Werkvorm Intimiteit, waar ligt de grens?
Je durft onderhand niemand meer aan te raken; is een arm om iemands schouder dan ook al een ongewenste
intimiteit? Wordt het niet allemaal overdreven? Vragen die je de laatste tijd vaker hoort. Ze kunnen op weerstand
duiden, soms zijn ze ook uiting van oprechte verwarring. In deze werkvorm gaan begeleiders samen grenzen
verkennen en op basis daarvan afspraken maken wat wel en niet kan.

Werkvorm
Groepsdiscussie aan de hand van voorbeeldsituaties.

Doelgroep
Begeleiders van kinderen/jongeren

Doel
Begeleiders kunnen aangeven onder welke voorwaarden bepaalde situaties rond omgangsvormen, intimiteit,
betrokkenheid wel of niet worden toegestaan binnen de organisatie/club/vereniging.

Duur
60 minuten

Benodigdheden
• Werkblad ‘Wat kan wel/niet; het grijze gebied’
• Werkblad ‘Turven per subgroep’
• Flap-over met lege vellen en stiften (1 voor elke 3 deelnemers)

Werkwijze
In deze werkvorm gaan begeleiders samen grenzen verkennen en op basis daarvan afspraken maken wat
wel en niet kan.
Introductie (5 minuten)
Geef het volgende letterlijk of in eigen woorden weer: Als het gaat om betrokkenheid en afstandelijkheid, intimiteit en
lichamelijkheid doen zich altijd gebieden voor waarvan de grenzen vaag zijn. Je kunt niet zomaar zeggen: mag wel of
mag niet. Dit kan per situatie en per kind/jongere verschillen. Het antwoord op de vraag waar de grens ligt is desondanks simpel: de grens is daar waar de ander hem legt. Die grens geeft iemand op één of andere manier aan. Wat
iemand onder gewenst en ongewenst verstaat is dus persoonlijk en die persoonlijke grens dient te worden gerespec
teerd. Dit geldt voor vrijwilligers, maar ook voor kinderen en jongeren.
Dit vereist wel dat mensen in staat zijn grenzen aan te geven. Sommige kinderen/jongeren hebben niet geleerd
of hebben juist afgeleerd om grenzen te stellen. Dit betekent dat je als medewerker actief werkt aan het creëren
van een klimaat waarin zij grenzen mogen en kunnen hebben. Om oog te hebben voor mogelijke grenzen, is het
belangrijk dat je als begeleider zicht hebt op zowel je persoonlijke als je professionele waarden en normen.
Eén professionele grens ligt er altijd: dat je geen seksuele contacten met kinderen/jongeren hebt. Dit is strafbaar
volgens het Wetboek van Strafrecht. Deze grens stijgt uit boven de individuele beleving van kinderen, jongeren,
medewerkers en vrijwilligers.
Door middel van deze werkvorm gaan we gezamenlijk afspraken maken over omgangsvormen, betrokkenheid en
grenzen. Dit betekent niet dat er op alle intimiteit of lichamelijkheid een taboe moet komen te liggen. Dit zou een verarming betekenen van een positieve omgang en begeleiding. Openheid en het constante gesprek over hoe we iets
doen en waarom, bijven het allerbelangrijkste.
Aan de slag (30 minuten)
Deel het werkblad met situatieschetsen uit. Laat iedereen eerst individueel invullen of iets naar hun idee wel kan, niet
kan of soms wel/soms niet kan (het zogenaamde grijze gebied). Het is de bedoeling dat men de lijst zo spontaan
mogelijk invult en zijn/haar eerste gevoel volgt. Het gaat niet om een ‘goed’ of ‘fout’ antwoord, maar om mogelijke
afwegingen die in een situatie aan de orde kunnen zijn.
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Laat de groep vervolgens in subgroepen van 3 personen uiteengaan en geef de volgende instructie.
• Spreek af wie de rapporteur is.
• Turf de eerste 5 minuten met behulp van het turfblad snel wat iedereen heeft ingevuld. Het is belangrijk dat je op dit
moment in de werkvorm nog geen discussie voert of laat voeren. Bekijk welke twee situaties de meest uiteenlopende
scores hebben.
• Probeer over deze twee situaties op grond van argumenten tot een eenduidig standpunt te komen en verwoord dit
in een omgangsregel. Schrijf situaties, argumenten en omgangsregel op een flap.
• Bespreek wanneer er tijd over is nog een derde of eventueel vierde situatie.
Plenaire bespreking (25 minuten)
Laat elke subgroeprapporteur de discussie kort samenvatten en de argumenten en daaruit voortvloeiende omgangsregel presenteren. Wanneer alle subgroepen hun presentatie hebben gegeven, wordt bekeken over welke zaken het
belangrijk is afspraken te maken.
• Welke situatie(s) riepen het meest discussie op?
• Bij welke thema’s zijn duidelijke afspraken nodig?
• Zijn er ook thema’s waarvoor geen afspraken nodig zijn?
• Wat doe je wanneer iemand een minderheidsstandpunt heeft?
• Is het in de praktijk makkelijk of moeilijk om dit soort situaties bespreekbaar te maken? Wat belemmert je? Wat zou
het kunnen bevorderen?

