
Toolkit - Seksualiteit 



Inleiding Toolkit
In gesprek gaan met cliënten over het thema intimiteit en 
seksualiteit kan best lastig zijn. In deze toolkit vind je allerlei 
informatie om praktisch aan de slag te gaan met bijvoorbeeld 
seksuele voorlichting aan cliënten.  In de toolkit vind je 
verschillende hulpmiddelen om jou verder te helpen. Dat kan 
gaan om boeken, om spelletjes, maar ook om websites. Maak 
voor het bezoeken van de websites een kopie van de bijbehorende 
link en plak deze in de zoekbalk van jouw browser. 
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Hoofdstuk: 
Trainingen & Programma’s
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Doelgroep: 
Mensen met een verstandelijke beperking

Gebruiken bij: 
Om seksualiteit op een positieve manier te benaderen 
en bespreekbaar te maken met mensen met een 
beperking.

Omschrijving:
Middels een werkboek worden begeleiders ondersteunt 
om mensen met een verstandelijke beperking actief 
mee te nemen in een positieve seksualiteitsbeleving. 
Dit ter voorkoming dat seksualiteit pas besproken 
wordt na een negatieve ervaring. Het werkboek biedt 
handvatten voor begeleiders om met hun cliënten in 
gesprek te gaan over de thema’s vriendschap, relaties 
en seksualiteit en helpt de begeleider om de inhoud 
aan te passen op de hulpvraag en het niveau van de 
cliënt. 

Werkboek ‘vriendschap, 
relaties en seksualiteit’Doelgroep:

Mensen met een verstandelijke beperking

Gebruiken bij: 
Gebruiken om cliënten bewust te laten worden 
van eigen wensen, interessen mogelijkheden, en 
om informatie, waarden en normen, grenzen en 
regels op maat aangereikt te krijgen.

Omschrijving: 
Deze  methode bestaat uit een begeleidersboek 
voor cliëntbegeleiders en een werkmap voor 
cliënten. Deze materialen hebben als doel om de 
ontwikkeling van autonomie en veerkracht bij 
cliënten te stimuleren. De ondersteuning wordt 
vooral gericht op de sterke kanten van de cliënt 
waardoor zij hun eigen kracht ontwikkelen en 
beter leren omgaan met hun kwetsbaarheid. 

Praten over seks 
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https://www.seksuelevorming.nl/producten/
praten-over-seks

https://www.kennispleingehandicaptensector.
nl/eigen-regie/vriendschap-relaties-

seksualiteit-beperking-werkboek



Doelgroep:
Kwetsbare jongeren

Gebruiken bij: 
Gebruik Lief, lijf & leven om het gesprek aan te 
gaan over vriendschap & relaties, je eigen lijf, seks, 
en wat er kan misgaan samen met kwetsbare
jongeren.

Omschrijving: 
Lief, lijf & leven is een voorlichtingsprogramma 
speciaal voor kwetsbare jongeren, waarin 
middels filmpjes, werkbladen en praatplaten op 
een gestructureerde manier de vele facetten van 
de seksuele ontwikkeling belicht worden.

www.lieflijfenleven.nl https://www.rutgers.nl/producten/girls-talk

Lief, lijf & leven box Girls’ talk+ 
Doelgroep: 
Meiden met een licht verstandelijke beperking

Gebruiken bij: 
Deze training is voor professionals die met 
meiden met een licht verstandelijke beperking te 
maken hebben en op een positieve manier willen 
bijdragen aan hun seksuele gezondheid.

Omschrijving:
Girls’ Talk+ is een groepscounselings-programma 
van 8 bijeenkomsten over seksualiteit, relaties 
en weerbaarheid voor meiden tussen de 14 en 
21 jaar met een lichte verstandelijke beperking 
en die speciaal of praktijkonderwijs volgen. In 
de training leer je je hoe je meiden begeleid om 
gezonde keuzes te maken in hun relaties en 
seksualiteit. Jouw rol als professional en hoe 
jij hen kan begeleiden staat tijdens de training 
centraal. 
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Werkboek ‘Ik en de ander’
Doelgroep: 
Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking 
en (jong)volwassenen

Gebruiken bij: 
Het gesprek aangaan met jongeren met een 
beperking en ouders over sociale omgang en het 
zoeken naar passende omgangsregels.

