
Aditi werkt samen met dienstverleners binnen 
een transparant werkkader. Een medewerker 
van Aditi brengt eerst de zorgvraag van de cliënt 
in kaart. Aan de hand van deze vraagverduide-
lijking proberen we een zo juist mogelijke match 
te zoeken binnen de groep van dienstverleners. 
Open maar respectvolle communicatie is een 
grote troef binnen deze samenwerking.

Aditi vzw biedt meermaals per jaar opleidingen 
en intervisies aan. Het doel hiervan is dat 
seksuele dienstverleners van elkaar leren 
zodanig dat ze samen een specifieke zorg 
kunnen aanbieden van bijzondere kwaliteit. 
Wanneer je met vragen zit over een dienstver-
lening, zijn de medewerkers van Aditi altijd 
beschikbaar. Een beginnende dienstverlener 
kan rekenen op een buddy. Dit is een dienstver-
lener waarmee Aditi al langer samenwerkt en 
die je graag met raad en daad zal bijstaan.

Samenwerking Aditi en 
seksuele dienstverleners

Kan ik leren om een 
seksuele dienstverlener 
te worden?

Is seksuele dienstverlening iets voor jou of heb 
je nog vragen hieromtrent, neem dan gerust 
contact op voor een gesprekje. 

Onze contactgegevens:
 
     www.aditivzw.be
     info@aditivzw.be
     0488/870 677

Hoe kan ik meer 
informatie krijgen?

V.U. : M. Scheepers
PB 2, 3150 Haacht

i.s.m. Mané vzw



Het leiden van een seksueel leven is een funda-
menteel recht van ieder mens. 
Voor personen met een beperking is het beleven 
van seksualiteit niet altijd zo evident.  
Het hebben van een beperking, maar ook het 
taboe kunnen een serieuze handicap vormen.
Aditi vzw ondersteunt mensen met een fysieke, 
verstandelijke of psychische beperking en 
ouderen in hun zoektocht om seksualiteit te 
kunnen ervaren en beleven.

Ieder mens heeft recht 
om een seksueel 
leven te leiden.

Maar wat houdt
seksuele dienstverlening 
dan allemaal in?

Maar wat houdt
seksuele dienstverlening 
dan allemaal in?

Maar wat houdt
seksuele dienstverlening 
dan allemaal in?

Seksuele dienstverlening bij personen met een 
beperking en ouderen is ondersteuning van 
seksualiteit in de breedste zin van het woord. Het 
kan gaan over het aanleren van seksuele en/of 
relationele vaardigheden tot het samen beleven 
van seksualiteit en intimiteit. Ieder persoon is 
uniek, zo ook zijn of haar seksualiteit. Dus 
vertrekt ook iedere aanbod vanuit een uniek 
gegeven. Een seksuele dienstverlening heeft 
altijd te maken met zowel zorg als seksualiteits-
beleving. Dit zijn twee aspecten die in iedere 
seksuele dienstverlening steeds aanwezig zijn. 

Dit zijn mannen en vrouwen die over de nodige 
competenties beschikken om een kwaliteitsvol-
le en zorgende ondersteuning op vlak van 
seksualiteit aan te bieden. Het zijn mensen met 
een hart voor handicap die vanuit een profes-
sionele houding gedurende een afgesproken tijd 
seksualiteit en intimiteitszorg op maat van de 
cliënt aanbieden.

SEKSUELE DIENSTVERLENER 

VOOR PERSONEN MET 

EEN BEPERKING OF OUDEREN ?

IETS VOOR JOU???

Wie zijn die seksuele 
dienstverleners?


