SEKS @ RELATIES . KOM !

DEELNEMERSMAP

Naam :
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Afspraken
2. Je praat over jezelf.
Je vertelt over wat
je denkt, voelt en
verlangt.

IK

3. Je bent niet verplicht om iets
te vertellen. Je kiest zelf wat je
zegt en wat niet.

4. Je doet actief mee.
Je kan luisteren.
Je kan vragen stellen.
Je kan zeggen als je iets op een
andere manier wilt.

5. Je mag veel lachen.
Iemand uitlachen kan niet.

6. Iedereen heeft iets te vertellen
over seksualiteit.
Seks is niet alleen vrijen.
Seks zit ook in je hoofd en in
je gevoelens.

7. Je luistert naar elkaar.

8. Vergeet niet de map elke
keer mee te brengen!
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WERKBLAD

1. Wat er hier verteld wordt is
privé. Je vertelt dit niet door.
Ook de begeleider doet dit niet.

Paspoort.

PASPOORT
VAN
……………………………………………………………………………………

Mijn familie ziet er als volgt uit:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Voornaam……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Achternaam…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Postcode………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Plaats……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Telefoonnummer…………………………………………………………

3

WERKBLAD
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Dit is een foto
van mezelf

Ik ben geboren op:
…………………………………………………………………

Ik eet heel graag:
…………………………………….

Ik weeg…………………………………………………kg
Ik drink heel graag:
……………………………………

Mijn favoriete zanger is:
De kleur van mijn ogen is

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

De kleur van mijn haar is
………………………………………………………………….

Mijn lievelingsliedje is:
…………………………………………………………
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WERKBLAD
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Ik ben ………………m……………………..cm groot

Ik hou van:
……………………………………………………

Mijn lievelingsprogramma
op televisie is:
……………………………………………

……………………………………………………

Mijn lievelingskleur is:
………………………………………
………………………………………

Ik hou helemaal niet van:
……………………………………………………

Mijn lievelingsdier is:

……………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………
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WERKBLAD
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……………………………………………………

Deze sporten doe ik heel graag:

……………………………………………………………

Mijn hobby’s zijn:

……………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Mijn beste vrienden / vriendinnen zijn:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3

WERKBLAD
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……………………………………………………………

Van baby tot volwassen man.

4
WERKBLAD
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Van baby tot volwassen vrouw.

5
WERKBLAD
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Silhouet.

6
WERKBLAD
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Karaktertrekken.

7
WERKBLAD

VAAK VERDRIETIG

GIERIG

ZELFVERTROUWEN

VERLEGEN
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Karaktertrekken.

7
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ERNSTIG

MAAKT GRAAG PLEZIER

BELEEFD

EERLIJK
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Karaktertrekken.

7
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IS GRAAG ALLEEN

IS GRAAG IN GROEP

KRIJGT GRAAG HULP

GEEFT VLUG OP
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Karaktertrekken.
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BEHULPZAAM

ANGSTIG

ONZEKER

DOORZETTER
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Karaktertrekken.

7
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VROLIJK

DURFT VEEL

MEEVOELEND

TROUW

SEKS @ RELATIES.KOM! © VMG 2008

Karaktertrekken.

7
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VLUG KWAAD

VOORZICHTIG

LUI

GEDULDIG
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Karaktertrekken.

7
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PRAAT VEEL

DEELT GRAAG

VRIENDELIJK

STIL
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Iedereen is anders en gelijk.
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Op deze foto ‘s staan mannen en vrouwen.
Wat is gelijk / anders aan deze 2 vrouwen ?
Wat is gelijk / anders aan deze 2 mannen ?
Wat vind ik mooi aan mijn binnenkant ?
Wat vind ik mooi aan mijn buitenkant ?
Wat vind ik lelijk aan mezelf ?
Wat wil ik aan mezelf veranderen ?
Waar ben ik goed in ?
Wat zijn mijn beperkingen ?
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Droomballon.

9
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Dromen.

WERKBLAD

Dit meisje droomt.
Ze droomt van de zanger die op de poster staat.
Of van iets anders …
Heb jij toekomstdromen?
Wat droom jij ?
Welke dromen zullen waar worden, denk je ?
Zijn er al dromen uitgekomen ?
Aan welke toekomstdromen wil je werken?
Met wie ga je aan je dromen werken ?
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Gevoelens — BLIJ.
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Hier zie je een vrouw die blij is.
Hoe zie je dat ?