Omschrijving: 
Middels een werkboek wordt sociale omgang, 
onzekerheden als het gaat om aanraken en 
intimiteit behandeld. Het werkboek heeft als 
doel om handvatten aan de jongeren met een 
beperking te geven in de omgang met andere om 
hen weerbaarder te maken. 

Make a move+
Doelgroep: 
Jongens met een licht verstandelijke beperking

Gebruiken bij: 
Deze training is voor professionals die met 
jongens met een licht verstandelijke beperking te 
maken hebben en op een positieve manier willen 
bijdragen aan hun seksuele gezondheid.

Omschrijving: 
Make a Move+ is een groeps-
counselingsprogramma van 8 bijeenkomsten 
over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor 
jongens tussen de 14 en 21 jaar met een lichte 
verstandelijke beperking en die speciaal of 
praktijkonderwijs volgen. In de training leer je 
hoe je deze jongens begeleid om gezonde keuzes 
te maken in hun relaties en seksualiteit. Jouw 
rol als professional en hoe jij hen kan begeleiden 
staat tijdens de training centraal. 

https://www.rutgers.nl/producten/make-move-0 https://www.kennispleingehandicaptensector.
nl/eigen-regie/intimiteit-samen-in-gesprek-

werkboek
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Doelgroep: 
Kinderen en jongeren

Gebruiken bij: 
Het stimuleren van gezond seksueel gedrag en 
het voorkomen en terugdringen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en 
jongeren.

Omschrijving: 
Het Vlaggensysteem biedt professionele 
opvoeders handvatten om seksueel gedrag 
adequaat te boordelen, het bespreekbaar te maken 
en om gepast te reageren.

Vlaggensysteem Ik puber
Doelgroep: 
Jongeren met een autisme-spectrumstoornis

Gebruiken bij: 
De Ik Puber-training kan gebruikt worden om de 
psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van 
jongeren met een diagnose in het
autismespectrum (ASS) beter te laten verlopen.

Omschrijving: 
De Ik Puber-training bestaat uit 18 lessen, die 
onder andere gaan over lichamelijke verandering 
tijdens de puberteit, vriendschap, verliefdheid 
enverkering, (veilig) vrijen, zwangerschap, 
grenzen aangeven en herkennen. De training 
biedt hulpverleners een bruikbaar handvat om 
jongeren met een autisme-spectrumstoornis de 
gewenste begeleiding te geven.
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https://vlaggensysteem.nl/ www.ikpuber.nl



Hoofdstuk: 
Spel & Voorlichtingsmateriaal



Doelgroep: 
Kinderen en jongeren

Gebruiken bij: 
Het stimuleren van gezond seksueel gedrag en 
het voorkomen enterugdringen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag onder kinderen 
enjongeren.

Omschrijving: 
Het spel Oké?! Bouwt voort op de werkvormen 
van het Vlaggensysteem en biedt een praktisch 
en interactief instrument voor professionals en 
begeleiders. Zo kunnen zij direct met jongeren in 
gesprek over seksualiteit engrenzen. 

Oké?! Vrienden en vrijers
Doelgroep: 
Mensen met een verstandelijke beperking

Gebruiken bij: 
Het bespreekbaar maken van de thema’s 
lichaam, vriendschap, partners, seksualiteit en 
weerbaarheid met cliënten.

Omschrijving: 
Vrienden & Vrijers is een spelmethode die het 
makkelijker maakt om met cliënten te praten 
over de verschillende thema’s. De methode 
bevat kaarten met afbeeldingen en vragen. De 
afbeeldingen roepen associaties op bij cliënten en 
die leiden tot een gesprek en de vragen helpen de 
begeleider het gesprek te verdiepen. 
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https://www.seksuelevorming.nl/
producten/ok%C3%A9-spel-over-seksueel-

grensoverschrijdend-gedrag www.vriendenenvrijers.nl



Doelgroep: 
Kinderen en jongeren

Gebruiken bij: 
Op een eenvoudige manier seksuele ontwikkeling 
bespreekbaar maken samen met kinderen en 
jongeren.

