
Leren Over Leven 
WORKSHOPDAGEN VOOR HULPVERLENERS

HOREN, ZIEN EN … 
STIL EVEN.

SITUERING
In zaken waar sprake is van seksueel 
misbruik is de meerzijdige 
partijdigheid van groot belang en van 
onschatbare waarde. Als hulpverlener 
vraagt dit heel wat inzicht en ook 
volgehouden inspanning. Het is een 
hele uitdaging om mensen in deze 
situatie op een passende wijze aan te 
spreken.  Els Boonen en Hanneke 
Sauren werken met al diegenen die 
deze uitdaging aanspreekt.  In een 
uitermate praktijkgerichte workshop 
komen zowel inzicht als vaardigheden 
aan bod.
 

WERKZIJZE
We bieden u drie verschillende 
workshops aan, elk van een dag.  U kan 
ze apart volgen of er een drieluik van 
maken. De workshop maakt telkens 
gebruik van de videoregistratie van het 
toneelstuk “Stil even…”.  De casus in dit 
stuk gebruiken we om een diepgaande 
bespreking van de thematiek mogelijk 
te maken.  Op elk van de dagen komen 
groepsbesprekingen, presentaties en 
oefeningen aan bod.  

INHOUD 
Dag  1: Moeders…
Deze workshop focust op de positie van 
de moeder in gezinnen met seksueel 
misbruik.  Wat is haar rol in het 
verhaal? Hoe spreken we haar aan of 
maken we dingen bespreekbaar?  
Er wordt gewerkt met analyses van de 
casus uit het toneelstuk, grondige 
bespreking van inzichten en heel wat 
praktische oefeningen.  Omwille van 
het interactieve karakter van deze dag 
beperken we het aantal inschrijvingen.
 
Dag 2: Meerzijdig partijdig …
In deze workshop analyseren we de 
verschillende posities binnen het gezin 
en zoeken we uit hoe we de actoren 
kunnen aanspreken.  De rol en de 
positie van de hulpverlener staan 
centraal in verschillende toepassingen 
en oefeningen.  Deze dag staat open 
voor een ruim en divers publiek.  
Er is geen specifieke voorkennis 
vereist. 

Dag 3: Vermoedens…
Misschien nog het moeilijkst van al om 
te hanteren… het niet weten.  Hoe gaan 
we als hulpverlener om met vermoe-
dens? Wie spreken we aan? Wanneer? 
Hoe?  We onderzoeken de effecten van 
onze communicatie op de 
aangesprokene, het gezin en de 
omgeving.  Ook hier komen  
theoretische inzichten, casus-
bespreking en oefeningen aan bod. 

PRAKTISCH
Dag 1:  Moeders…
Datum:  16 april 2010, 9u30 – 16u30
Plaats:  Regardz Meeting 
 Center La Vie, 
 Utrecht 
Prijs:  215 euro 
Code:  WHS-160410

Dag 2:  Meerzijdig partijdig…
Datum:  1 juni 2010, 9u30 – 16u30
Plaats:  Vergadercentrum ALM,
 Antwerpen – Berchem
Prijs:  145 euro 
Code:  WHS-010610

Dag 3:  Vermoedens…
Antwerpen: 7 april 2011
Prijs:   145 euro
Code:  WHS-070411

Utrecht:  25 mei 2011 
Prijs:  235 euro 
Code:  WHS-250511

PERSONALIA

Els Boonen is theatermaker, trainer, coach bij 

CALL (Community for Authentic Leadership 

and Learning) en regisseur van  “Stil Even”.  

Hanneke Sauren is seksuoloog (NVVS) 

opleider/supervisor bij Leren over Leven en 

medewerker bij CLAS (contextuele 

behandeling en leergroepen voor alle 

betrokkenen bij seksueel misbruik).

foto: Clea Betlem

inschrijven via de website 
www.lerenoverleven.org

N ieuw en  un iek  aanbod  over  de  aanpak  van  seksuee l  misb ru i k .

LEREN OVER LEVEN
L E E R S C H O O L  V O O R  C O N T E X T U E L E  H U L P V E R L E N I N G
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