Dit levert het op

Sensitiviteitstraining
seksuele diversiteit

Met collega’s in gesprek over homoseksualiteit
Hoe ga je ermee om als een cliënt homoseksueel
is? Ligt dat gevoelig? Iedereen weet: we zijn allemaal gelijkwaardig. En toch wordt iemand snel
beoordeeld op zijn seksuele geaardheid. Terloopse
opmerkingen en grappen hoeven geen probleem te
zijn, maar waar ligt de grens? Daarover ga je met
je collega’s in gesprek op de Sensitiviteitstraining
seksuele diversiteit.

Door het onderwerp van verschillende kanten te
bekijken, krijgen deelnemers meer begrip voor
seksuele diversiteit. Vooroordelen en mythes over
homoseksualiteit worden doorgeprikt. De training
wordt ook vaak gebruikt als aanzet om het onderwerp op het werk beter bespreekbaar te maken.
Tot slot zijn professionals na afloop zich bewust hoe
ze tegenover seksuele diversiteit staan en begrijpen
ze mensen met een andere geaardheid beter.

Dit zeggen deelnemers:

‘Ik dacht altijd dat ik heel ruimdenkend was , maar
door de training heb ik ontdekt dat ik door een
gekleurde bril kijk.’
		
‘Bij de politie – toch een machocultuur – is dit echt
een beladen onderwerp. Deze training heeft het
bespreekbaar gemaakt.’

Dit gaan we doen

Achterover leunen is er niet bij. Na een interactieve
kennismaking met elkaar en het onderwerp doen
de deelnemers verschillende oefeningen waarmee
ze de diverse kanten die te maken hebben met een
andere seksuele geaardheid zelf ervaren. Ben je
jezelf als professional bewust van al die kanten en
hoe reageer je daarop? Met die vragen ga je aan de
slag.

Voor wie is het?

De training is voor professionals die dagelijks veel
met mensen werken – en dus ook geregeld met
mensen met een andere seksuele geaardheid.
We hebben de training eerder gegeven aan politieagenten, jongerenwerkers en hulpverleners.

Praktische info

De Sensitiviteitstraining seksuele diversiteit duurt
drie uur. We geven de training op de werklocatie.
Interesse? Bel met een van onze trainers of mail
naar info@radar.nl