Omschrijving: 
Het seksueel ontwikkelingsspel is een makkelijk 
te spelen kaartspel waarbij je de seksuele 
ontwikkeling van kinderen en jongeren met 
elkaar kunt bespreken. Het spel bevat kaarten 
met de leeftijdsfasen en kaarten met gedragingen 
of ontwikkelings-aspecten, de kaarten met 
gedragingen of ontwikkelingsaspecten dienen 
gekoppeld te worden aan de leeftijdsfasen. Het 
spel volgt de seksuele ontwikkeling zoals is 
aangegeven in het Vlaggensysteem.

Het seksueel ontwikkelspel Rond je seksualiteit
Doelgroep: 
Jongeren vanaf 15 jaar

Gebruiken bij:
Het bespreekbaar maken van waarden en normen 
ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Omschrijving: 
Het spel bevat kaarten met uiteenlopende vragen 
onderverdeeld in de thema’s weerbaarheid, 
seksuele oriëntatie en communicatie. Met het 
spel overwinnen jongeren hun schroom om over 
relaties en seks te praten. Ze leren op een veilige 
manier in een groep hun mening te delen, worden 
zich bewust van het bestaan van verschillende 
normen en waarden die persoonlijk kunnen 
zijn of cultureel bepaald en er is aandacht voor 
seksuele rechten wereldwijd. 
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http://www.deblikopeners.com/seksueel-
ontwikkelingsspel.html

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/rond-je-
seksualiteit/44778



Mag ik van jou
Doelgroep: 
Kinderen en jongvolwassenen (met een 
verstandelijke beperking)

Gebruiken bij: 
Het bespreekbaar maken en het geven van 
seksuele vorming en voorlichting aan kinderen 
en jongvolwassenen met een verstandelijke 
beperking.

Omschrijving: 
Het taboe dat vaak op het onderwerp seksualiteit 
rust en ook de eigen handelingsverlegenheid van 
begeleiders of ouders staat goede voorlichting 
in de weg. Om de drempel te verlagen en 
het onderwerp bespreekbaar te maken is dit 
kwartetspel ontwikkeld. Met het spel wordt 
vorming en voorlichting middels verschillende 
thema’s en mooi vormgegeven tekeningen leuk 
en gebruiksvriendelijk gemaakt.

Doelgroep: 
Mensen met een verstandelijke beperking die een 
kinderwens hebben of al vader of moeder zijn

Gebruiken bij: 
Het bespreekbaar maken van een kinderwens of 
ouderschap met mensen met een verstandelijke 
beperking.

Omschrijving: 
Middels de toolkit en aanbevelingen wordt 
ondersteund in het gesprek aangaan met mensen 
met een verstandelijke beperking over een 
kinderwens en ouderschap en hulpmiddelen 
geboden om hierin te begeleiden. Er wordt onder 
andere besproken hoe je ervoor kunt zorgen dat 
cliënten weten
waarvoor zij kiezen, hoe je hen kan laten inzien 
wat hen te wachten staat en wat er allemaal bij 
komt kijken bij de opvoeding van een kind. 

De koffer 
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https://kompazirenekonig.nl/mag-ik-van-jou/
https://www.asvz.nl/specialismen/kinderwens-

ouderschap/



Transgender een 
toegankelijke gids
Doelgroep: 
Mensen met een licht verstandelijke beperking 
die hun genderidentiteit willen onderzoeken en/
of die in transitie willen gaan.

Gebruiken bij: 
Het bespreekbaar maken van de complexe materie 
rondom transgender-zijn en in transitie gaan.

Omschrijving: 
In de gids wordt in toegankelijke taal en met 
behulp van illustraties het gender-zijn en in 
transitie gaan besproken. Medische, sociale en 
juridische transitie komen aan bod en vragen als: 
wat is het verschil tussen gender en 5 geslacht, 
hoe vertel je aan je omgeving dat je trans bent en 
wat gebeurt er met je lichaam als je hormonen 
gebruikt.
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https://www.transvisie.nl/transgender-een-
toegankelijke-gids-gepresenteerd/



Hoofdstuk: 
Websites & Apps



Omschrijving: 
Lief, lijf & leven is een voorlichtingsprogramma 
over seksualiteit voor jongeren met een licht 
verstandelijke beperking. Binnen de app wordt op 
een gestructureerde manier alle facetten van de 
seksuele ontwikkeling belicht, zoals kennis over 
het eigen lichaam, de mogelijkheden en gevaren 
van internet, seksueel misbruik, loverboys en 
weerbaarheid. 

