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COLOFON 

Dit rapport is onderdeel van het project Sterk Meidenwerk waarin gekeken wordt of en op welke 

wijze het meidenwerk bijdraagt aan de eigen kracht van meiden. Het lectoraat Youth Spot voert 

dit onderzoek uit in samenwerking met acht welzijnsorganisaties, deelneemsters van het 

meidenwerk en studenten. Het onderzoek bestaat uit vijf werkpakketen verspreid over twee 

fasen. In dit deelonderzoek (werkpakket 3) wordt onderzocht op welke manier het netwerk van 

meiden invloed heeft op hoe meiden binnen het meidenwerk (leren) zelf vormgeven aan het 

eigen leven. Samen met de deelonderzoeken naar de rol van de meidengroep (werkpakket 4) 

en de rol van de familie (werkpakket 2) is dit fase twee van het onderzoek, waarin naar de rol 

van de omgeving in het leren zelf vormgeven aan het eigen leven centraal staat. Het project 

Sterk Meidenwerk is mogelijk door een financiële bijdrage van Het Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek SIA.  

Dit deelonderzoek is uitgevoerd bij de welzijnsorganisaties ContourDeTwern (R-newt), Dock en 

Streetcornerwork. De volgende studenten hebben meegeholpen met de dataverzameling: Jelle 

van Beek (Avans Hogeschool) en Shera Gunzeln (Hogeschool van Amsterdam).  

Het lectoraat Youth Spot richt zich op de professionalisering van het jongerenwerk. Zij werkt 

bottom up (onder meer op basis van de ‘tacit knowledge’ van jongerenwerkers) met een open 

blik naar stedelijke, landelijke en internationale ontwikkelingen in de werelden van jongeren, 

samenleving, wetenschap en beleid. Het lectoraat Youth Spot wordt gevormd door Combiwel, 

Streetcornerwork, Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Roc van Amsterdam, Youth for Christ, 

Xtra welzijn, Participe, ContourDeTwern (R-newt), De Schoor, Dynamo, Stichting Jeugd en 

Jongerenwerk Midden Holland en de Hogeschool van Amsterdam. 
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1. INLEIDING 
 
 
Het lectoraat Youth Spot heeft onderzoek gedaan naar hoe meidenwerkers het brede netwerk 
van meiden beter kunnen betrekken bij hun handelen. Meidenwerkers vroegen zich af hoe zij de 
samenwerking met het netwerk van meiden en jonge vrouwen zodanig kunnen intensiveren dat 
het bijdraagt aan de ontwikkeling van meiden en aan het ontwikkelen van eigenaarschap van 
het eigen leven. Deze vraag is ontstaan met de decentralisatie van het sociale domein, wat van 
meidenwerkers vraagt meer samen te werken met andere professionals en het informele 
netwerk waarin zij zoeken naar krachten, mogelijkheden en bronnen in de omgeving van een 
meisje. 
 
Het lectoraat Youth Spot doet tegelijkertijd onderzoek naar de rol van het bredere netwerk, de 
meidengroep én de familie voor het zelf vormgeven aan het eigen leven. Samen geeft dit inzicht 
in de rol van de omgeving in het ontwikkelen van eigenaarschap van het eigen leven. In dit 
rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: Op welke manier wordt het (leren) zelf 
vormgeven aan het eigen leven van meisjes en jonge vrouwen, zowel positief als negatief 
beïnvloed door het bredere netwerk? Door middel van dit onderzoek krijgt het meidenwerk 
inzicht in wat het bredere netwerk voor hun meiden betekent. De resultaten van de 
deelonderzoeken over de familie en de groep worden apart gepresenteerd in de rapporten 
‘Meidenwerk en de rol van de groep’ (Van der Grient & Metz, 2018) en ‘Meidenwerk en de rol 
van de familie’ (Van Trijp & Metz, 2018).  

 

Rol van het netwerk in het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven 

Onder het bredere netwerk verstaan we alle omgevingen die invloed hebben op de ontwikkeling 
van meiden, zoals de school, werk, verenigingen en vrienden. De ecologische systeemtheorie 
van Bronfenbrenner (1979) bevestigt het belang van de omgeving voor het (leren) zelf 
vormgeven aan het eigen leven. Het netwerk vormt een belangrijk deel van de omgeving 
waarbinnen jongeren opgroeien. Over specifiek de rol van het netwerk in de ontwikkeling van 
eigenaarschap van het eigen leven van meiden is weinig bekend. Op basis van de rol die de 
omgeving speelt in de identiteitsontwikkeling van meiden, kunnen we constateren dat het 
netwerk op drie manieren van invloed is. 
 
In de eerste plaats stemmen meiden – meer dan jongens – hun keuzes over hun eigen leven en 
hun gedrag af op de regels, normen, waarden en gebruiken die in hun netwerk belangrijk zijn 
(Borovoy & Ghodsee, 2012; Boomkens & Metz, 2015; Charrad, 2010; Samman & Santos, 2009; 
Tang & Anderson, 1999). Met name jonge vrouwen proberen enerzijds te voldoen aan de 
verwachtingen die haar omgeving van hun stelt en anderzijds te ontdekken waar zij zelf 
behoefte aan hebben (Isaacs, 2013). Ook kunnen verschillende netwerken tegenstrijdige 
verwachtingen stellen aan een meisje. Denk bijvoorbeeld aan het opbouwen van een carrière 
en tegelijkertijd zorgen voor kinderen en het huishouden. Voor meiden betekent dit dat zij voor 
de uitdaging staan om te leren gaan met deze complexiteit.  
 
Het netwerk vormt ten tweede een belangrijke hulpbron voor jongeren (Bradfort, 2012). Zo is 
het hebben van een goede relatie met een pro sociale volwassene - anders dan de ouder - zeer 
belangrijk voor een positieve ontwikkeling van meiden (Van Regenmortel, 2002; Ince, van 
Yperen & Valkestijn, 2013; Masten & Coatsworth, 1998). Een pro sociale volwassene kan 
bijvoorbeeld een betrokken leraar, een dominee of een meidenwerker zijn. Deze volwassene 
kan meiden zelf steunen (denk aan emotionele steun bieden) of indirect steun geven (door 
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ouders opvoedingsondersteuning te bieden). Ook de erkenning en waardering van positief 
gedrag door iemand uit het netwerk is belangrijk (Inca et al., 2013). Als een meisje positief 
worden bekrachtigd door iemand van school, vrienden, ouders of de meidenwerker zal het 
meisje bepaald gedrag vaker laten zien. Het opgroeien in een omgeving waarin geen of weinig 
hulpbronnen zijn wordt dan ook gezien als een risicofactor. Een voorbeeld hiervan is dat het niet 
stimuleren van sociaal wenselijk gedrag, het ontbreken van controle op gedrag, onduidelijke 
normen, of de aanwezigheid van normen die bevorderend zijn voor anti-sociaal gedrag of 
drugsgebruik, geweld en criminaliteit (Inca et al., 2013). Hetzelfde geldt voor het opgroeien in 
een omgeving waarin alcohol, drugs en wapens beschikbaar zijn.  
 
Ten slotte biedt het netwerk een leeromgeving voor meiden. Door te participeren in een netwerk 
kunnen meiden kennis en vaardigheden leren die hen helpen om weloverwogen keuzes te 
maken over het eigen leven en hen toerusten om zelf bepaalde acties te kunnen ondernemen 
(Christens, Peterson & Speer, 2011). Een voorbeeld hiervan is het hebben van een 
‘constructieve tijdsbesteding’ (Inca et al., 2013). Hierbij gaat het om het bieden van een 
vrijetijdsbesteding die jongeren niet alleen in contact brengt met volwassenen die hen steunen, 
maar die hen ook ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen talenten en vaardigheden. 
 

