren op de eigen ervaringen is
m.i. erg belangrijk en daarom voorziet

in een behoefte.
Johan

 
 
 
 

Goede theoretische onderbouwing en
praktijkoefeningen begeleid door een

deskundige trainer. Het betrekken van
je eigen proces hierin maakt het een

unieke ervaring die je de kans geeft om
goed beslagen ten ijs te komen, mocht
je hiermee geconfronteerd worden in je

praktijk.
Annemarie

Wat is psychosynthese



Dag 1:Het programma start bij jou als

deelnemer: wat is jouw relatie met dit

thema? Na de kennismaking wordt vrij

uitgebreid stilgestaan bij

traumatheorie en het werken met

trauma, zodat je ook weet hoe je kunt

werken met seksueel trauma.

 

Dag 2 en dag 3: Wat maakt een

seksueel trauma anders dan ander

trauma of geweld? Er wordt een

model aangereikt als routekaart voor

het werken met cliënten. We oefenen

om zelf te ervaren wat dit werk met je

doet. We staan daarbij stil bij

werkvormen, overdracht en

tegenoverdracht en hoe jij jezelf wilt

inzetten.

 

Dag 4: Deze dag is voor vragen over de

theorie, het werkmodel en om datgene te

bespreken waaraan we nog niet op de

eerste drie dagen toekwamen. Er is ruimte

voor (zelf)reflectie op de verschillende

aspecten van dit onderwerp en er is ook

gelegenheid om stil te staan bij wat jij als

begeleider van deze processen nodig hebt,

wil je met dit onderwerp kunnen en willen

(blijven) werken.

Programma



28 contacturen
8 uur zelfstudie
3 uur zelfreflectie en persoonlijke
verslaglegging
Lezen van het boek
Traumaseksualiteit (285 pagina’s)
(Schouten, P.J., 2016, Delft: Uberon)

Studiebelasting

De training vindt plaats op 16 en 17
november en 13 en 14 december 2019. 
 
De lesdagen duren van 10.00 tot 17.00
uur. 
 
De locatie is de Fonteinkerk/Het Huis van
Zuid, Robert Kochstraat 4, Amersfoort.
 

€ 800,- (vrij van btw). Dit bedrag is inclusief

koffie en thee, exclusief literatuurkosten.

Data, locatie en tijd

Investering

De nascholing is SKB geaccrediteerd en

gecertificeerd: 58 SBU/ 2 EC's .

Accreditatie

Giel Luichjes ziet in zijn praktijk veel mensen

met ervaringen van seksueel

grensoverschrijdend gedrag, waardoor hij

zich hierin verder heeft geschoold en

ontwikkeld. Sinds enkele jaren traint hij

professionals op dit thema, naast andere

thema’s zoals seksualiteit en gender.

Trainer



Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier

op de website. Stuur het ingevulde en

ondertekende inschrijfformulier naar

info@broedplaats.academy.

Vragen

Neem gerust contact op met Yolande van

Wijk of Wendy Smit. Je kunt ons bereiken via: 

+31611205821 of mail via

info@broedplaats.academy.

 

Heb je een inhoudelijke vraag over de

nascholing, neem dan direct contact op met

de trainer, Giel Luichjes, praktijk@sinteze.nl.

De Broedplaats is de plek waar je je persoonlijk en professioneel kunt ontwikkelen. Waar 

je een geaccrediteerde beroepsopleiding kunt volgen tot psychosynthese coach of 

therapeut en nascholing kunt volgen.

 

En een plek om gelijkgestemden te ontmoeten en van en met elkaar leren, te delen en te 

inspireren Doe ook mee en volg een opleiding of training of word lid van het Netwerk.

De Broedplaats

https://broedplaats.academy/wp-content/uploads/2019/04/Inschrijfformulier-seksueel-misbruik-en-geweld.docx
https://broedplaats.academy/community/

