
 

 

  

 

        

UITNODIGING BOEKPRESENTATIE 
‘BESPREEKBAAR MAKEN VAN SEKSUALITEIT EN INTIMITEIT’ 

 
Op donderdag 9 november 2017 vindt van 14.30 – 16.30 uur bij Avans Hogeschool, 

Onderwijsboulevard 215 in Den Bosch (zaal OC.006) de presentatie plaats van het boek 

‘Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit’. 

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  

 

Nog steeds hebben veel professionals in zorg en 

welzijn moeite om seksualiteit en intimiteit 

bespreekbaar te maken. Kennis op dat gebied en 

het ontwikkelen van vaardigheden en 

houdingsaspecten om kwesties bespreekbaar te 

maken, zijn belangrijk bij het ontwikkelen van 

een professionele beroepshouding. Dit boek, 

onder redactie van Mechtild Hoïng, Janine 

Janssen, Anne Boer en Malou Liebregts, geeft 

essentiële informatie en inzicht hoe professioneel 

om te gaan met beroepssituaties waarbij 

seksualiteit en intimiteit een rol spelen. 

Het boek gaat in op de seksuele ontwikkeling die 

mensen in hun verschillende levensfasen 

doorlopen en plaatst het begrip seksualiteit in 

een breed maatschappelijk kader. Er is veel 

aandacht voor een positieve grondhouding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit en voor 

het vroegtijdig bespreekbaar maken van kwesties. Het boek schetst een breed beeld van 

seksualiteit en intimiteit rond diverse thema’s, en gaat daarbij in op het professioneel werken 

met verschillende doelgroepen zoals kwetsbare jongeren, zedendelinquenten, slachtoffers van 

seksueel misbruik, ouderen of mensen met een psychische aandoening. 

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 

14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee 

15.00 uur: Welkom door Anne Boer (onderzoeker EMMA, experts in Media en 

Maatschappij) en Malou Liebregts (docent Avans Hogeschool en eigenaar 

tekstbureau Metzonderbril) 

15.05 uur: Inleiding door Paulien van Haastrecht (manager Nationale Programma’s 

Rutgers, kenniscentrum Seksualiteit) 

15.15 uur: Redactie aan het woord; Mechtild Hoïng (docent Avans Hogeschool, freelance 

onderzoeker) 

15.25 uur: Uitreiking 1e exemplaar aan Paulien van Haastrecht door Mechtild Hoïng 

15.40 uur: Seksualiteit en de professional; Leanne van Eijk (seksuoloog en docent leerlijn 

seksualiteit en intimiteit, Fontys Hogeschool) en Annelies Kuyper (senior 

consultant Rutgers, kenniscentrum Seksualiteit) 

15.50 uur: Seksualiteit bespreekbaar maken in een multiculturele samenleving; Janine 

Janssen (lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties, Avans Hogeschool) 

16.00 uur: Afsluiting en borrel 

 

U bent deze middag van harte welkom, u kunt zich hier aanmelden. 

http://www.formdesk.com/omnismart/form131054

