1.Het Vlaggensysteem: beoordelen en bespreken van seksueel gedrag.

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en
terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt
professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het
bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. In de workshop gaan de deelnemers aan de
slag met het beoordelen van en reageren op een situatie waarin seksueel gedrag zichtbaar is.
Evelien Vangangel is als Trainer Vlaggensysteem en docent Orthopedagogiek verbonden aan
de Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard.

2. Culturele en seksuele diversiteit.
Wat is de invloed van cultuur op seksuele diversiteit? Hoe is het bijvoorbeeld om op te
groeien in een omgeving die gedreven is door culturele overtuigingen en waarin seksuele
diversiteit niet wordt geaccepteerd? Hoe pakt het COC het aan om het onderwerp
bespreekbaar te maken? Het COC werkt veel samen met andere maatschappelijke
organisaties waaronder ook Stichting Meer Kleur en Kwaliteit, waardoor meer inzichten en
perspectief vanuit meerdere culturele oogpunten in de Limburgse samenleving ontstaan. In
deze workshop wordt op dit thema verder ingegaan. Een van de doelen is om de deelnemers
te voorzien van tips&tricks om vanuit een pedagogische/didactische blik beter om te gaan met
verschillen tussen cultuur en seksuele diversiteit: samen zorgen voor meer verbinding en een
veilige, inclusieve samenleving voor iedereen.
De workshop wordt verzorgd door Tamara van Bogaert, zij is directeur van COC Limburg.

3. Seks met Beleid
In de workshop ‘seks met beleid’ wordt stil gestaan bij het belang van een gezamenlijk kijk
op het thema seksualiteit binnen de organisatie waarin je werkzaam bent. Hierbij wordt
ingegaan op vragen als “Hoe kijk ik naar en denk ik over seksualiteit, hoe maak ik dan
verbinding over dit thema met collega’s”. In deze workshop staan we eerst stil bij jouw kijk
op seksualiteit en hoe jouw manier van kijken ook jouw handelen stuurt. Daarna verdiepen we
ons in de handvaten om gezamenlijk te kijken naar het thema seksualiteit en wat de
meerwaarde is van een eventuele visie. De workshop moet jou een houvast geven om met dit
thema op beleidsniveau met elkaar in gesprek te gaan.
Yves Vennekens is docent Pedagogiek bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Daarnaast is hij
(ortho) pedagogisch consultant binnen zorgorganisaties in Vlaanderen en Nederland en werkt
hij als relatie- en gezinstherapeut bij Synerga (www.synerga.be).

4. Bespreekbaar maken van seksualiteit met kinderen/jongeren dmv inzet van specifieke
spelmaterialen
Welke tools kunnen ingezet worden om het gesprek met jongeren en kinderen over het thema
seksualiteit te starten? De GGD toont diverse materialen en gaat in op de achtergrond en
werking van de tools.
De workshop wordt gegeven door twee beleidsmedewerkers en een verpleegkundige van de
afdeling Seksuele Gezondheidszorg GGD-ZZL.

5. Jongeren en LHBT.
''Lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender (LHBT+). We hebben eerder van deze
begrippen gehoord en waarschijnlijk kennen we iemand uit ons netwerk die tot deze
doelgroep behoort. Wat is het verschil tussen transgender en transseksueel? Waarom zijn
coming outs zo belangrijk? Gender, feit of fabel? Hoe zit het eigenlijk met de
acceptatie/tolerantie van de LHBT'ers? Laten we het onder andere hierover hebben.'' Patrick
bespreekt deze vragen aan de hand van zijn eigen ervaringen.
Patrick Loos is student FHP Sittard. Hij is voorlichter geweest bij COC Groningen &
Drenthe en begeleider van LHBT+ jongeren bij The Box.

6. LVB en LHBT: praten zonder stempel
Seksuele diversiteit komt ook bij mensen met een licht verstandelijke beperking voor. In de
workshop vertelt een ervaringsdeskundige de kansen en uitdagingen van deze doelgroep. Ook
krijg je handige tools om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken en maak je kennis de
nieuwste ontwikkelingen.
De workshop wordt verzorgd door Jessica Maes - Social Worker & Orthopedagoog i.o. Zij is
sinds enkele jaren kernteamlid Zonder Stempel | verantwoordelijke onderzoek.