Agency 

Het doel van het meidenwerk – het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven - kan theoretisch 
begrepen worden als agency (Boomkens & Metz, 2015). Agency is het vermogen van mensen 
om zelf vorm te kunnen geven aan het eigen leven, in relatie tot de eigen waarden en in 
afstemming met de eigen omgeving (Boomkens & Metz, 2015). Het gaat er bij agency dus om 
het vermogen tot zelfsturing, waarbij individuen keuzes maken over het handelen en het 
daadwerkelijk handelen. Deze keuzes worden gemaakt door het individu, in relatie tot het 
samenspel van intrapersoonlijke, gedrags- en omgevingsfactoren. Met andere woorden: de 
mate van agency wordt ook beïnvloed door waarden vanuit opvoeding, cultuur of geloof. Door 
het concept agency te gebruiken is het mogelijk om het zelf vormgeven aan het eigen leven te 
operationaliseren en meetbaar te maken. 
 
Agency gaat zowel over de keuzes voor het handelen, als om het handelen zelf. Volgens 
Bandura (2006) heeft agency vier hoofdkenmerken. De eerste kenmerk van agency is 
intentionaliteit, de intentie van mensen om te handelen. Voordat mensen iets kunnen 
ondernemen, moet er een idee zijn wat zij willen (bereiken) in hun leven. Het volgende kenmerk 
is voorbedachtzaamheid. Voorbedachtzaamheid gaat over de doelen die mensen voor zichzelf 
stellen en het kunnen anticiperen op de gevolgen van hun intenties. Vooruitdenken kan mensen 
motiveren of demotiveren om bepaalde keuzes te maken. Wanneer mensen overgaan tot het 
daadwerkelijk uitvoeren van hun intenties, spreken we van zelfreactiviteit. Tot slot is een 
kenmerk van agency de zelfreflectie. Hierbij gaat het over het vermogen om te reflecteren op 
het handelen en denken. Hoewel de hoofdkenmerken van agency chronologisch lijken, kunnen 
deze ook naast elkaar of in een andere volgorde plaatsvinden. 
 
De mate van agency is niet alleen afhankelijk van het individu. Volgens de meeste 
onderzoekers kan het concept het best worden begrepen als zelfsturing in relatie tot een 
omgeving (Borovoy & Ghodsee, 2012; Charrad, 2010; Samman & Santos, 2009; Tang & 
Anderson, 1999). Dit betekent dat agency niet alleen rekening houdt met wat het meisje zelf 
wilt, maar ook rekening houdt met regels, sociale waarden, normen, gebruiken van de cultuur 
en de samenleving (Charrad, 2010; Samman & Santos, 2009). Daarom gaan we in dit rapport in 
op hoe het bredere netwerk van de meiden die deelnemen aan het meidenwerk van invloed is 
op het zelf vormgeven van het leven.  
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Opbouw 

We beschrijven eerst op welke manier het onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens beschrijven we 
in hoofdstuk drie op welke manier de meiden die naar het meidenwerk komen vorm willen 
geven aan hun eigen leven. In hoofdstuk vier wordt beschreven welke omgevingen in het 
netwerk meiden hierbij ondersteunen en op welke manier zij dat doen. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk vijf beschreven welke omgevingen in het netwerk meiden belemmeren bij het zelf 
vorm geven aan het eigen leven. Tot slot trekken we conclusies en beschrijven we wat deze 
resultaten betekenen voor het meidenwerk.  
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2. METHODISCHE VERANTWOORDING 
 

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe het onderzoek is opgezet, waarom voor deze aanpak is 
gekozen en wat daarvan de beperkingen zijn.  
 

Onderzoeksinstrument 

Om antwoord te geven op de vraag op welke manier het (leren) zelf vormgeven aan het eigen 
leven van meisjes en jonge vrouwen beïnvloed wordt door het bredere netwerk, hebben we 
gebruik gemaakt van een zelfontworpen kwalitatief onderzoeksinstrument: Makers en brekers in 
je netwerk. Het instrument is een creatieve werkvorm waarmee meiden de netwerken die hen 
belemmeren en/of steunen in het zelf vormgeven van hun eigen leven, op speelse wijze in kaart 
kunnen brengen. Door het inzetten van een creatieve werkvorm, komen de meiden makkelijker 
in contact met hun eigen ervaring (Gold, Wigram & Elefant, 2006; Smeijsters, 2008). Daarnaast 
helpt een creatieve werkvorm de meiden om zich te uiten (Bartelink, Boendermaker & Van der 
Vliet, 2013).  
 
De creatieve werkvorm ‘makers en brekers in je netwerk’ bestaat uit vier stappen. De eerste 
stap is het opschrijven of tekenen van de toekomstdromen van een meisje op een werkblad. 
Het gaat om dromen die het meisje zelf wil bereiken in haar leven, op korte termijn of lange 
termijn. Om het ijs te breken stelt de onderzoeker enkele vragen over de dromen. In stap 2 krijgt 
het meisje stickers met daarop mensen en organisaties die hen kunnen belemmeren of juist 
ondersteunen om hun dromen te bereiken. Meiden kunnen zelf aangeven welke omgevingen in 
hun netwerk hen beïnvloeden en/of gebruik maken van een aantal omgevingen die al op de 
stickers geschreven staan. Deze stickers plakken zij op houten blokjes (belemmerende 
personen) of op pingpongballen (steunende factoren). Bij het opschrijven vraagt de onderzoeker 
naar de reden waarom zij een persoon in hun netwerk steunend of belemmerend vindt. In stap 
3 worden de belangrijkste steunende en belemmerende netwerken in kaart gebracht. Hiervoor 
stelt de onderzoeker enkele vragen zoals: wie helpt jou het minst/meest bij het bedenken van 
jouw dromen? Wie helpt je het minst/meest bij het waarmaken van jouw dromen? Wie is voor 
jou het minst/meest belangrijk? Meiden antwoorden deze vragen door sterretjes te plakken bij 
de omgeving die het meest van toepassing is als antwoord op de vraag. De vragen zijn 
gebaseerd op de operationalisatie van agency uit het vragenlijstonderzoek (Rauwerdink-Nijland, 
Boomkens & Metz, 2017). Tot slot wordt in stap 4 van de houten blokken een muur gebouwd 
voor de toekomstdroom. Deze omgevingen blokkeren als het ware het uitzicht naar de droom. 
Middels de pingpongballen proberen meiden de muur om te gooien, zodat de dromen weer in 
zicht waren. Meiden hebben het instrument ingevuld samen met een student en/of de 
onderzoeker en middels een half gestructureerde vragenlijst zijn enkele vragen ter verdieping 
gesteld. 
 
Bij het ontwerp van de creatieve werkvorm is rekening gehouden met de eventuele emotionele 
belasting voor de meiden. Dit door in de werkvorm nadrukkelijk ook te zoeken naar manieren 
om eventuele hindernissen op te lossen, zodat de respondenten op een positieve manier de 
creatieve werkvorm kunnen afsluiten.  
 
De onderzoeker heeft het concept van de creatieve werkvorm voorgelegd aan de betrokken 
meidenwerkers. Zij gaven hier feedback op, wat leidde tot enkele aanpassingen, zoals het 
individueel afnemen van de creatieve werkvorm en het schrappen van de groepsinterview. Dit 
omdat bij sommige meiden het netwerk gevoelig kan liggen en meidenwerkers deze informatie 
liever niet in een groep willen bespreken.  
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Respondenten  

14 meiden hebben deelgenomen aan de creatieve werkvorm. Deze 14 meiden participeren in 
drie jongerenwerkpraktijken: Streetcornerwork in Amsterdam, Dock in Rotterdam en R-Newt in 
Tilburg. De onderzoekpopulatie betreft meiden in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar, die 
deelnemen aan het meidenwerk. Een jonge vrouw was echter ouder, 26 jaar, maar doordat zij 
al meerdere jaren actief is in het meidenwerk zijn haar antwoorden wel meegenomen. De 
meiden werden ingedeeld in drie leeftijdsgroepen (10-13, 14-17, 18-23).  
 
Vragenlijstonderzoek onder 393 meiden wijst uit dat de doelgroep van het meidenwerk een 
afspiegeling is van de verschillende etniciteiten in de wijk, waaronder geloof, opleiding, etc. 
(Nijland-Rauwerdink, Boomkens & Metz, 2017).  
 