Wanneer voel jij je blij ?
Hoe is dat gevoel ? Leuk of niet leuk ?
Hoe zie je dat aan jou ?
Waarvan word je blij ?
Hoe kan je iemand anders blij maken ?

SEKS @ RELATIES . KOM ! © VMG 2008

Gevoelens — BANG.
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Op deze foto kijkt een vrouw een beetje angstig.
Ze heeft net een vreemd geluid gehoord in de kamer.
Ze heeft schrik dat er iemand vreemd in de kamer is.
Wanneer voel jij je bang ?
Hoe is dat gevoel ? Leuk of niet leuk ?
Hoe zie je dat aan jou ?
Waarvan word je bang ?
Hoe kan je iemand anders bang maken ?
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Gevoelens — BOOS.
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Iedereen wordt wel eens boos of kwaad.
Op deze foto maakt een vrouw zich boos tegen een man.
Hoe zie je dat ?
Wanneer voel jij je boos ?
Hoe is dat gevoel ? Leuk of niet leuk ?
Hoe zie je dat aan jou ?
Waarvan word je boos ?
Hoe kan je iemand anders boos maken ?
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Gevoelens — VERDRIETIG.
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Op deze foto zie je een vrouw dat triestig kijkt.

Wanneer voel jij je verdrietig ?
Hoe is dat gevoel ? Leuk of niet leuk ?
Hoe zie je dat aan jou ?
Waarvan word je verdrietig ?
Hoe kan je iemand anders verdrietig maken ?
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De vier basisgevoelens.

15
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BLIJ

BANG

BOOS

VERDRIETIG
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Andere gevoelens.

WERKBLAD

Op deze foto zie je een meisje dat wegkijkt, ze is een beetje verlegen.
Als je verlegen bent, voel je je onzeker en durf je vaak niet veel zeggen.
Mensen gaan blozen, wegkijken, …
Wanneer ben jij verlegen ?
Hoe voelt dat ?
Je kan ook wel eens het gevoel hebben dat je alleen bent.
Het lijkt dan alsof je niemand rond je heen hebt.
Wanneer voel jij je alleen ?
Hoe voelt dat ?
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Andere gevoelens.

WERKBLAD

?
Je kan soms zenuwachtig zijn. Iedereen is wel eens zenuwachtig als
er iets belangrijk gaat gebeuren zoals verhuizen, een nieuwe cursus, …
Wanneer ben jij zenuwachtig ?
Hoe voelt dat ?

Dit zijn allemaal gevoelens die soms naar buiten komen.
Maar er zijn er nog veel meer.
Welke andere gevoelens ken jij nog ?
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Een goede begeleider.

34

Waar moet een
begeleider zijn neus niet
tussen steken,
waar moet hij zich niet
mee bemoeien?

WERKBLAD

Waar luistert de begeleider
niet goed naar?

Welke karaktertrekken
moet een begeleider
hebben?

Wat moet een
begeleider
allemaal kunnen?
Hoe moet een begeleider
met mij omgaan?
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Activiteiten.

zich wassen

kamer kuisen

koken

strijken
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lezen
en schrijven

praten
met anderen

de was doen

telefoneren

WERKBLAD

TV kijken

naar de
winkel gaan

35

Activiteiten.

op restaurant
gaan

op café gaan

sporten

op de
computer werken

naar de bioscoop
gaan

slapen

op reis gaan

plezier maken

een
gezelschapspel
spelen
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zich
mooi maken

Alleen of met hulp.
MET HULP

SEKS @ RELATIES.KOM! © VMG 2008

WERKBLAD

ALLEEN

36

De cirkels.

17

Cirkel 2 : lichtblauw : familie, ouders, broers en zussen, grootouders
Cirkel 3 : donkerblauw : lief, partner, man of vrouw
Cirkel 4 : groen : goede vrienden
Cirkel 5 : geel : kennissen: collega’s, buren,...
Cirkel 6 : bruin : de mensen die betaald worden om je te helpen
Cirkel 7 : rood : onbekenden

1
2
3
4
5
6
7
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WERKBLAD

Cirkel 1 : paars : het eigen ik

De cirkels.

