Cirkels van Nabijheid
Hoe dicht kom jij bij mij?
Kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking
hebben meestal hulp nodig bij de verzorging. Vaak hebben zij
meerdere verzorgers die intieme handelingen verrichten die
door de kinderen meestal niet als zodanig worden ervaren. Dit
kan leiden tot een onderontwikkeld besef van autonomie en
lichaamsgrenzen. Wolanda Werkman en Nynke BiegelSlappendel ontwikkelden hiervoor de methodiek Cirkels van
Nabijheid, waarmee kinderen leren zelf hun grenzen aan te
geven.. Daarbij is begrip van afstand en nabijheid tot anderen
een voorwaarde. De methodiek is inzetbaar voor het aanleren
van diverse vaardigheden. Privacy, intimiteit, seksuele
ontwikkeling en voor jezelf opkomen zijn concepten die
makkelijker te begrijpen zijn binnen de kaders van de Cirkels.
Na een uitgebreide casus volgt een theoretische
onderbouwing van de methodiek. Vervolgens leren kinderen in
tien bijeenkomsten met een speelse opzet onderscheid te
maken tussen mensen die heel nabij mogen komen en
mensen die verder van hen af staan. Cirkels van Nabijheid is
een heldere methode die kinderen met een beperking op weg
helpt naar autonomie
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Doelgroep: speciaal onderwijs cluster 3, Instellingen die werken met kinderen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking, kinderrevalidatie, professionals die werken met kinderen met een lvb,
SKJ psychologen en orthopedagogen, POH-GGZ, huisartsen, ziekenhuispsychologen/pedagogen;
Opleidingen voor verpleegkundigen, sociaal-pedagogisch werkenden, fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie.
Wolanda Werkman (GZ-psycholoog) en Nynke Biegel-Slappendel (logopediste) werken beiden in de
kinderrevalidatie. Samen ontwikkelden zij het cirkel-idee tot een behandeling die gebaseerd is op drie
cirkels – die van onbekenden, bekenden en intimi. Door het succes ervan is Cirkels van Nabijheid
uitgegroeid tot een prijswinnende lesmethode voor groepen kinderen in het speciaal onderwijs.

Voor het werken met de methodiek is een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die samen met het
methodiekboek zijn opgenomen in het pakket Werken met Cirkels van Nabijheid.
‘Cirkels van Nabijheid zal absoluut een zinnige bijdrage gaan leveren aan de scholing van professionals
die met mensen met een LVB werken. De prettige, positieve toon van het boek vormt een welkom
tegenwicht voor vaak eenzijdige aandacht voor de donkere kanten van seksualiteit. Bevorderen van
seksueel plezier is belangrijker dan rampenbestrijding.’
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Dr. Rik H.W. van Lunsen, arts-seksuoloog NVVS
‘Geweldig dat er nu een methode is om meervoudig beperkte kinderen steviger en weerbaarder te
maken. De Cirkels van Nabijheid geven op een leuke en speelse manier vorm aan de complexe sociale
verbanden in onze maatschappij en leren kinderen dat zij en niemand anders de baas zijn over hun lijf
en leven!’
Dr. Carien Görts, sociaal psycholoog, werkzaam binnen de jeugdzorg

Boekinformatie van BV Uitgeverij SWP, Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost.
Bezoekadres: Bildung.city, Spaklerweg 79-81, Amsterdam-Duivendrecht. Telefoon 020 3307200