Selectie 

De creatieve werkvorm en de interviews zijn uitgevoerd in juni 2017. De meidenwerkers 
benaderden zelf de meiden om deel te nemen aan het onderzoek. Dit deden zij op basis van 
leeftijd om een zo goed mogelijke spreiding van de leeftijd te hebben en er werd aangestuurd 
om meiden met verschillende achtergronden te selecteren. Meidenwerkers vroegen de meiden 
zelf voor toestemming om deel te nemen aan het onderzoek en bij meiden onder de 18 jaar 
werd ook toestemming van de ouders gevraagd. Hiervoor kregen zijn een informatiebrief, 
opgesteld door de onderzoeker. Op die manier kon de onderzoeker op het moment van de 
dataverzameling direct met de respondenten apart gaan zitten.  
 
Er werd gestreefd naar een respons van vijf respondenten per organisatie. Een organisatie lukte 
het niet om vijf respondenten te verzamelen. Meiden die daar gevraagd zijn om mee te doen 
weigerden dit, omdat zij druk waren met de afsluiting van hun studiejaar. Bij één organisatie 
lukte het niet om alle vijf de meiden tijdens 1 activiteit te bevragen wegens tijdsgebrek. Daarom 
is bij één meisje een week later alsnog de creatieve werkvorm ingevuld.  
 
Tabel 1 
Overzicht van de ingevulde creatieve werkvorm met daaraan gekoppeld de interviews per organisatie 

 

Organisatie Aantal creatieve werkvormen + interviews 

Dock (Rotterdam)   5 
Streetcornerwork (Amsterdam)   4 
R-newt (Tilburg)   5 

Totaal   14 

 

Materiaalverzameling 

De creatieve werkvorm ‘makers en brekers in je netwerk’ is bij de meiden individueel 
afgenomen door de onderzoeker of door een van de twee studenten (Shera Gunzeln en Jelle 
van Beek), die vooraf getraind waren in het afnemen van de creatieve werkvorm. Bij twee 
meidenwerkpraktijken, Dock Rotterdam en R-Newt in Tilburg, vond de dataverzameling plaats 
tijdens een reguliere meidenwerkactiviteit. De meidenwerker zelf bleef bij de meiden die niet 
deelnamen aan het onderzoek, terwijl de respondenten samen met de onderzoeker en/of 
student in een aparte ruimte één voor één de creatieve werkvorm invulden. Omdat bij 
Streetcornerwork in Amsterdam geen groepsactiviteiten plaatsvinden, werden individuele 
meiden benaderd en werd met hen de creatieve werkvorm voor of na een afspraak met de 
meidenwerker afgenomen. Ook hier verbleef de meidenwerker in een andere ruimte tijdens het 
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invullen van de werkvorm. Het maken van de creatieve werkvorm (inclusief doorvragen) duurde 
per respondent tussen een half uur en drie kwartier.  
 
Deelname aan het onderzoek was anoniem. Voorafgaand aan de interviews hebben we de 
meiden toestemming gevraagd om van de gesprekken geluidsopnames te maken. Tevens zijn 
er foto’s gemaakt van de creatieve werkvormen, zodat de onderzoeker deze tijdens de analyse 
naast de gesprekken kon leggen. Dit geluid- en beeldmateriaal is vervolgens anoniem verwerkt.  
 
Als dank voor deelname aan het onderzoek ontvingen de jongere meiden een polsbandje met 
daarop de tekst ‘girls run the world’ en oudere meiden een certificaat. 
 

Analyse 

Nadat de data zijn verzameld, zijn de geluidsopnamen woordelijk getranscribeerd door de 
studenten of de onderzoeker. In samenwerking met het onderzoeksteam is een codeboom (zie 
bijlage 1) ontwikkeld om de data te kunnen analyseren. De codeboom voor het netwerk bestaat 
uit 1) type toekomstdromen, 2) steunende omgevingen uit het netwerk en 3) belemmerende 
omgevingen uit het netwerk. De hoofdcodes van de steunende en beschermende omgevingen 
zijn weer onderverdeeld in: genoemde omgevingen, meest steunende/belemmerende 
omgevingen en steunende/belemmerende omgevingen per kenmerk van agency.  
 
De drie onderzoekers hebben elk één interview per thema (groep, familie en netwerk) 
individueel gecodeerd en gezamenlijk besproken, om te controleren of de codeboom passend is 
bij de interviews en om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten. De ruwe data is met 
behulp van MAXQDA gecodeerd. Het gebruik van een software programma maakt dat de 
analyse meer systematisch verloopt en er minder fouten worden gemaakt 
 
Bij beluistering van de interviews bleek dat een student vaak suggestieve vragen stelde of sprak 
over een mogelijk toekomstige netwerk, waardoor de antwoorden op die vragen niet zijn 
meegenomen in de analyse.  
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3. DE MEIDEN 
 

In dit hoofdstuk brengen wij in beeld wie de respondenten zijn en op welke manier zij zelf vorm 
(leren) geven aan hun eigen leven. Dat doen wij door aan de hand van toekomstdromen van 
meisjes te beschrijven wie in hun netwerk, hen steunt en van wie hen belemmert. De 
toekomstdromen geven inzicht in hoe meiden vorm willen geven aan hun eigen leven. Dit 
hoofdstuk begint met een beknopte beschrijving van respondenten, vervolgens gaan we dieper 
in op hun toekomstdromen. 
 

3.1 Demografische gegevens van de respondenten 

In de grafiek hieronder worden de leeftijden van de 14 meiden weergegeven. De helft van de 

meiden vallen onder de jongste leeftijdscategorie (10 tot 13 jaar).  

Grafiek 1. 
Leeftijd van de respondenten 

 

Ook is meiden gevraagd hoe lang zij al aan het meidenwerk deelnemen. Vier meiden nemen 
korter dan 3 maanden deel. Drie meiden doen ongeveer een half jaar mee. Drie meiden 
ongeveer 1 jaar. Daarnaast doet een enkel meisje ongeveer 2 jaar, ongeveer 3.5 jaar of 
ongeveer 4 jaar mee.  
 
Grafiek 2. 
Duur actief in meidenwerk 
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3.2 Vormgeven van het eigen leven 

Meiden is eerst gevraagd naar hun ‘toekomstdromen’ om een idee te krijgen over hoe meiden 
hun eigen leven willen vormgeven. Hiermee worden de toekomstdromen voor de korte of lange 
termijn bedoeld. De vraagtelling was open en meiden konden zoveel toekomstdromen noemen 
als dat zij wilden. Meiden noemen gemiddeld 4.2 dromen per persoon. De meerderheid van de 
meiden wil later een carrière en een gezin (zie tabel 2). 
 
Tabel 2 
Type toekomstdromen meiden 

 10-13 jaar (N=7) 14-17 jaar (N=3) 18 – 26 jaar (N=4) Totaal 

Carrière 7 3 3 13 
Gezin 4 2 2 8 
Studie 2 2 2 6 
Sport 3 2 - 5 
Huisvesting 1 2 2 5 
Religie 2 - 1 3 
Zelfstandige(r) worden 1 - 2 3 
Eigen kind bepaalde dingen bieden - - 2 2 
overig 4 - 3 5 

 

Van de 14 geïnterviewde meiden, dromen 13 over een carrière in hun toekomst. De jonge 
vrouw van 26 jaar is de enige die dit niet noemt. Jonge meiden tot 17 jaar noemen vaak een 
beroep, zoals juffrouw of stewardess. Terwijl oudere meiden vaker zoekende zijn naar een baan 
die bij hun past: “Gewoon dat je werk op orde is, dat je goed betaald krijgt en dat je ook iets 
kunt doen wat ik leuk vind. Dat je blij bent om elke dag naar je werk te gaan.” (meisje, 23 jaar).  
 