18

Cirkel 2 : lichtblauw : familie, ouders, broers en zussen, grootouders
Cirkel 3 : donkerblauw : lief, partner, man of vrouw
Cirkel 4 : groen : goede vrienden
Cirkel 5 : geel : kennissen: collega’s, buren,...
Cirkel 6 : bruin : de mensen die betaald worden om je te helpen
Cirkel 7 : rood : onbekenden

1
2
3
4
5
6
7
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Cirkel 1 : paars : het eigen ik

Dit is mijn familie

Dit is mij vader.

Zij heet:

Hij heet:

Stamboom.

Dit is mijn moeder.
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Dit is mijn zus.
Dit ben ik.

Hij heet:

Mijn naam is:
Ik ben geboren op:

20

WERKBLAD

Zij heet:

Dit is mijn broer.

Verschillende relaties — FAMILIERELATIES.
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WERKBLAD

Hier zie je verschillende mensen van een familie aan tafel zitten zoals
ouders, kinderen, grootouders, broers en zussen.
Misschien heb jij ook wel broers en zussen, tantes en nonkels, …
Hoe ziet jouw familie eruit ?
Hoe vaak zie je hen ?
Met sommige mensen van jouw familie kom je misschien beter overeen
dan met anderen.
Zijn er mensen van jouw familie waar je een speciale band mee hebt ?
Wat doe je samen met je familie ?

SEKS @ RELATIES . KOM ! © VMG 2008

Verschillende relaties — PARTNERRELATIE.
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Op deze foto zie je een jonge vrouw en een jonge man kussen.
Veel mensen hebben een lief, partner, man of vrouw.
Met die persoon vorm je een koppel.
Dit betekent dat er iemand in je leven is die erg dierbaar voor je is.
Iemand die je heel graag ziet, nog meer dan een vriend.
Heb jij een lief ? Wie is het ?
Hoe kan je aan je lief tonen dat je ze graag ziet ?
Bestaan er liefdesrelaties tussen twee mannen of twee vrouwen ?
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Verschillende relaties — VRIENDSCHAPSRELATIES

23
WERKBLAD

Je ziet op deze foto twee vrouwen die arm in arm over straat lopen.
Ze voelen zich goed bij elkaar en vertellen elkaar allerlei dingen.
Het zijn vriendinnen.
Wie zijn jouw vrienden ?
Wie is je beste vriend of vriendin ?
Waarom is die jouw beste vriend of vriendin ?
Wat doe je met je vrienden ?
Wat zou je nog meer willen doen met je vrienden ?
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Verschillende relaties —

RELATIES met KENNISSEN
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Op de foto zwaait een man naar zijn buurman.
Ze kennen elkaar een beetje doordat ze in dezelfde straat wonen.
Sommige mensen ken je een beetje maar niet erg goed.
Dan zijn het niet je vrienden maar wel jouw kennissen.
Wie zijn jouw kennissen ?
Wat doe jij voor hen ?
Wat doen zij voor jou ?
Zijn er kennissen die je beter wil leren kennen ?
Hoe zou je dat aanpakken ?
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Verschillende relaties —

RELATIES met COLLEGA ‘S.
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Op deze foto ‘s zie je mensen op hun werk.
De mensen met wie je samen werkt zijn je collega ‘s.
Heb jij collega ‘s ?
Hoe is je relatie met je collega ‘s ?
Zijn er collega ‘s met wie je goed overeen komt ?
Zijn er collega ‘s met wie je niet goed overeenkomt ?
Zie je collega ‘s buiten het werk ?
Zijn er collega ‘s die je beter wil leren kennen ?
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Verschillende relaties — HULPVERLENINGSRELATIES.
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Elke mens krijgt hulp van andere mensen.
Sommige dingen kan je alleen, voor andere dingen heb je hulp nodig.
Sommige mensen worden daarvoor betaald.
Begeleiders zijn personen die betaald worden om jou te ondersteunen.
Wie zijn jouw begeleiders ?
Hoe moet volgens jou een begeleider zijn ?
Wat wil je veranderen aan je begeleiders ?
Wat doe je graag samen met begeleiders ?
Wat doe je liever alleen ?
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Relatie met je OUDERS.
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Op deze foto ‘s zie je telkens ouders met hun kinderen.

Hoe is je relatie met je ouders ?
Hoe is de relatie met je ouders als je kind bent ?
Hoe is de relatie met je ouders als je volwassen bent ?

