
Wat delen we wel?
Wat delen we niet?



Seks/seksualiteit/seksuele geschiedenis
Geaardheid/gender
Ruzies of aanvaringen
Informatie over je (mentale) gezondheid
Informatie over je familie
Informatie over je werk
Jouw gewoontes in en om het huis
Beschrijvingen van jouw lichaam
Informatie over jouw exen
Dingen aan jou die je partner storen
Religie of spiritualiteit
Trauma of zware levenservaringen
Dingen die jij storend vindt aan andere mensen
Politieke visie/meningen

Het is goed om na te denken over privacy gevoelige
onderwerpen en bij wie die informatie over jou terecht
mag komen. Denk aan onderstaande onderwerpen (deze
lijst is uiteraard niet volledig)

Deelregels

Welke onderwerpen

De deelregels moeten jullie samen opstellen, maar ik help
jullie natuurlijk op weg. Laten we eens beginnen met het
makkelijkste, het absoluut niet lijstje! Maak allebei een
lijstje, van de dingen worden met NIEMAND gedeeld.
Soms zal er niks op je lijstje staan, maar meestal zijn er
toch 1 of 2 onderwerpen die je echt tussen jullie wil
houden. Geef waar mogelijk concrete voorbeelden.



Deelregels

Willen jullie werken met een wel-lijst? Mensen die
alles/veel over je mogen weten? Of een niet-lijst?
Mensen die weinig/niks over je mogen weten? Dit kan
een goed moment zijn om die metrokaart er nog eens bij
te pakken. Misschien wil je sommige onderwerpen
reserveren voor de mensen die het dichtst bij je staan?
Denk ook na over het feit dat je geen controle hebt over
hoe anderen met informatie omgaan. Loopt er een lijntje
van iemand die je heel na staat naar iemand met wie je
bepaalde informatie niet wil delen? Weeg dan af wat de
kans is dat die informatie daar toch terecht gaat komen. 

Wie wel-lijst of wie niet-lijst?

Een ja/nee/toestemminglijst
Je kunt ook onderwerpen indelen in een lijsten.
Bijvoorbeeld 'Ja' mag gedeeld worden. 'Nee' mag niet
gedeeld worden. Of 'toestemming' vraag het even als je
dit met iemand wil delen. Je kunt de toestemming optie
natuurlijk ook aan de wie wel/niet lijst toevoegen! 

Social Media
Alles wat voor mensen geldt, doe je nog eens dunnetjes
over voor social media. Wat wel? Of niet? Of met
toestemming? Op welk kanaal? Bevraag elkaar goed.
Stem ook af wat je deelt over/van eventuele kinderen,
van jullie samen of van 1 van jullie. Hun privacy is ook van
belang!



Disclaimer
Alhoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur
geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten,
onvolkomenheden of onjuistheden in deze uitgave. Bovendien kan de auteur
niet garanderen dat de inhoud van de uitgave actueel is.

Bovendien kan informatie en kunnen adviezen in deze uitgave niet beschouwd
worden als persoonlijk advies. De auteur is niet aansprakelijk voor enige
schade als gevolg van het gedeeltelijk of geheel of onjuist toepassen van de
informatie en adviezen uit deze uitgave.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens gebruik van
uitzonderingen zoals vermeld in de Auteurswet. Dat begrijp je vast wel. Wil je
me citeren, iets delen of gebruiken uit deze uitgave? Tag me, link naar mijn
website of vraag het even via een DM. Dan is er niks aan de hand.