Daarnaast willen 8 van de 14 meiden later een eigen gezin. Ongeveer de helft van de jonge 
meiden noemt dit. De overige helft geeft aan dat ze dat nog niet weten. Een jong meisje zegt 
dat het hebben van een gezin een vanzelfsprekendheid is voor haar toekomst, en geen keuze: 
“ja tuurlijk…Maar dat krijg ik al sowieso. Dat is niet echt 1 van mijn dromen” (meisje, 10 jaar). 
De meiden van boven de 18 jaar zonder partner en kinderen noemen dit niet.  
 
Iets minder dan de helft van alle geïnterviewde meiden droomt van het volgen van een studie. 
De meeste meiden die ouder zijn dan 18 jaar willen graag hun opleiding afronden die ze nu 
volgen, of MBO niveau 4 halen. De meiden tussen de 13 en 16 jaar willen na hun middelbare 
school een MBO studie doen, maar welke richting weten ze nog niet altijd.  
 
Vijf meiden willen in de toekomst graag ergens anders wonen. Zo zouden vier meiden later 
willen emigreren naar Suriname, Curaçao of een ander warm land. Een van deze meiden van 
23 jaar wil op korte termijn een eigen huis in Nederland hebben. Een andere jonge vrouw van 
23 jaar wil graag verhuizen naar een andere stad, omdat dat dichterbij haar zus is en zij daar 
meer meiden kent die ook kinderen hebben.  
 
Vijf, met name jonge, meiden noemen dat zij later verder willen gaan met hun sport of graag 
een bepaalde sport uitoefenen. Het gaat dan om paardrijden, voetballen of dansen. 
Drie meiden willen graag iets met hun religie doen. Zo zegt een meisje van 10 dat zij graag in 
de toekomst een hoofddoek wil dragen, wanneer zij er zelf klaar voor is. De andere twee 
meiden noemen dat zij later graag een bedevaartstocht naar Mekka zouden willen maken. Een 
meisje daarvan (13 jaar) zegt ook dat zij later graag een groepje wil oprichten om jonge meiden 
te begeleiden met hun religie. 
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Andere toekomstdromen die enkele meiden noemden hebben betrekking op het zelfstandiger 
worden (of niet afhankelijk van een man willen zijn), hun eigen kinderen kunnen bieden wat zij 
nodig hebben, familie uit het buitenland leren kennen, rijbewijs halen, serieuze relatie krijgen, 
(blijven) werken aan je gezondheid, iets betekenen voor andere mensen (bijvoorbeeld door 
vrijwilligerswerk te doen) of sociale contacten onderhouden. 
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4. STEUNENDE OMGEVINGEN IN HET NETWERK 

  
Zoals beschreven in de inleiding houden meiden rekening met hun omgeving wanneer zij vorm 
geven aan hun eigen leven. Daarom is aan meiden gevraagd welke omgevingen uit hun 
bredere netwerk hen steunen om hun genoemde dromen te kunnen bereiken. In dit hoofdstuk 
brengen wij in beeld hoe de bredere netwerk van de meiden, die gebruik maken van het 
meidenwerk, hen positief beïnvloedt bij hoe zij zelf (leren) vormgeven aan hun eigen leven. We 
starten met een algemene beschrijving van alle genoemde steunende omgevingen. Vervolgens 
beschrijven we welke omgevingen de meiden het meest steunend vinden. Tot slot wordt de 
koppeling gemaakt naar hoe de omgeving meiden steunt bij het verwerven van agency. 
 

4.1 Omgevingen in het bredere netwerk die meiden steunen 

De meiden noemen gemiddeld 4.1 omgevingen in haar bredere netwerk die zij als steunend 
ervaren. Meiden van boven de 18 jaar noemen de meeste steunende omgevingen (gemiddeld 
5.5 omgevingen per meisje).  
Tabel 3 maakt zichtbaar dat meiden van opvatting zijn dat vrienden en familie hen het meest 
steunen bij het zelf vorm geven aan het eigen leven. Andere omgevingen uit het bredere 
netwerk die de meerderheid van de meiden noemen zijn: iemand van school, de meidenwerker 
of (iemand van) het geloof. Wanneer we specifiek kijken naar vrienden zien we dat alle meiden 
tot 18 jaar hun vrienden als steunend noemen. Zij geven aan dat hun vrienden hen helpen 
doordat zij hen steunen of aanmoedigen om iets te doen of doordat zij goed met hun vrienden 
kunnen praten. Zo zegt een meisje van 14 jaar: “Ze sporen me eigenlijk telkens weer aan om 
door te blijven gaan met wat ik leuk vind.” Een ander meisje (13 jaar) zegt: “Stel je hebt een 
probleem of je denkt na over iets, dat je dan gewoon aan hun kunt vragen en dan gaan ze je 
ook gewoon helpen en met je praten…Ehm, met hun bespreek ik zeg maar alles. Als ik wat wil 
vertellen dan zeg ik het als eerst tegen hun.”  
 
Familie ervaren meiden ook als belangrijke steunende omgeving (het thema familie wordt 
uitgebreid behandeld in het rapport ‘Meidenwerk en de rol van familie’ door Van Trijp & Metz, 
2018). Sommige meiden benoemden hun familie in het algemeen, zonder uit te splitsen wie zij 
daarmee bedoelen (zes meiden). Andere meiden maakten deze uitsplitsing wel en noemden 1 
tot 4 verschillende familieleden als steunend. De volgende familieleden zijn genoemd: Moeder 
(7x), vader (5x), zus(sen) (4x), broer(s) (3x), tante (2x), oom (1x), oma (1x) en een neef (1x).  
 
Met iemand van school (door 10 meiden genoemd) bedoelen meiden zowel leerkrachten als 
klasgenoten. Over leerkrachten zeggen de meiden dat zij hen met name helpen door te 
motiveren en helpen bij praktische zaken. Zo zegt een jonge vrouw (26 jaar): “Nee ze hadden 
me officieel moeten laten stoppen heh, omdat ik al startkwalificatie heb. Maar door alles, ze 
blijven in mij geloven…. Dus die helpen me echt ‘kom op, volhouden.’” Een ander meisje vertelt 
dat school haar helpt om haar dromen te realiseren (16 jaar): “informatie zoeken en om in 
contact komen met andere mensen die te maken hebben met stewardess.”  
 
Het geloof of een persoon die daaraan verbonden is wordt door de meerderheid van de meiden 
als steunend ervaren. Zij halen met name kracht uit hun religie: “Ik kan met Hem praten. En mijn 
geloof erin dat ik sowieso ga bereiken wat ik wil bereiken. Want ik geloof dat met Hem alles 
mogelijk is”(jonge vrouw 23 jaar).  
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Opvallend is dat de meerderheid van alle meiden ook de meidenwerker als steunende persoon 
aanwijst. Jongere meiden geven aan dat hun meidenwerker met name iemand is die leuke 
activiteiten organiseert. Vrijwel alle meiden vanaf 13 jaar zien hun meidenwerker echter als 
iemand die ervoor hen is en hen steunt. “Ja met alles wat ik vraag. Ook al kan ze niet helpen, 
dan kijken we samen wat we kunnen doen. Dus we doen het samen” (jonge vrouw, 23 jaar). 
Een meisje van 14 jaar zegt: “Ja. Sinds de eerste keer dat ik haar zag. Ik heb heel weinig 
zelfvertrouwen. En door wat ik haar heb verteld heeft ze me eigenlijk veel zelfvertrouwen 
gegeven. En gewoon laten zien dat er iemand is die er voor me is en naar me wil luisteren. 
Zonder telkens aan te horen dat ik het niet goed doe.” 
 