Beschikbaarheid: 
Klosmedia, via expertiseteam seksualiteit 
beschikbaar

Lief, lijf & leven app De beter in bed app
Omschrijving: 
Met deze app kan de jongeren testen wat hij of 
zij weet over relaties, seks en anticonceptie en 
ontdekken wat fijne plekjes en lekkere standjes 
zij. De app geeft informatie en praktische tips over 
veiligheid, prettige en gewenste seks. Een virtuele 
persoonlijke coach leidt de jongere spelenderwijs 
door de app en zorgt er voor dat je steeds dichter 
bij tips en adviezen komt die aansluiten bij de 
wensen van de jongere. Hiermee kan de jongere 
ontdekken welke anticonceptie het beste bij hem 
of haar past, wat de gevoelige plekjes van mannen 
en vrouwen zijn en hoe een soa-test in zijn werk 
gaat. 

www.seksualiteit.nl/beter-bed-app
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Can you fix it
Omschrijving: 
Op de site zijn verschillende filmpjes te vinden 
over: Vriendschap, relaties en intimiteit. De 
filmpjes kunnen afgespeeld worden door jongeren 
zelf. Tijdens de filmpjes wordt op verschillende 
momenten gevraagd om in te
grijpen en aan te geven hoe jij zou handelen 
of reageren, hiermee kunnen punten verdiend 
worden. Op een spelenderwijze leert zo de 
jongere om op een juiste manier te handelen in 
verschillende situaties. 
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www.canyoufixit.sense.info



Hoofdstuk: 
Boeken



Kop en staart (M. Delfos)     
v.a. 10 jaar 

Zin in je zelf (M. Delfos)     
v.a. 10 jaar 

Zoek de verschillen (M. Delfos)    
v.a. 11 jaar 

Verliefd is verliefd (M. Delfos)    
v.a. 10 jaar 

In je blootje (Iva Bicanic)     
4-12 jaar 

Baas over je lijf (Iva Bicanic)    
4-8 jaar 

Allereerste infoboek-seksuele voorlichting 
(I. Fougere)   
4-6 jaar 

Babyzaadjes. Waar komen de kinderen 
vandaan (T. Lenain) 
4-8 jaar 

Het kleine piemelboek (D. Hojer)    
9-12 jaar 

Het vrolijke vagina boekje (D. Hojer)    
9-12 jaar 

Seks hoe zit dat? (M. Piquermal)   
v.a. 12 jaar 

 
Puberboek (S. van der Doef)    
12-15 jaar 

Nee (S. van der Doef)     
4-7 jaar 

Ik vind je lief (S. van der Doef)     
4-7 jaar 

Ben je ook op mij (S. van der Doef)    
7-12 jaar 

Het lijfboek voor powergirls (S. Van der Doef) 
12-25 jaar 

Dat nare gevoel (M. Delfos)    
v.a. 10 jaar 

Een vrolijke drukte (M. Delfos)    
v.a. 10 jaar 

Overal te koop (M. Delfos)     
v.a. 10 jaar 

De dichter bij je bed show (M. Delfos)   
v.a. 11 jaar 

Alles erop en eraan (M. Delfos)    
v.a. 11 jaar 

Boekenlijst
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Hoofdstuk: 
Daten & Contact



Overzicht 
Dating & Contact
Uniek Dating 
Link:
https://uniekdating.nl/home

Updating 
Link:
https://www.up-dating.nl/

Vrienden voor het Leven
Link:
https://www.vriendenvoorhetleven.nl/

Zonder Stempel
Link:
https://zonderstempel.coc.nl/

Capido
Link:
https://www.capido.nl/

Lofjoe
Link:
https://lofjoe.nl/

Oog 4 Liefde
Link:
https://www.oogvoorliefde.nl/
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