
Werken met 
seksualiteit en gender



Seksualiteit en gender zijn onderwerpen

die velen van ons meer bezig houden dan

ons lief is. Het zijn vaak ook het minst

gangbare gespreksonderwerpen, ook in de

therapeutische relatie. Vaak vindt het

gesprek hierover plaats vanuit

vooroordelen of wordt beperkt door

schaamtegevoelens. Dit is logisch omdat

het openlijk bespreken van zoiets intiems 

 soms ook schuldgevoelens oproept. Zowel

bij de cliënt als ook bij de coach of

therapeut. 

 

Als therapeut/coach wil je zowel grenzen 

 respecteren als ook het ongemak van de

cliënt wegnemen. Een dergelijk intiem

onderwerp kan dan te weinig worden

besproken. Dat is jammer en kan

beperkend werken voor cliënten. Cliënten

willen enerzijds geen schaamte en schuld

ervaren, aan de andere kant willen cliënten

er juist wel over praten. Biedt ook een

veilige plek en help cliënten voorbij de

schaamte te komen.

 

 

Problematiek als verslavingen -zowel aan

seks als aan middelen- komen meer voor

en kunnen in relaties en voor de persoon

zelf, een diepe impact hebben. Alleen

wanneer de onderwerpen seksualiteit en

gender bespreekbaar worden gemaakt,

kan de therapeut er mee werken.

 

 

 

Maak het bespreekbaar

Psychosynthese kijkt niet alleen naar het

letterlijke van seksualiteit en gender maar

uitdrukkelijk ook naar het symbolische.

Onderwerpen die aanbod komen zijn:

 

 
Wat drukt seksualiteit uit en wat drukt

het ervaren van beperkingen in de

relatie met de eigen seksualiteit uit?

Hoe relateert de cliënt zich tot diens

gender en wat roept dat op? 

Welke overtuigingen zijn onderliggend

aan de manier waarop de relatie tot

stand is gekomen 

Wat is gezonde schaamte en schaamte

die tot een beperking leidt van

zelfervaring?



Seksualiteit is veel meer en veel breder dan

een lichamelijke activiteit, alleen of met een

ander. De psychologische invalshoek is veel

rijker dan de biologie en ze zijn direct met

elkaar verbonden. De beperking van een

medische benadering van seksualiteit of

een benadering waar lichamen moeten

functioneren volgens vastgestelde

uitgangspunten, ontnemen het zicht op wat

een persoon op alle lagen (fysiek,

emotioneel, mentaal, spiritueel) ervaart in

seksualiteit. 

 

In de erotische dimensie wordt de

verhouding tussen iemand en diens

seksualiteit al anders gezien. Eros staat in

deze dimensie voor de bron van het leven

waaruit de levensenergie voortkomt en

waarvan seksualiteit een uitdrukkingsvorm

is. Lichamen worden ouder en daarmee

verandert ook de seksualiteit. Eros is

tijdloos. Hoe kun je met je cliënt het

landschap verkennen en de blik van het

concrete naar het symbolische verruimen?

Tegelijkertijd breng het werken met

seksualiteit in potentie ook een scala aan

uitdrukkingsvormen in beeld waarvan de

gemiddelde therapeut geen weet heeft. 

Er is steeds meer ruimte om seksualiteit

in verschillende vormen uit te drukken. En

juist waar deze afwijkt van dat wat de

therapeut weet of kan weten, kan het in

sommige situaties ingewikkeld zijn om

begeleiding te bieden.

 

 

Van alle tijden



De online wereld heeft porno tot in iedere

kamer van het huis gebracht. Het gebruik

van middelen neemt toe in het algemeen

en ook in relatie tot seksualiteit in het

bijzonder. Genderrollen worden  her-

bekrachtigd of juist veranderd. Het hebben

van enige kennis van welke middelen in

bepaalde subculturen gebruikt worden, is

relevant voor therapeuten om een

gesprekspartner te kunnen zijn voor met

name jongere cliënten en cliënten uit

bepaalde kleinere groepen.  Juist bij

jongeren kan er verwarring ontstaan

tussen wat zij online zien en wat de ‘echte’

wereld aan relaties vraagt.

 

Jong volwassenen kunnen hierdoor

zoekend zijn in wat hun eigen seksualiteit

eigenlijk is.

Help zoekende jongeren



Programma

Deel 1: Maak het bespreekbaar
Niet iedere therapeut heeft in de

opleiding het werken met seksualiteit

geleerd. De eerste drie dagen richten

zich daarom op:

 Welke vragen over seksualiteit

brengen mensen naar therapie (of

zouden ze willen brengen)?

Welke vragen brengen mensen niet

naar therapie terwijl er mogelijk of

zeer waarschijnlijk wel een seksueel

probleem aan ten grondslag ligt?

Op welke manier kun je met deze

vragen therapeutisch werken?

Wat heb jijzelf nodig om hiermee te

kunnen werken?

Op welke manier breng jij je eigen

seksuele geschiedenis in de therapie

in en met welk effect?

Wat is er specifiek aan het werken

met seksualiteit? Met name in de

overdracht en tegenoverdracht?

 

Dit deel van de training is theoretisch,

praktisch en ervaringsgericht. 

Deel 2: Diversiteit
Seksualiteit is zeer divers in vele

opzichten. En wordt steeds breder nu

met name jongere generaties zich

minder laten beperken door de dualiteit

die maatschappelijk, religieus en

persoonlijk worden geloofd: man-vrouw,

gezonde seksualiteit – ongezonde

seksualiteit, hetero – homo, normaal –

niet normaal. De QueerTheory

(voortgekomen uit wat in Nederland

‘vrouwenstudies’ heette) kijkt naar hoe

gender en seksualiteit worden

geconstrueerd en steeds opnieuw

worden bevestigd. Ook Robert Assagioli

gebruikte de uitgangspunten van

constructie, deconstructie en

reconstructie van de identiteit, waarop

deze drie dagen zich richten.
 

 



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.

Wat is psychosyntheseVoor wie

De beide delen kunnen in principe door

iedereen worden gevolgd die in hun

werk met seksualiteit te maken krijgen.

 

De training en het oefenen met

casuïstiek, richt zich op coachend en

therapeutisch werken. De deelnemer

wordt verondersteld een zelfdragend

vermogen te hebben om met de in de

training besproken onderwerpen om te

gaan of passende begeleiding te

organiseren.



21 contacturen per drie dagen 
16 uur zelfstudie per module
3 uur zelfreflectie en persoonlijke
verslaglegging (per onderdeel)
Literatuur: Sex, Sexuality and
Therapeutic Practice. A Manual for
Therapists and Trainers, 177 pagina’s
(Butler, C., O’Donovan A.& Shaw E.
(eds) 2010, London: Routledge), ISBN:
978-0415448093

Studiebelasting

Module 1: 8 en 9 februari en 7 maart 2020 
Module 2: 4 en 5 april en 9 mei 2020 
Beide delen kunnen ook onafhankelijk van
elkaar gevolgd worden. Heb je de
Beroepsopleiding Psychosynthese Therapeut
gevolgd, dan heb je deel 1 al gehad. 
 
De lesdagen duren van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
De locatie is de Fonteinkerk / Het Huis van
Zuid, Robert Kochstraat 4, Amersfoort.
 

€ 600,- per module (vrij van btw). 

Data, locatie en tijd

Investering

SKB accreditatie in aanvraag

Accreditatie

Giel Luichjes ziet in zijn praktijk veel mensen

met ervaringen van seksueel

grensoverschrijdend gedrag, waardoor hij

zich hierin verder heeft geschoold en

ontwikkeld. Hij traint 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/community/