Aandachtspunten
• Als vervolg op deze bijeenkomst kan eventueel een werkgroepje aan de slag om voor die zaken die de meeste
discussie opriepen, omgangsregels uit te werken.
• Het niet maken van afspraken, is ook een afspraak! Namelijk dat ieder individueel op grond van eigen inzicht en
normen en waarden handelt. Hierdoor kan willekeur in handelen ontstaan en kunnen grenzen makkelijker worden
overschreden.
• Een niet ‘sluitende’ afspraak blijkt vaak beter te zijn dan geen afspraak, omdat men in gesprek is/blijft over het
onderwerp.
• Werkblad en turfblad kunnen worden aangevuld met voorbeelden die aansluiten bij de eigen situatie, denk daarbij
aan bijvoorbeeld samen op kamp gaan, de kleedkamer, lichamelijke hulp bij het dagelijks leven, etc.
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Werkblad ‘Wat kan wel/niet; het grijze gebied’
De situatie

Wel

Grijs

1. Een arm om een kind/jongere heenslaan.
2. Een kind/jongere heeft een nieuwe vriend(in) en stelt jou vragen over seks.
3. Vrijwilligers dragen sexy kleding.
4. Een kind (6 jaar) wil bij jou op schoot zitten.
4. Een jongere (14 jaar) wil bij jou op schoot zitten.
5. Schuifelen met een jongere op een feestavond.
6. Een kind/jongere bij je thuis uitnodigen.
7. Een vriendschapsrelatie met een kind/jongere aangaan.
8. Bij een jongere op schoot gaan zitten.
9. Een kind/jongere hangt na een activiteit regelmatig om de begeleider
heen en geeft hem/haar cadeautjes.
10 Een kind/jongere zegt ‘lekker ding’ tegen je.
11. Een kind/jongere uitmaken voor ‘stommerik’.
12. Een kind/jongere tegen betaling een klusje bij je laten doen.
13. Een kind/jongere grijpt je bij je billen of borsten.
14. Een lieveling hebben/een zwak hebben voor een kind/jongere.
15. Sjansen met een kind/jongere.
16. Privézaken met een kind/jongere bespreken.
17. Een kind/jongere scheldt jou uit voor bijvoorbeeld ‘klootzak’ of ‘trut’.
18. Voor de grap meegaan in verliefdheidsgevoelens die een kind/jongere
voor jou heeft.
19. Jongeren dragen sexy kleding.
20. Een kind/jongere roept erotische gevoelens bij je op.
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Niet

Turfblad
Turf wat iedereen heeft ingevuld. Zorg ervoor dat er tijdens het turven nog geen discussie wordt gevoerd! Welke twee
situaties hebben de meest uiteenlopende scores? Kom op grond van argumenten tot een eenduidig standpunt en
verwoord dit in een omgangsregel. Schrijf op een flap.
Situatie

Wel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Niet

Grijs