Tabel 3 
Genoemde ondersteunende netwerken 

 10-13 jaar (N=7) 14-17 jaar (N=3) 18 – 26 jaar (N=4) Totaal 

Vrienden 7 3 2 12 
Familie 7 1 4 12 
Iemand van school 6 2 2 10 
Meidenwerker 3 2 4 9 
Iemand van mijn geloof 5 - 3 8 
Partner 1 2 1 4 
Zelf - 1 2 3 
Mijn kind - - 2 2 
Iemand van werk - - 2 2 
Iemand van mijn sport 1 1 - 2 
Iemand uit mijn buurt 1 1 - 2 
Hulpverlener - - 2 2 
Nederland - - 1 1 
Internet - - 1 1 
Gemiddeld aantal omgevingen per 
meisje 

3.3 4.3 5.5  

 

Wanneer we kijken naar de steunende netwerken die minder vaak genoemd zijn, zoals de 
partner, iemand van werk, iemand van sport, iemand uit de buurt of de hulpverlener, vertellen 
meiden dat in deze omgevingen er met name iemand is die naar hen luistert en hen steunt. Zo 
zegt een meisje van 14 jaar over haar danslerares: “Ze helpt me. Ze weet alles over mijn 
thuissituatie. Gewoon telkens als ik tegen haar zeg dat ik iets van plan ben, dan weet ze mij 
toch weer moed in te spreken. En dan weet ze mij ook weer op te vrolijken.” Een ander meisje 
van 23 jaar zegt over haar werkgever: “Hij belt af en toe om te vragen hoe gaat het enz. Ik heb 
best wel een zorgkindje heh. Dus hij vraagt wel vaak naar hem.” Ook een meisje van 10 jaar 
zegt over iemand uit haar buurt: “Bijvoorbeeld mijn buurvrouw die heeft thuis een soort van 
kapper. En dan zegt ze tegen mij dat ik altijd bij haar mag komen om te knippen bijvoorbeeld. 
Om te stijlen en te krullen. Dat mag ik dan gratis bij haar doen.” 
 
Twee meiden, die zelf een kindje hebben, noemen ook hun kind(eren) als steunend. Hiermee 
bedoelen zij dat zij kracht halen uit hun kind om te kunnen bereiken wat ze zelf willen: “Ik zie 
hem altijd als een steun…Dan staat hij in de ochtend: mama, ik hou van je. Weet je, het geeft je 
echt die boost, die kracht” (Meisje, 26 jaar). 
 
Naast personen worden ook mogelijkheden in de omgeving genoemd als steunend. Zo zegt een 
meisje (23 jaar) ook het zij internet raadpleegt en dat het haar helpt: “En sommige dingen weet 
ze (meidenwerker) niet. Dan kijk ik gewoon lekker online. Dan kijk ik wat mensen ervan vinden. 
Ik kijk naar reviews. Ik ben ook wel zelf bezig en dan zeg ik: ‘ik heb ook wel informatie 
gevonden’. Dan zegt ze: ‘oh goed zo’. Dan gaan we afspreken en bellen enz.” Een meisje zegt 
dat het wonen in Nederland haar helpt om haar dromen te kunnen bereiken.  
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Tot slot noemen drie meiden van 16 jaar en ouder dat zij geen hulp nodig hebben van anderen 
om te bepalen wat zij willen bereiken. Een meisje van 16 jaar noemt expliciet dat zij wel luistert 
naar de mening van anderen, maar dat zij zelf beslist over haar eigen leven. Een meisje van 23 
jaar benoemt dat de problemen die zij heeft bij haarzelf ligt en dat ze, om haar dromen te 
kunnen bereiken, eerst moet werken aan zichzelf.  
 

4.2 Meest steunende omgeving in het bredere netwerk 

Aan 13 van de 14 meiden is gevraagd welk van al deze omgevingen zij het meest steunend 

vinden. Sommige meiden vonden het lastig om één omgeving te kiezen en hebben daarom 

maximaal drie omgevingen genoemd die zij het meest steunend vinden. De meerderheid van de 

meiden vindt hun familie het meest belangrijk voor hen (zie tabel 4). Vier meiden maken daarin 

onderscheid tussen type familie. Drie meiden noemen hun moeder het meest belangrijk en een 

meisje geeft aan dat zij haar vader het meest belangrijk vindt. Andere familieleden worden niet 

expliciet genoemd.  

Drie meiden tot 14 jaar vinden vrienden het meest belangrijk. De partner en meidenwerker zijn 

beiden door twee meiden genoemd als meest belangrijk. Beide meiden die hun partner als 

meest belangrijk noemen zijn 14 jaar. De twee meiden die hun meidenwerker het meest 

belangrijk vinden zijn 10 en 26 jaar. Omgevingen die een enkele keer als meest belangrijk zijn 

genoemd zijn: iemand van school (klasgenoten), hulpverlener, eigen kind en religie.  

Tabel 4 
Meest belangrijke ondersteunende netwerken 

 10-13 jaar (N=6) 14-17 jaar (N=3) 18 – 26 jaar (N=4) Totaal 

Familie 6 1 3 10 
Vrienden 1 2 - 3 
Meidenwerker 1 - 1 2 
Partner - 2 - 2 
Iemand van school - 1 - 1 
Iemand van mijn geloof - - 1 1 
Mijn kind - - 1 1 
Hulpverlener - - 1 1 

 

4.3 Steunende rol omgeving in (leren) zelf vormgeven eigen leven 

Om uitspraken te kunnen doen over hoe de omgevingen in het bredere netwerk de meiden nu 
precies steunen in het zelf vormgeven aan het eigen leven, is meiden expliciet gevraagd hoe de 
verschillende omgevingen hen steunen bij het ontwikkelen van intentionaliteit, 
voorbedachtzaamheid, zelfreactiviteit en zelfreflectie.  
 
Het eerste wat opvalt, is dat familie en vrienden de belangrijkste steunende omgevingen zijn 
wanneer het gaat om het zelf (leren) vormgeven aan het eigen leven, en in mindere mate 
iemand van school of de meidenwerker. Veel minder een rol spelen geloof, sport, buurt of 
hulpverlening. Meiden ervaren voornamelijk stimulans van hun omgeving op het daadwerkelijk 
uitvoeren van hetgeen zij willen (bereiken), oftewel zelfreactiviteit. Deze omgevingen helpen de 
meiden hierbij door aanmoediging en door het bieden van praktische ondersteuning. Wie 
meiden hierbij het meest ondersteunt verschilt per leeftijdscategorie. Zo noemen meiden tot 14 
jaar hun familie, meiden tussen de 14 en 17 jaar hun vrienden en meiden vanaf 18 jaar de 
meidenwerker als meest steunende omgeving hierbij. 
Wanneer we kijken naar de overige kenmerken van agency, zien we dat de meiden ook hun 
omgeving steunend vinden op de andere kenmerken. Omgevingen die meiden steunen bij hun 
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intentionaliteit zijn vooral omgevingen waarin meiden kunnen praten over wat zij willen in hun 
leven en de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken. Omgevingen die meiden steunen hierin 
zijn familie (met name bij jonge meiden tot 14 jaar) en vrienden. Zo zegt een meisje van 10 jaar 
over het dragen van een hoofddoek: “Ik mag het zelf kiezen van mijn ouders of ik dat wil of niet. 
Hun maakt het niet uit. Ze willen wel dat ik het doe. Niet op dit moment, maar later. Maar ik mag 
daar zelf klaar voor zijn. En nu ben ik daar nog niet klaar voor.” 
 
Omgevingen die meiden steunen bij de voorbedachtzaamheid, zijn omgevingen waarin meiden 
kunnen praten over de gevolgen van de keuzes van meiden en met wie zij kunnen nadenken 
over hoe je iets kunt bereiken. Meiden uit de drie leeftijdscategorieën noemen allemaal andere 
omgevingen die hen hierbij steunen. De meiden tot 14 jaar ervaren hun familie of hun leraar als 
steunend. Meiden tussen de 14 en 17 jaar bespreken dit met hun vrienden. En meiden vanaf 18 
jaar ervaren hun meidenwerker als meest steunend. Het bespreken van de gevolgen van de 
keuzes leidt soms tot een andere overweging: “Ik wou eerst stewardess worden, maar toen zei 
mijn vriendin van: ‘ ja, je gaat veel reizen en zo en je bent weinig bij je gezin’. Toen dacht ik van: 
‘oh, oké, dan ga ik wel grondstewardess doen’. Dus dat heeft met hetzelfde te maken, maar dan 
op een andere manier. Ik heb naar haar mening geluisterd en ik vond dat ze gelijk had. En ik 
toen heb ik iets gekozen dat nog steeds met Schiphol te maken heeft.” (meisje, 16 jaar). 
 
