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Met de billen bloot  

Themabijeenkomst over seksualiteit                                    

voor medewerkers van justitiële jeugdinrichtingen 

 

Een belangrijke ontwikkelingstaak voor adolescenten en jongvolwassenen is het vormgeven 

aan intimiteit en seksualiteit. Hiervoor zijn competenties nodig zoals het ontdekken en aan 

de ander kenbaar maken van eigen wensen en grenzen, en het zelf verantwoorde keuzen 

kunnen maken in de wijze waarop, wanneer en met wie je seksueel contact hebt.  

 

Om richting te geven aan de begeleiding van onze jongeren rondom intimiteit en 

seksualiteit, zijn binnen de JJI’s al hulpmiddelen beschikbaar zoals de ‘Visie op seksualiteit, 

relaties en omgangsvormen’, modules als ‘Let’s talk’ en de ontwikkelprofielen ‘Intimiteit en 

seks’ en ‘Verliefdheid en liefde’.  

 

Maar ook in alledaagse situaties worden medewerkers van JJI’s geconfronteerd met vragen 

over seksualiteit. Hoe leg je een jongen die met verlof gaat, op Tinder wil en verwacht 

diezelfde middag al seks te hebben bijvoorbeeld uit hoe contact leggen via datingsites wél 

werkt? Of welke afspraken maak je met een jongere over het lezen van de Playboy of 

masturberen op zijn kamer?  

 

Veel medewerkers ervaren in dergelijke situaties twijfel en onzekerheid over hoe te 

handelen en geven aan behoefte te hebben aan concrete tips en tools.  
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Om deze reden organiseren de Gebruikersgroep YOUTURN, Stichting 180 en DJI een 

themabijeenkomst voor (senior) pedagogisch medewerkers, methodiekcoaches, 

gedragswetenschappers,  teamleiders/afdelingshoofden, medewerkers van de medische 

dienst en inhoudelijk directeuren van alle JJI’s.  

 

Doel van de dag is het vergroten van de kennis en vaardigheden van medewerkers van JJI’s 

om seksueel gedrag van jongeren in JJI’s adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en 

hier gepast op te reageren.  

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze themabijeenkomst, welke plaatsvindt op:  

 

Datum:  donderdag 19 september 2019 

Tijd:   09.30 – 16.00 uur 

Locatie:   de Zalen van Zeven, Bollenhofsestraat 138A, Utrecht 

Het voorlopige programma vindt u op de volgende pagina. 

Per JJI kunnen er in totaal 10 medewerkers deelnemen.  

Aanmelden kan door uw naam, functie, e-mailadres en naam van uw JJI te mailen naar 

annahulsebosch@180.nl .  

Een week voorafgaand aan de themabijeenkomst ontvangt u de laatste informatie over het 
programma en een routebeschrijving. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 
Anna Hulsebosch (annahulsebosch@180.nl). 

 

Graag tot ziens op 19 september! 

 

De voorbereidingsgroep vanuit de Gebruikersgroep YOUTURN, Stichting 180 en DJI:                      

Sabine Baardman, Helma Blankman, Anna Hulsebosch, Patricia Meijer en Rianne Tempelaars 
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Voorlopig programma themabijeenkomst seksualiteit 

9.00 - 9.30 uur Ontvangst     

9.30 - 9.45 uur Opening en welkom  
Marijke van Genabeek, pedagogisch directeur RJJI 

9.45 - 10.30 uur Wat zou jij doen als…?  
Bespreking van concrete casussen uit de alledaagse praktijk van een JJI 

10.30 - 10.45 uur Pauze 

10.45 - 11.30 uur Normale seksuele ontwikkeling 
Marianne Jonker, senior consultant Rutgers WPF 

11.30 – 12.00 uur Ervaringen vanuit de ESP-zedengroep  
Remko Noordzij, SPM RJJI locatie Den Hey-Acker 

12.00 - 12.45 uur Lunch 

12.45 – 13.30 uur Vlaggensysteem en Buiten de lijnen: Praten met jongeren over seks en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag  
Rozemarijn van Pagée, orthopedagoog DeKinderkliniek / trainer 

13.30 – 14.15 uur Normaal of afwijkend?  
Bespreking van concrete casussen uit de alledaagse praktijk van een JJI  

14.15 – 14.30 uur  Terugkoppeling bevindingen werkgroepen 

14.30 – 15.00 uur Liberman module 'Omgaan met sociale relaties en intimiteit'  
Helma Blankman, coördinerend adviseur beleid DJI / opleider RINO 

15.00 – 15.45 uur Markt met materialen en spellen  
Diverse medewerkers JJI’s, Rutgers WPF, Stichting 180 en DJI  

15.45 – 16.00 uur Evaluatie en afsluiting 
Marijke van Genabeek 

 

 