Hoe vaak zie je je ouders ?
Wat doe je samen met je ouders ?
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OVERLEDENEN.

WERKBLAD

Soms sterven mensen uit je omgeving.
We krijgen daar allemaal ooit mee te maken.
Zijn er mensen waarvan jij hield die nu dood zijn ?
Wat voelde je toen ?
Wat voel je nu ?
Hoe kun je toch nog houden van hen ?
Wat helpt jou aan deze mensen te denken ?
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Het grote vlinderspel.

32

Fladder fladder ...
Als je verliefd bent,
voelt het alsof er vlinders
in je buik rondvliegen.
Wie heeft dat al eens
meegemaakt?

Ik zie je graag.
Wil je het aanmaken?
Kevin

Je kan verliefd worden op
iemand omdat hij of zij:
♥
leuk beweegt
♥
toffe kleren draagt
♥
prachtig haar heeft
♥
stralende ogen heeft
♥
knappe benen heeft
♥
een lieve stem heeft
♥
leuk naar je lacht
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(Deze methodiek is gebaseerd op ‘Het grote vlinderspel’ uit Goede Minnaars, Sensoa, 2000)

Ik hou van u, ik hou van u,
ik hou van u
Ik hou van u, ik hou van,
ik hou van u
Geef me een kus
Geef me een kus
Geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus
© Noordkaap

Als je verliefd bent …
… zie je alles door een roze bril
… vergeet je alles
… krijg je knikkende knieën en
hartkloppingen als je hem of haar
dan toch ziet
…ben je het noorden kwijt
…kan je je niet concentreren
…krijg je geen hap door je keel
…lig je ’s nachts wakker en denk je
alleen aan de ander
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Je kan verliefd worden op
iemand omdat hij of zij :
♥
Slim is
♥
Graag lacht
♥
Heel eerlijk en open is
♥
Lief is
♥
Stoer overkomt
♥
Veel zelfvertrouwen
heeft
♥
Goed met je kan
praten

32
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Overdag droom ik van je
en 's nachts kan ik niet
van je slapen.
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SMS’je:

32
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© De Kus, August Rodin
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Waarom wil ik / heb ik een lief of vriend?

WERKBLAD

Ik wil graag een lief, vriend / vriendin:

1. Om mee te praten

3. Om samen de weekends
mee door te brengen

29

2. Om mee te vrijen

4. Om alle dagen mee
samen te leven
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Ik wil graag een lief, vriend / vriendin:

29
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5. Om te zijn zoals andere
volwassenen

6. Om mij minder
eenzaam te voelen

7. Om samen plezier te
maken
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8. Andere

Wat wil ik doen met mijn lief of vriend?

30
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Samen naar de film gaan.

Samen gaan dansen

Vrijen

Samen een
gezelschapsspel spelen
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Wat wil ik doen met mijn lief of vriend?

30
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Samen lekker eten maken

Zich mooi maken

Samen op reis gaan

Naar elkaar telefoneren
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Wat wil ik doen met mijn lief of vriend?

30
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Samen winkelen

Knuffelen

Samen in een fotoalbum kijken

Samen uit eten gaan
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Waarom ik geen lief vind.

2. Ik wil alleen een lief dat niet
gehandicapt is en die vind ik
niet.

3. Ik mag geen lief hebben
van mijn ouders.

4. Ik mag geen lief hebben
van mijn begeleiders.

5. Ik ben lelijk.
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1. Ik kom te weinig in contact
met andere mensen buiten
mijn instelling.

31

6. Ik word mijn lieven altijd beu.

31
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7. Ik durf geen contact te leggen.

8. Ik ben bang om iemand
te vragen.

9. Ik word altijd verliefd op
begeleiders.

10. Ik weet niet goed
hoe ik kan vrijen.
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De Flirttest.

33

1.

WERKBLAD

(deze methodiek komt uit Goede Minnaars, Sensoa, 2000)

Je gaat een avondje uit? Wat trek je aan?
Ik zorg ervoor dat mijn mooie kantjes goed
uitkomen.
Kledij is voor mij niet zo belangrijk.
Om het even, als het maar opvalt.
Ik wil er verzorgd uitzien.

º
Ì
√

2. Het is Valentijnsdag. Wat doe je?
Ik stuur een mooi kaartje of een leuk cadeautje.
Ik wacht af of ik zelf iets krijg van iemand.
Ik zing een liefdesliedje of ik vertel hoe
fantastisch die persoon wel is.