Tot slot wordt onder zelfreflectie het terugkijken op het handelen en het denken over het 
handelen bedoeld. Ook voor zelfreflectie geldt dat de omgeving hierin meiden steunt door met 
de meiden te bespreken hoe zij iets hebben ervaren. De meiden tot 14 jaar én de meiden vanaf 
18 jaar bespreken dit met hun familie. Meiden tussen de 14 en 17 jaar bespreken dit alleen met 
hun vrienden.  
 
Grafiek 3 

Steunende omgevingen op vier eigenschappen van agency.  
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5. BELEMMERENDE OMGEVINGEN IN HET BREDERE 

NETWERK 
 

In dit hoofdstuk brengen wij in beeld hoe de bredere omgeving van de meiden, hen negatief 
beïnvloedt bij hoe zij zelf (leren) vormgeven aan hun eigen leven. We starten met een algemene 
beschrijving van alle genoemde belemmerende netwerken. Vervolgens wordt beschreven welke 
netwerken de meiden het meest belemmerend vinden. Tot slot maken we een koppeling naar 
hoe het netwerk meiden belemmert bij het verwerven van agency. Onderstaande informatie is 
gebaseerd op interviews met 12 meiden, omdat de vragen in 2 interviews suggestief gesteld zijn 
deze antwoorden niet meegenomen.  
 

5.1 Omgevingen in het bredere netwerk die meiden belemmeren 

Het eerste dat opvalt, is dat meiden minder omgevingen noemen die hen belemmeren dan 
omgevingen die hen steunen. Veel meiden geven namelijk aan dat een aantal omgevingen in 
het verleden wel eens heeft geprobeerd om hen te belemmeren, maar dat zij om die reden geen 
contact meer hebben met die omgeving. Die omgevingen belemmeren de meiden nu dus niet 
meer. Gemiddeld noemen meiden 2.7 omgevingen uit het bredere netwerk die zij als 
belemmerend ervaren. Meiden tussen de 14 en 17 jaar noemen de meeste belemmerende 
omgevingen (gemiddeld 3.33 omgevingen per meisje). Er is een jonge vrouw van 23 jaar die 
aangeeft dat zij met name zichzelf belemmert: “Omdat ik had geen zin meer. Ik ben met school 
gestopt. Dus zodoende. …. Ik was zwanger geraakt en toen ben ik gestopt met school. Daarna 
ben ik niet echt verder gegaan ofzo. Nee, het lag aan mezelf.” 
 
Tabel 5 
Genoemde belemmerende netwerken 

 10-13 jaar (N=5) 14-17 jaar (N=3) 18 – 26 jaar (N=4) Totaal 

Vrienden 1 2 4 7 
Iemand van school 3 3 1 7 
Familie 1 3 3 7 
Partner - - 3 3 
Hulpverlener - 2 - 2 
Zelf - - 1 1 
Ex-schoonfamilie - - 1 1 
Iemand van mijn sport 1 - - 1 
Iemand uit mijn buurt 1 - - 1 
Gemiddeld aantal omgevingen per 
meisje 

1.8 3.33 3.25  

 

Vrienden, familie en iemand van school ervaren meiden als belemmerend (zie tabel 5). Er zijn 
verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Meiden tot en met 17 jaar vinden vaak 
iemand van school belemmerend. Hiermee wordt enerzijds de spanningen tussen de 
klasgenoten en het meisje bedoeld. Zo zegt een meisje (10 jaar) over hoe klasgenoten 
reageren op dat zij een hoofddoek wil dragen: “Ze zeggen dan dat vind ik echt raar bijvoorbeeld. 
Waarom, want dat heeft geen nut.’ Anderzijds gaat het over dat meiden school niet meer 
vertrouwen, door hun eerdere ervaringen: “Nee. Ik vertrouw school niet…In het verleden heb ik, 
vorig jaar, heb ik echt veel dingen tegen school gezegd, omdat ik er echt mee zat. En ik 
vertrouwde ze. Zij hebben toen alles doorgespeeld naar thuis en daar heb ik gewoon heel veel 
problemen door gekregen…. Het was mijn mentor die daaraan had meegewerkt en de school 
maatschappelijk werkster.” (Meisje, 14 jaar).  
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In alle leeftijdsgroepen ervaren meiden vrienden als belemmerend, maar opvallend is dat alle 
meiden van boven de 18 jaar vinden dat hun vrienden hen belemmeren. Meiden vinden hun 
vrienden belemmerend omdat zij in het verleden vaak te maken hebben gehad met peer-
pressure of ‘foute’ vrienden. “Ja, ik weet niet. Ze hadden slechte invloed op mij, en dat je meer 
gaat schelden of grote mond hebt” (meisje 13 jaar). Een ander meisje geeft een voorbeeld hoe 
zij slachtoffer is geworden van sexting: “…toen ik een paar jaar geleden naar Suriname was 
gegaan, ging een jongen mij bedreigen om een foto te maken en ik heb het gedaan. Maar je 
zag niet eens duidelijk, het was echt donker gewoon en zij wou die foto zien en ik vertrouwde 
haar gewoon echt volledig…. Heb ik die foto naar haar toegestuurd en zo heeft ze het toen ik 
naar Suriname was gegaan, heeft ze het geëxposed [laten zien aan anderen].” (meisje 14 jaar). 
Een andere reden waarom vrienden genoemd is, is dat er weinig contact is tussen het meisje 
en haar vrienden: “Ze is verhuisd naar België. Dus die contact, we praten wel eens. Maar het is 
gewoon echt heel gauw. En dat was het gewoon zeg maar.” (jonge vrouw, 23 jaar). 
 
Voor familie geldt, net als voor vrienden, dat zij met name door meiden vanaf 14 jaar worden 
genoemd als belemmerend. 6 van de 7 meiden van boven de 14 jaar ervaart haar familie als 
belemmerend. Er zijn twee meiden die in het algemeen hun familie noemen als belemmerend 
netwerk. Andere meiden benoemen wel expliciet familieleden, zij noemen vaak één of twee 
familieleden die hen belemmeren: moeder (3x), vader (2x), zus (2x) broer (2x) en oma (1x). Zij 
geven aan dat zij hun familie niet vertrouwen, te beschermend zijn of geven persoonlijke 
redenen, zoals een problematische relatie door gebeurtenissen in het verleden. 
 
Voor meiden boven de 18 geldt dat zij vaak hun partner als belemmerend ervaren, omdat zij 
geen steun van hen ervaren. Zo zegt een jonge vrouw (26 jaar): “Hij is geen prater. Hij is er wel 
hoor. Maar is er ook niet hoor.” Daarnaast is er een jonge vrouw van 23 jaar waarbij haar ex-
partner en zijn familie haar ook in de weg staan. Zijn familie accepteerde hun relatie niet, omdat 
zij niet Nederlands is. Toen zij zwanger raakte van hem wilde hij dat zij het kindje zou laten 
weghalen. Zij koos ervoor om het kindje te houden. Het liefst wil zij dat hij wel in het leven is van 
het kindje, omdat ze vindt dat het kind een vader nodig heeft. Ze vindt dit echter lastig omdat ze 
niet weet wat hij wilt: “Ik snap wel dat je niet altijd weet wat je wil. Maar laat ook zien wat je wel 
wilt of dat je [het] probeert.” Het meisje van boven de 18 jaar dat geen partner noemt, heeft 
momenteel geen partner.  
 
