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FOLDER OVER SEKSUALITEIT 
Ga naar www.asvz.nl/jaargids

OP INTERNET

Het IP kan over allerlei onderwerpen gaan. 
Zoals hoe je woont, je werk of dagbesteding, 
je gezondheid en je vrije tijd. Jij denkt zelf 
na over de onderwerpen in jouw IP. Je kunt 
daarover praten met mensen die belangrijk 
voor jou zijn. 

IP-gesprek 
Elk jaar vindt een IP-gesprek plaats. Jij mag 
hier zelf ook bij zijn. Want het is jouw IP. Je 
persoonlijk begeleider is bij het IP-gesprek. 
Jij mag ook andere mensen uitnodigen. Zoals 
je ouders, je orthopedagoog of de arts. 
Samen kijken jullie of de doelen zijn behaald. 

HET IP GAAT OVER JOU
In je Individueel Plan (IP) staan jouw wensen, mogelijkheden  
en behoeftes. Er staan ook afspraken in tussen jou en ASVZ.  

Door het IP krijg jij meer de regie over je eigen leven.

  INDIVIDUEEL PLAN  

En wat de nieuwe doelen zijn. Alle afspraken 
schrijven we op in je IP. Zo krijg jij de zorg en 
begeleiding die bij jou past. 

Duidelijk
Het is belangrijk dat jij begrijpt wat er in jouw 
IP staat. De afspraken moeten voor iedereen 
duidelijk zijn. Is het IP voor jou niet duidelijk? 
Vraag dan iemand om uitleg.

Meer weten?
Ga naar www.asvz.nl/jaargids. Je kunt  
hier de folder lezen of beluisteren.  
En het filmpje bekijken.
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DE ZORG AAN JOU

WAT VIND JIJ FIJN? 
  SEKSUALITEIT  

Seks gaat over jouw lijf en jouw 
gevoelens. Over hoe jij kunt genieten 
van je lijf door het aan te raken.

Belangrijk is dat je zelf bepaalt wat je fijn 
en prettig vindt. Ook als je op internet 
met iemand praat. Het gaat over jouw lijf. 

Het is fijn om een vriend of vriendin te 
hebben. Iedereen heeft behoefte aan 
intimiteit. Intiem is iets anders dan seks. 

Praat met je begeleider als er iets gebeurt 
wat je niet wil. Of stel je vraag over seks  
en vriendschap aan een coach educatie.

Ben je op zoek naar een maatje of een  
relatie? Dan is ABCDate iets voor jou!  
Meer weten? Mail naar abcdate@asvz.nl. 

Bekijk het filmpje!
Scan de QR-code met 
je telefoon of tablet.
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