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Kick it with Love 

Een training voor jongeren over wensen en grenzen in relaties en seksualiteit 

Doel van de training: 
Jongeren krijgen inzicht in hun eigen wensen en grenzen ten 
aanzien van relaties en seksualiteit. Ze leren voor zichzelf op te 
komen en rekening te houden met de grenzen van een ander. 
 
Doelgroep: 
Meiden en jongens in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.  
 
Training voor de meiden: 
De meiden leren op een prettige en veilige manier (seksuele) 
relaties aan te gaan en te onderhouden. Ze leren meer vertrouwd te 
raken met hun lijf door het beter te leren kennen. Ze leren aan te 
geven wat ze belangrijk vinden, hun eigen grenzen te herkennen en 
daarvoor op te komen. Ze leren overtuigend NEE te zeggen en zo 
nodig zichzelf ook fysiek te verdedigen. Hun weerbaarheid wordt 
vergroot, waardoor ze met meer zelfvertrouwen met leeftijdsgenoten 
om kunnen omgaan. 
 
Training voor de jongens: 
De jongens krijgen inzicht in welke verwachtingen ze van zichzelf en 
van elkaar hebben. De jongens krijgen inzicht in groepsdruk en 
oefenen met hoe ze groepsdruk kunnen weerstaan. Ze leren meer 
vertrouwd te raken met hun lijf door het beter te leren kennen. Ze 
leren rekening te houden met hun eigen grenzen. Ze krijgen inzicht 
in de lichaamsbeleving van meisjes, ze leren hoe ze de grenzen van 
meiden kunnen herkennen en hoe die te respecteren. Zo leren ze 
op een prettige en veilige manier (seksuele) relaties aan te gaan en 
te onderhouden. 
 
Werkwijze: 
Er wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken, (creatieve) 
spelvormen, fysieke zelfverdedigingtechnieken en moderne 
multimedia. 
In overleg met u wordt een training op maat geleverd. De kosten zijn 
afhankelijk van het aantal bijeenkomsten.  
 

Trainers: 
De training wordt gegeven door Marieke van Veen en  
Greet van Hee. Marieke heeft een jarenlange ervaring in het geven 
van weerbaarheidtrainingen en Greet heeft zich gespecialiseerd in 
het geven van seksuele vorming. Wat deze training uniek maakt is 
dat elk van hen een eigen specialisatie heeft en samen zorgen ze 
voor een training waarbij de seksuele, lichamelijke en geestelijke 
weerbaarheid centraal staat.  
 
Referenties: 
De training wordt al een aantal jaren met veel succes gegeven in 
jeugdcentra, buurthuizen en scholen. Enkele instellingen die hiervan 
gebruik hebben gemaakt zijn de GGD-Groningen afd. SOA-
Aidspreventie en de MJD-Groningen.  
Een verkorte versie van de training is gegeven op diverse VMBO- 
en praktijkscholen in Groningen. 
 
Informatie: 
Marieke van Veen  
Tel.nr.: 050-5 412 999 of 
 mvanveen@wijsweerbaar.nl, 
www.wijsweerbaar.nl 
 
Greet van Hee  
Tel.nr. 06-51691605 of 
mutiaraconsult@hotmail.com 
www.mutiaraconsult.nl 
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