Minder vaak als belemmerende omgevingen in het netwerk worden genoemd: de hulpverlener, 
iemand uit de buurt en iemand van sport. De twee meiden die de hulpverlener als belemmerend 
ervaren zijn met name meiden die slechte ervaringen hebben met jeugdzorg. Zij vinden dat de 
hulpverlener te vaak een kant kiest of informatie doorspeelt naar ouders/verzorgers. “Maar ze 
staan aan de kant van mijn oma, waardoor ik ook heel veel ruzie thuis krijg.” (Meisje 14 jaar). 
Daarnaast worden enkele omgevingen door een enkel meisje genoemd. Één meisje van 10 jaar 
vindt dat iemand uit haar buurt haar belemmert, omdat ze het gevoel had dat een meisje uit 
haar buurt haar uitlacht vanwege haar geloof: “Bijvoorbeeld de vorige keer zat ik een stuk van 
de Koran te lezen, want ik was bang…. En toen las ik dat voor en las ik het best wel hard voor 
en toen ging ze me uitlachen.” Hetzelfde meisje geeft ook aan dat een meisje van haar sport 
haar wel eens uitlacht als ze haar vertelt wat zij later wil worden.  
 

5.2 Meest belemmerende omgeving in het bredere netwerk 

Op de vraag welke omgeving uit het bredere netwerk het meest belemmerend is, geven de 
meiden zeer verschillende antwoorden. Alleen de meiden tussen de 14 en 17 jaar benoemen 
allen hun familie als meest belemmerend. Er is één meisje van 14 jaar die geen keuze kon 
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maken tussen drie belemmerende omgevingen. Zij heeft daarom alle drie als meest 
belemmerend benoemd. De andere meiden noemden er allen één. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 6 
Meest belemmerende netwerken 

 10-13 jaar (N=4) 14-17 jaar (N=3) 18 – 26 jaar (N=4) Totaal 

Familie 1 3 - 4 
Vrienden 1 - 1 2 
Iemand van school 1 1 - 2 
Hulpverlener - 1 - 1 
Zelf - - 1 1 
Partner - - 1 1 
Iemand uit mijn buurt 1 - - 1 
niemand - - 1 1 

 

5.3 Belemmerende rol in (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven 

Op welke manier belemmeren de genoemde omgevingen uit het bredere netwerk de meiden nu 
precies in het zelf vorm geven aan het eigen leven? Wanneer we specifiek doorvragen naar de 
wijze waarop de omgeving meiden in de weg staat bij het zelf vormgeven aan het eigen leven 
valt op dat veel meiden reageren met dat niemand haar in de weg staat of kan staan. Mensen 
die dat geprobeerd hebben, hebben zij veelal geen contact meer mee. Een jonge vrouw (26 
jaar) beschrijft hoe zij liever niks deelt met haar omgeving omdat ze denkt dat haar omgeving 
het haar dan moeilijker kan maken: “Sowieso houd ik liever mijn dromen voor mezelf. Ik kan het 
sowieso met mijn partner bespreken. Ik vind het gewoon beter als je niet je dromen te veel 
tegen de mens vertelt. Des te moeilijker is het om te bereiken wat jij wil bereiken. Misschien is 
die persoon wel jaloers op je of dit dat. Dus ik houd dat liever voor mezelf. Ik heb daar niet echt 
problemen mee dat ik er zo mee omga.” 
 
Meiden ervaren de meeste belemmeringen vanuit hun omgeving op niveau van intentionaliteit 

en zelfreactiviteit. De omgeving belemmert meiden dus met name in het (kunnen) maken van 

eigen keuzes en het daadwerkelijk kunnen uitvoeren van hetgeen de meiden willen bereiken. 

De omgeving belemmert de meiden bij hun intentionaliteit doordat zij niet kunnen praten over 

hun keuzes of door in twijfel te trekken of het meisje vaardig genoeg is om iets te kunnen doen. 

Omgevingen die meiden hierbij belemmeren zijn voornamelijk familie of leeftijdsgenoten 

(vrienden, klasgenoten, partner, iemand van sport). Meiden die vinden dat de omgeving hen 

belemmert bij hun zelfreactiviteit, geven aan dat zij geen steun ervaren van hun omgeving 

(zowel praktische steun als mentale steun). Het type omgeving dat hen hierbij belemmert en 

wijze waarop deze omgeving belemmert verschilt per respondent.  

 
Wanneer we kijken naar de omgevingen die meiden belemmeren bij hun voorbedachtzaamheid 
zien we vooral dat deze omgevingen meiden laten twijfelen over hun keuzes. Dit zijn met name 
de familie en de partner. Zo zegt een meisje van 14 jaar over haar oma: “Telkens als ik [er] 
eindelijk [over] uit ben wat ik wil doen, dan gaat ze een hele hoop andere dingen opnoemen, 
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waardoor ik toch heel erg ga twijfelen en ik het toch niet ga doen. Omdat ik zo bang ben dat het 
in een keer mis gaat.”  
 
Tot slot zelfreflectie. Hiermee bedoelen we het terugkijken op het handelen en het denken over 
het handelen. Omgevingen waarmee meiden dit niet zouden bespreken zijn erg verschillend en 
heeft te maken met eerdere negatieve ervaringen met een bepaalde omgeving. Zo zegt een 
meisje van 14 jaar over haar schoolmaatschappelijk werkster: “Ik heb haar in het verleden 
gewoon vertrouwd. Ik heb haar alles verteld wat op mijn hart zat. En ze zei dat ze alles geheim 
zou houden en dat het tussen ons zou blijven. En als dat niet kon dat ze me in zou lichten. En 
ze heeft toen alles achter mijn rug om tegen mijn oma gezegd, waardoor ik toch weer meer 
problemen heb gekregen dan dat er al was.” 
 
Grafiek 4 
Belemmerende omgevingen bij de vier eigenschappen van agency. 
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CONCLUSIE 
 

In dit rapport doen we verslag van onderzoek naar de manier waarop het (leren) zelf vormgeven 
aan het eigen leven van meisjes en jonge vrouwen wordt beïnvloed door het bredere netwerk. 
Aanleiding voor dit onderzoek was dat meidenwerkers meer willen samenwerken met het 
netwerk bij het begeleiden van meiden in kwetsbare situaties bij het leren zelf vormgeven aan 
hun eigen leven. Immers, meiden houden veel rekening met hun omgeving bij het vormgeven 
aan het eigen leven. Het bredere netwerk is een van die omgevingen die het meisje beïnvloedt. 
Andere invloedrijke omgevingen zijn de familie en de meidengroep. Voor meer informatie over 
de familie en de meidengroep verwijzen wij naar de rapporten ‘Meidenwerk en de rol van de 
familie’ en ´Meidenwerk en de rol van de meidengroep´. 
 
Rol breder netwerk in vormgeven eigen leven 
In het algemeen vinden meiden dat gemiddeld 4.1 omgevingen in het bredere netwerk hen 
steunt bij het zelf vormgeven aan het eigen leven. Naar mate meiden ouder worden benoemen 
zij meer omgevingen uit hun netwerk. Vrienden en familie zijn voor meiden het meest steunend. 
Meiden noemen minder omgevingen in haar netwerk die hen belemmeren dan hen steunen, 
gemiddeld 2.7 omgevingen per meisje. Meiden tussen de 14 en 17 jaar ervaren de meeste 
belemmeringen door hun omgeving. Omgevingen in het bredere netwerk die het meest als 
belemmerend worden ervaren zijn overigens ook familie en leeftijdsgenoten (zoals klasgenoten, 
verkeerde vrienden, iemand uit de buurt of iemand van sport). Dat betekent dat familie en 
leeftijdsgenoten van grote invloed zijn op hoe meiden (leren) zelf vorm te geven aan hun eigen 
leven, en dat deze invloed zowel steunend als belemmerend is. 
 
Agency 
Meiden ervaren dat hun netwerk hen het meest beïnvloedt bij het daadwerkelijk uitvoeren van 
wat de meiden willen (bereiken) in hun leven (zelfreactiviteit). Meiden geven aan dat deze 
invloed bestaat uit de aanwezigheid dan wel ontbreken van mentale en praktische steun. 
Meiden tot 14 jaar ervaren hun familie als het meest steunend, meiden tussen de 14 en 17 jaar 
noemen hun vrienden het meest steunend en meiden vanaf 18 jaar de meidenwerker. Over 
welke omgeving uit het bredere netwerk hen hierbij belemmert noemen meiden verschillende 
omgevingen om verschillende redenen. Dit hangt dus erg van de persoon af.  
 