√
∇
Ì

3. Welk vervoermiddel spreekt je het meest aan?
Een cabrio sportwagen
Een comfortabele wagen met chauffeur
Een 2 PK
Een jeep 4x4
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∇
√
º
Ì

33

Samen eendjes vissen.

º

De botsauto’s.

Ì

Hoe hoger in de lucht hoe liever.

∇
√

Trakteren met oliebollen.
Lachen in het spiegelpaleis.

5. Je ziet de man, jongen of de vrouw, meisje van je dromen. Wat
doe je?
Je kijkt heel diep in zijn of haar ogen.
Je loopt zogezegd per ongeluk tegen hem /
haar aan.

Ì

Je gaat recht op hem/haar af en knoopt een
gesprek aan.

º

Ik bied hem/haar iets te drinken aan.

√
∇

Ik ga in de buurt staan en vertel een straf
verhaal.
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4. Waarvoor kies je op de kermis?

6. Je eerste afspraakje. Wat zou je dan samen willen doen?

Gaan dansen
Je gaat naar een praatcafé

√
Ì
º

Gezellig etentje samen

7. X ziet jou graag, maar jij niet. Wat doe je?
Je gaat er één keer mee uit en je neemt een
goede vriend(in) mee.
Je legt uit waarom je hem/haar niet ziet
zitten.

º

Je zegt alleen ‘ik ben niet geïnteresseerd’.

∇
√

Je geeft een compliment maar zegt dat je
niet vrij bent.

8. Het eerste wat je zegt is:

Je laat je per ongeluk vallen en roept “ Help,
ik kan niet meer recht.”

∇
√
º

Je zegt terwijl je het eruit neemt ”Er zit een
pluisje in je haar!”

Ì

Dag schatje
Wat zie je er goed uit!

Ken ik jou ergens van?
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Je gaat naar een romantische film

33

Welk type ‘flirter’ ben ik ?

º

Prater – Grappig
Je probeert indruk op de ander te maken door
grapjes te maken of rare dingen te zeggen.

Ì

Lichamelijk

√

Beleefd – goed zorgen voor de
ander

Met je lichaam probeer je de aandacht van
de ander te trekken en aanrakingen van de
ander uit te lokken.
Je beweegt veel.

Je zorgt voor de ander. Je luister goed.
Je bent ook geïnteresseerd in wat de ander
vertelt.

∇

Stoer
Je probeert de aandacht te trekken door indruk
te maken.

Opvallend
Je zegt niet veel maar je trekt aandacht door de
manier waarop je beweegt en door wat je doet.
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Tel hoeveel tekens je hebt aangekruist. Schrijf het getal in de laatste
kolom. Zo kan je zien welk type ‘flirter’ je bent.

33

Wie wil ik als lief / vriend?

38
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Op deze foto ‘s zien je een groepje mannen en een groepje vrouwen.

Wil je een man of een vrouw als lief ?
Hoe moet jouw lief eruit zijn ?
Wat voor karakter moet jouw lief hebben ?
Mag jouw lief een handicap hebben ?
Zou je jouw lief proberen veranderen ?
Hoe ziet je droomprins of droomprinses eruit ?
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Verliefd op een begeleider / begeleidster.
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Op deze foto zie je iemand die zijn begeleidster knuffelt.

Kunnen begeleiders ook echte goede vrienden zijn ?
Werd jij ooit al eens verliefd op een begeleider ?
Hoe voelde dat ?
Was deze persoon dan ook verliefd op jou ?
Wat heb je toen gedaan ?
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Plaatsen om een vriend of lief te vinden.

39
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In de bioscoop

Via internet

Op uitstap, reis of vakantie

In een hobbyclub

Op een cursus

Tijdens een feestje

Op café

In de werkplaats of
het dagcentrum
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Waar een lief leren kennen ?

