
Oefening
Veilig praten over Seksueel 

Grensoverschrijdend Gedrag



Deze oefening valt of staat met een gezamenlijk commitment, een goede 
en gestructureerde voorbereiding en een veilige uitvoering.

BENODIGDHEDEN:
• Een A4tje, met daarop de vraag: Welke grensoverschrijdend gedrag   

vindt hier (in het gezin/in de relatie/in de vriendenkring) vanuit mijn   
perspectief plaats?
•  Een persoonlijk journal. Hierin schrijf je, puur voor jezelf!:
•  wat je opgelucht heeft door over dit onderwerp te praten
•  Wat je pijnlijk vond aan de reacties (non-verbaal en verbaal)
•  Wat je nog meer had willen zeggen en wat je niet gezegd hebt.

• Een talking stick.
•  De Talking Stick, de praatstok in het Nederlands. Hij is vaak van 
hout gemaakt en er zijn mooie beschilderingen, kraaltjes, veren, linten 
en soms zelfs houtsnijwerken in terug te vinden. De raadsleden van een 
bepaalde stam of een gemeenschap, gebruiken de Talking Stick om hun 
heilige standpunten met elkaar te delen. De praatstok wordt verder op 
vergaderingen, tijdens trainingen, op scholen of het samenkomen van 
grote groepen mensen ingezet. 
•  De praatstok wordt ook ingezet tijdens dialogen en discussies. Het is 
de bedoeling dat alleen degene die de Talking Stick vasthoudt spreekt. De 
overige aanwezigen zwijgen en luisteren aandachtig naar wat de persoon 
met de praatstok in zijn/haar aanwezigheid te vertellen heeft. Het effect 
hiervan is dat de spreker het gevoel krijgt gehoord te worden. Alles mag 
gezegd worden en de spreker ervaart volledige vrijheid tijdens het doen 
van zijn/haar verhaal. Doordat je voldoende aandacht krijgt van de rest, 
voelt het alsof je beter tot bepaalde inzichten kunt komen en wordt de 
spreker zich beter bewust van wat hij/zij eigenlijk wil zeggen.
•  Het gaat erom dat je leert spreken met je hart en niet vanuit je 
hoofd. Je leert rustig de tijd te nemen om je verhaal te doen. Anderzijds 
leer je ook veel aandachtiger te luisteren op het moment dat een andere 
spreker aan de beurt is. Het is de bedoeling dat je het verhaal niet 
onderbreekt of direct met een opmerking of ‘eigen ervaring’ komt. Op die 
manier leer je je eerst goed in te leven, voor je iets tegen de ander zegt.

• Zet eventueel een wekker als er beperkt tijd is.
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RANDVOORWAARDEN:
1. Ga met elkaar in een kring zitten.
2. Leg de vraag in het midden.
3. Leg de talking stick in het midden
4. Spreek met elkaar af dat zodra je in deze kring zit, dit een safe space is 

waar alles gezegd mag worden, waar we niet oordelen maar waar we 
open naar elkaar luisteren.

5. Spreek met elkaar af wat in de kring gezegd wordt, in de krijg blijft zodra 
het hele ritueel klaar is. Dit bevordert de veiligheid.

6. Bepaal met elkaar hoeveel tijd jullie in totaal hebben. Ons advies is 
minimaal 60 minuten als je met z’n 2-en bent en vanaf 90 minuten als 
met 4 of meer personen bent.

7. En deel die tijd door het aantal personen, zo weet je hoeveel tijd een ieder 
heeft zodra je de talking stick in je hand hebt. (Heb je 90 minuten en ben 
je met z’n vieren, spreek dan af dat een ieder 10 minuten spreektijd krijgt. 
De overige tijd heb je nodig om op te schrijven wat het met je gedaan 
heeft, om te wisselen, naar de wc te gaan, etc…)

8. Spreek met elkaar af dat de telefoons uit gezet worden. Leg de telefoons 
in een gezamenlijke bak (dit vergroot de veiligheid van het gesprek). De 
telefoons worden pas weer gepakt als het gesprek/de bijeenkomst is 
afgelopen.
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TIJDENS HET GESPREK:
• De eerste die de talking stick in zijn/haar hand houdt, beantwoord de 

vraag: 
•  Welke grensoverschrijdend gedrag vindt hier plaats vanuit mijn 
perspectief?

• Voor je gaat praten, sluit je heel even je ogen. Grond jezelf en adem diep 
in en uit. Als je klaar bent om de vraag te beantwoorden,   
begin je te praten.

• Schrijf na jouw eigen spreek-beurt in je journal voor jezelf 
•  wat je opgelucht heeft door over dit onderwerp te praten 
•  wat je pijnlijk vond aan de reacties (non-verbaal en verbaal)
•  wat je nog meer had willen zeggen en wat je niet gezegd hebt.

• Heb je geluisterd, schrijf dan in je journal
•  wat je opgelucht heeft door de ander te horen over dit onderwerp 
•  wat je pijnlijk vond aan het verhaal
•  wat je nog zou willen zeggen tegen die ander maar niet gezegd hebt.

NA DE EERSTE RONDE:
Maak nog een keer een korte talking stick ronde en deel met elkaar wat 
je positief vond aan dit gezinsgesprek/relatiegesprek/vriendengesprek.

Deel of je dit JA of NEE nog een keer wilt doen.
En maak bij een JA direct een nieuwe afspraak met elkaar.
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TOT SLOT:
Je deelt wat je wilt delen, tijdens jouw talking stick beurt en daarna. 

Voel je je niet veilig om te delen, zeg dan: ik voel me niet veilig om te 
delen wat ik denk, wat ik vind, wat ik voel.

Ben je er nog niet aan toe, zeg dan: ik ben er NU nog niet aan toe 
mezelf hierover te delen.

Waar je ook staat in jouw proces, het is helemaal goed!

Jij bent precies goed zoals je bent.
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