Het netwerk van meiden is ook van invloed op de intentionaliteit, ofwel de wil om zelf vorm te 
geven aan het eigen leven. Meiden geven aan dat het kunnen praten over de toekomst en het 
vrij gelaten worden in de keuzes belangrijke elementen zijn in hoe het netwerk hen beïnvloedt 
op het terrein van intentionaliteit. Omgevingen die meiden hierin zowel positief als negatief 
beïnvloeden zijn familie (met name bij jonge meiden tot 14 jaar) en leeftijdsgenoten (vrienden, 
klasgenoten, partner, iemand van sport).  
 
Meiden ervaren dat hun netwerk hen meer steunen in hun voorbedachtzaamheid dan 
belemmeren. Steunend is het praten over de mogelijke gevolgen van de keuzes van meiden en 
het samen nadenken over hoe je iets kunt bereiken. Belemmerend is het wanneer iemand de 
meiden aan het twijfelen maken over hun keuzes. Meiden uit de drie leeftijdscategorieën 
noemen allen andere omgevingen die hen hierbij steunen. Omgevingen die meiden hierbij 
belemmeren zijn met name de familie of de partner. 
 
Tot slot worden familie en vrienden genoemd als steunend bij de zelfreflectie. Meiden geven 
aan te kunnen praten met hen over hun ervaringen. Omgevingen die meiden hierbij 
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belemmeren worden weinig genoemd. Meiden die dit wel noemen, hebben eerder negatieve 
ervaringen met een bepaalde omgeving gehad. 
 
Aangrijpingspunten voor het meidenwerk 
Het onderzoek bevestigt dat het netwerk een belangrijke rol speelt in het (leren) vormgeven van 
het eigen leven van meiden en jonge vrouwen. Het netwerk beïnvloedt meiden met de wil om 
zelf vorm te geven aan het eigen leven (intentionaliteit), de voorbedachtzaamheid, het 
daadwerkelijk handelen en het leren van naar aanleiding van het eigen handelen (zelfreflectie). 
Dit betekent voor het meidenwerk dat samenwerking met het bredere netwerk voor alle 
kenmerken van agency belangrijk is. Welke omgeving uit het bredere netwerk en hoe deze 
omgeving meiden beïnvloedt, verschilt per kenmerk van agency en/of per leeftijd van de 
meiden.  
 
Voor alle meiden geldt dat vooral hun persoonlijke omgeving van invloed is op het zelf (leren) 
vormgeven aan het eigen leven: familie en vrienden. Voor familie geldt dat het 
persoonsafhankelijk is of een bepaald familielid vooral steunend of belemmerend is. Voor 
meidenwerk betekent dit dat wanneer zij meer willen samenwerken met de familie, het 
belangrijk is om te achterhalen welke familieleden de meiden als belemmerend danwel 
steunend ervaren. Voor meer informatie over de familie, zie het rapport ‘Meidenwerk en de rol 
van de familie’ (Van Trijp & Metz, 2018).  

De leeftijdsgenoten zijn de tweede invloedrijke groep in de persoonlijke omgeving van 
meisjes. Vooral voor meiden tot 18 jaar zijn vrienden steunend door het aanmoedigen, en door 
het bieden van mentale en praktische steun. Leeftijdsgenoten die meiden belemmeren doen dit 
door negatieve opmerkingen te maken waardoor meiden meer gedemotiveerd of onzeker raken. 
Omdat het hebben van positieve leeftijdsgenoten voor het zelf vorm kunnen geven aan het 
eigen leven belangrijk zijn, betekent dit dat de meidenwerker meiden die weinig vrienden 
hebben of vooral vriendschappen hebben die hen demotiveren, kunnen steunen om contact te 
leggen met leeftijdsgenoten die hen wel steunen, bijvoorbeeld omdat zij vergelijkbare 
interesses, behoeften of ervaringen hebben. Een kans is het versterken van de positieve 
vriendschappen van meisjes van 18 jaar en ouder. 

De school is de enige institutionele omgeving die een grote invloed heeft op het zelf 
(leren) vormgeven aan het eigen leven. Met school wordt zowel de leerkrachten als de 
klasgenoten bedoeld. Hoe school het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven beïnvloedt, 
verschilt per meisje. Dit betekent voor het meidenwerk dat het, net als bij samenwerking met 
familie, voor samenwerken met school belangrijk is om samen met het meisje te verkennen op 
welke manier de school van invloed is.  

 
Omgevingen uit het netwerk die de meiden veelal positief beïnvloeden, zijn tevens ook 
omgevingen die hen kunnen belemmeren. Afhankelijk van de leeftijd van het meisje, de situatie, 
en het kenmerk van het zelf vormgeven aan het eigen leven kan de invloed van het netwerk 
verschillen. Een vriendin kan bijvoorbeeld steunend zijn omdat een meisje met haar kan praten 
over haar keuzes, maar deze kan haar niet helpen in de uitvoering ervan. Dit vraagt van de 
meidenwerker dat zij zich bewust is van de continu veranderende rol van een specifieke 
omgeving. Belangrijk is het daarom om een meisje of groep meiden te ondersteunen bij het 
maken van een bewuste keuze wie in welke setting een rol kan spelen. Vervolgens is het 
belangrijk om te monitoren hoe zich dat ontwikkeld.  
 
Tot slot levert het onderzoek kennis op over hoe je als meidenwerker kunt werken aan de 
verschillende kenmerken van het zelf vormgeven aan het eigen leven. Zo blijkt dat praten over 
de toekomst, waarbij je open staat voor de keuzes van het meisje zelf, belangrijk is voor de 
ontwikkeling van intentionaliteit. Meiden helpen met het in kaart brengen van de gevolgen van 
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hun keuzes en het nadenken over de stappen die meiden kunnen zetten om hun leven vorm te 
geven, helpt meiden in de ontwikkeling van voorbedachtzaamheid. Meiden kun je het best 
ondersteunen bij hun zelfreactiviteit door hen aan te moedigen wanneer zij proberen iets te 
bereiken en door het bieden van praktische steun. Tot slot kun je werken aan de zelfreflectie 
door met meiden terug te kijken naar hun handelen en de keuzes die zij hebben gemaakt 
voorafgaand aan het handelen.  
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BIJLAGE 1. Codeboom 
 
 

Hoofdcode Subcodes   

Algemeen Leeftijd 9 t/m 26  

 Duur meidenwerk Tussen 3 maanden en 6 
maanden  
Tussen 6 maanden en 1 
jaar  
Tussen 1 en 2 jaar 
Tussen 2 en 3 jaar 
Tussen 3 en 4 jaar 
Tussen 4 en 5 jaar 
langer dan 5 jaar 

 

Type dromen Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  

Steunende omgeving Algemeen Benoemde omgevingen Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Meest steunende 
omgeving 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

 Agency Intentionaliteit Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Voorbedachtzaamheid Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreactiviteit Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreflectie Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

Belemmerende 
omgeving 

Algemeen Benoemde omgevingen  

  Meest belemmerende 
omgeving 

 

 Agency Intentionaliteit Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Voorbedachtzaamheid Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreactiviteit Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreflectie Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

Overig Invullen op basis van 
antwoorden meiden 
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BIJLAGE 2. Overzicht publicaties huidig onderzoek 
 
 
Dit rapport is onderdeel van het project Sterk Meidenwerk waarin gekeken wordt of en op welke 

wijze het meidenwerk bijdraagt aan de eigen kracht van meiden. Het lectoraat Youth Spot voert 

dit onderzoek uit in samenwerking met acht welzijnsorganisaties, deelneemsters van het 

meidenwerk en studenten. Het project Sterk Meidenwerk is mogelijk door een financiële 

bijdrage van Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.  

Eerder zijn in het kader van dit onderzoek verschenen:  

- Tabellenboek 

- Factsheet omgeving 

- Factsheet netwerk 

- Factsheet familie 

- Factsheet meidengroep 

- Rapport familie 

- Rapport meidengroep 

Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat 

Youth Spot, Publicaties. 
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