40
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Deze mensen zijn op een feestje.
Ze kunnen er drinken, dansen en een babbeltje slaan.
Tom heeft Els ten dans gevraagd.
Zij babbelen wat met elkaar en ze vonden elkaar leuk.
Je kan een lief op allerlei plaatsen leren kennen.
Bijvoorbeeld op een feestje, maar ook in de bioscoop, in een cursus, in
een hobbyclub, op het werk ….
Op welke plaatsen kan jij nieuwe mensen ontmoeten ?
Hoe geraak je daar ?
Waar heb jij je lief leren kennen ?
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Kennismaken met elkaar:
de verschillende stappen.
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1. Ga naar de ander toe

2. Kijk de ander aan

3. Geef de ander een stevige hand

4. Zeg duidelijk je naam

5. Luister goed naar de naam van de ander
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Elkaar begroeten:
de verschillende stappen.
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1. Kijk de ander aan

2. Zeg de ander goedendag

3. Geef je de ander een hand of een kus?
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Een praatje beginnen:
de verschillende stappen.
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1. Denk na of je hier tegen de
persoon een praatje kan maken

2. Kijk de ander aan

3. Groet de ander

4. Begin over iets dat jullie
samen zien of horen

5. Luister wat de ander zegt/ let
op de reactie van de ander

6. Beslis of je door wil praten
of niet
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Verschillende manieren
om contact te leggen.
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Niet opdringerig, te snel

Niet direct foto, adres,
telefoon vragen

Niet altijd zelf praten

Geen slechte manieren

Niet overdreven veel
complimenten of cadeautjes
geven

Niet te veel lichamelijk contact

Niet steeds aanstaren

Geen dikke nek
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Een afspraak maken.
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Als je ergens iemand leuk tegenkomt en je wil hem/haar beter leren
kennen, kan je een afspraak maken.
Dit kan je doen door het te vragen of een brief of een e-mail te schrijven
of te telefoneren.
Je vraagt dan of hij/zij het fijn zou vinden om eens af te spreken om iets
te doen.
Je spreekt dan een datum, uur en plaats af waar je elkaar kan
ontmoeten.
Hoe zou jij een afspraak maken ?
Heb je hier ondersteuning bij nodig ?
Met wie zou je graag eens een afspraakje maken ?
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Wat kan je doen met je lief?
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Een relatie met je lief betekent ook aandacht geven aan elkaar.
Het is belangrijk tijd te maken voor elkaar, samen te zijn
zonder anderen.
Je kan dan iets leuks doen met twee.
Zo leer je elkaar ook beter kennen.

Wat zou jij samen met je lief doen ?
Hoe kom je te weten wat je lief graag doet ?
Zou je iets samen met je lief doen wat je zelf niet leuk vindt ?
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Evolutie in een relatie.

WERKBLAD

Tom en Els leren elkaar kennen op een feestje. Waar kan je elkaar nog leren kennen ?
Ze slaan een praatje. Waarover zou jij praten tijdens een eerste gesprek ?

Tom maakt zich mooi voor zijn volgende afspraakje. Hoe moet een man eruit zien voor een afspraakje ?
Ze gaan naar een fuif voor hun volgende afspraakje. Waar zou jij naar toe gaan voor een tweede afspraakje ?
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51

Evolutie in een relatie.
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Het klikt goed tussen Tom en Els en na de fuif neemt Tom opnieuw contact op met Els.
Els maakt zich mooi. Hoe moet een vrouw eruit zien voor een afspraakje ?

Tom en Els spreken af om iets te gaan drinken in een café.
Nadien maken Tom en Els een romantische wandeling aan het water. Wat vind jij romantisch ?
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Evolutie in een relatie.
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Tom legt zijn arm om de schouder van Els. Hoe kan Els laten zien dat ze van Tom houdt ?
Tom en Els kijken elkaar diep in de ogen en kussen elkaar. Hoe zou dit moment voelen ?
Heb jij dit ook al meegemaakt ?
Zoek eens een andere manier waarop Tom en Els een koppel worden ?
Welke moeilijkheden zouden Tom en Els kunnen tegenkomen terwijl ze een koppel worden ?
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Moeilijkheden in een relatie.
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In je relatie met je lief kan het soms wat minder goed gaan.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat een koppel zicht verveelt of moeilijk kan
beslissen wat ze samen willen doen.
Wat kan er nog moeilijk gaan in een relatie ?
Hoe voel je je dan ?
Hoe kan je problemen in je relatie oplossen ?
Het is belangrijk dat je er over babbelt met je lief. Zo begrijp je elkaar
beter en kan je er iets aan doen.
Wie kan je helpen als het moeilijk gaat om het uit te praten.
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Hoe maak ik een relatie uit?

Ik ga gewoon niet naar de volgende afspraak.

