
 
 

www.icoba.be  1 

Samen grenzen bepalen 
 

Je krijgt een duw Er wordt naar je gespuwd 

Een schijnbeweging naar je 
kruis/borsten/billen 

Er wordt ‘neus tegen neus’ tegen 
je geroepen 

Beide je armen worden 
vastgenomen 

Je wordt gechanteerd 

Je krijgt een scheldwoord naar 
je geslingerd 

Je wordt in je nek gegrepen 
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Iemand schopt in jouw richting Je krijgt een klap in je gezicht 

Je wordt gekrabd Iemand trekt aan je haar 

Er wordt aan je kleren 
getrokken 

Je wordt steeds niet met je naam 
genoemd 

Je wordt pootje gelapt Iemand krast je auto 

‘Ik weet je wel wonen’ 
Je wordt vals beschuldigd van 
seksueel GOG 
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Iemand gooit een bord voor je 
voeten kapot 

Iemand slaat langs achter zijn 
armen om je lijf 

Je wordt niet door gelaten als je 
ergens naar toe wil 

‘Hé, konijntje’ is je ‘roepnaampje’ 
als je grote voortanden hebt 

Je krijgt een plets op je billen 

Een cliënte wil dat je langer bij 
haar blijft en houdt je aan je jas 
vast terwijl ze je smeekt niet weg 
te gaan 

Een jongere komt steeds heel 
dicht bij je staan en zoekt 
voortdurend lichamelijk contact 
(lichtjes aanraken,…) 

Een cliënt stopt af en toe briefjes 
met rare teksten, gedichtjes en 
liefdesverklaringen in je zak 

Een groepje bewoners is met 
elkaar aan het fluisteren, kijken 
naar jou en barsten in lachen uit 

Een groepje collega’s is met 
elkaar aan het fluisteren, kijken 
naar jou en barsten in lachen uit 
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Je hebt net veel te lang in de file 
gestaan 

Je maakte deze ochtend ruzie 
met je partner 

Je bent in een opperbeste bui 
Je shift zit er binnen 5 minuten 
op en je moet je kinderen 
ophalen 

Je gaat straks een lastig gesprek 
voeren 

Het is maandag ochtend en het 
weekend was zwaar en zindert 
nog door 

Je kreeg net telefoon van de 
school: je 16-jarige 
zoon/dochter is niet aanwezig 

Je bent stagebegeleider van Elke 
en het is haar eerste dag met jou 
op de werkvloer 

Wie doet het? Sam, 15j, ADHD, 
leefgroep 

Wie doet het? Lea, 36j, Down-
syndroom, zomerkamp 
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Wie doet het? Semira, 28j, 
werkloos, onthaalbalie 

Wie doet het? Erika, 54j, 
alcoholverslaafde, huisbezoek 

Wie doet het? Frank, 30j, lichte 
mentale handicap, werkvloer 
beschutte werkplaats 

Wie doet het? Johan, 56j, 
leverancier, parking aan de 
keuken 

Wie doet het? Sylvie, 41j, 
collega, vlak na 
teamvergadering 

Wie doet het? Xuy-Wei, 18j, 
doelgroepmedewerker, 
keukenatelier 

 