2.

Ik laat via een vriend of vriendin weten dat ik de relatie niet
meer zie zitten.

3.

Ik schrijf een brief om te zeggen dat ik de relatie niet meer
zie zitten.

4.

In een gesprek leg ik uit waarom ik de relatie niet meer zie
zitten.

5.

Ik begin een relatie met een ander, dan merkt hij of zij het
wel.

6.

Ik maak me heel boos op de ander en zeg dat ik geen relatie
meer wil.

7.

Ik laat via een begeleider weten dat ik de relatie niet meer zie
zitten.

8.

Ik spreek niet meer tegen de ander.
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WERKBLAD

1.
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Uitmaken van een relatie.
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Op de foto zie je een vrouw die kwaad is en zij wil dat de man weg
gaat.
Ze wil haar relatie uit maken want ze voelt zich niet meer goed in
de relatie.
Als je een relatie wil uitmaken kan je dit op verschillende manieren
doen:
Je vertelt aan de ander dat je niet meer bij elkaar past,
je neemt steeds minder contact met elkaar op, …
Hoe zou jij een relatie uitmaken ?
Hoe kan je je voelen als je een relatie uitmaakt ?
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Hoe kijken andere mensen naar je relatie?
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Als koppel kom je in contact met andere mensen.
Met wie kom je allemaal in contact ?
Deze mensen kunnen je aanvaarden.
Maar ze kunnen het ook moeilijk hebben met je relatie.
Hoe kunnen mensen reageren op je relatie ?
Waarom reageren ze zo ?
Hoe voelen die reacties van andere mensen ?
Hoe reageer je op deze reacties ?
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Wanneer voel ik me GROOT
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Wanneer voel ik me klein
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Weerbaarheid: JA en NEE gevoelens.
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Mensen raken elkaar aan.
Wie mag jou aanraken ? Hoe voelt dat ?
Wie mag jij aanraken ? Hoe voelt dat ?
Als dit gevoel OK is spreken we van een JA gevoel.
Als dit gevoel niet OK is spreken we van een NEE gevoel.
Soms kan dit gevoel verwarrend zijn.
Wat is voor jou een JA gevoel ?
Wat is voor jou een NEE gevoel ?
Hoe reageer je op een JA gevoel ?
Hoe reageer je op een NEE gevoel ?
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Doorsnede huis.
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Weerbaarheid: Waar kan ik naakt zijn?
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Op de foto staat een mevrouw naakt in haar badkamer en naakt in het
zwembad.
Waar mag je naakt rondlopen ?
Waar mag je niet naakt rondlopen ?

Deze mannen douchen samen na
het sporten.
Kan je dan naakt zijn terwijl andere
mensen erbij zijn ?
Hoe voel jij je daarbij ?

Deze man raakt zijn penis aan terwijl
hij met andere mensen naar tv kijkt.
Wanneer mag je jezelf aanraken ?
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Hoe zeg ik goedendag?

57
WERKBLAD

Wuiven

Hand geven

Kus op de mond

Kus op de wang
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Knuffelen

Weerbaarheid: Aanrakingen.
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Als jij iemand aanraakt of als andere mensen jou aanraken moet je je
drie vragen stellen.
1.
2.
3.

Heb ik een JA of NEE of VERWARD gevoel ?
Is het de juiste persoon die mij aanraakt ?
Is het de juiste plaats ?

Vind jij dit moeilijk of gemakkelijk ?
Wat helpt jou om te weten of iemand jou mag aanraken ?
Wat helpt jou om te weten of jij iemand mag aanraken ?
Heb jij al meegemaakt dat dit verkeerd loopt ?
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Weerbaarheid: 3 stappen plan.
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Sommige mensen mogen je aanraken, anderen niet.
Wat moet je doen als iemand jou lastig valt en je aanraakt als je dit niet
wil:
1) Neen zeggen: Je zegt duidelijk ‘neen’ tegen de ander
2) Dan loop je weg
3) Daarna vertel je wat je hebt meegemaakt aan iemand die je
vertrouwt.
Heb jij al meegemaakt dat je wordt lastig gevallen ?
Hoe reageer jij daar op ?
Bij wie kan jij terecht als je wordt lastig gevallen ?
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Weerbaarheid.
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1.

Neen zeggen

3.

2.

Weggaan

Het aan iemand vertellen die je vertrouwt
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