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Voorwoord
‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ (kortweg ‘Be A Man!’)

Meer informatie vind je op www.movisie.nl/beaman. De beschreven werk-

is ontwikkeld door MOVISIE, op basis van wetenschappelijke kennis en

vormen en materialen die bij de toolkit voor peer educators horen, wor-

theorie, met de inbreng van acht peer educators, vertegenwoordigers van

den beschikbaar gesteld via de Yammer-groep ‘Be A Man! Peer educators’.

migranten(zelf)organisaties, deskundigen op het gebied van sociale media,
en de leden van de begeleidingscommissie. ‘Be A Man!’ is in een pilot uit-

Dank

gevoerd in de praktijk en geëvalueerd door TNO. Op basis van de uitkom-

De methode ‘Be A Man!’ is tot stand gekomen door de grote inzet en nau-

sten hiervan is de methode verder bijgesteld.

we samenwerking met peer educators en uiteenlopende organisaties. Juist
omdat er zoveel werk en passie in de methode zit, hopen wij dat andere

‘Be A Man!’ sluit aan bij de evidence based guidelines voor peer education

partijen in Nederland ook aan de slag willen met ‘Be A Man!’. Wij hopen

van FHI (2010).

met deze handleiding de overdraagbaarheid van de methodiek te bevorderen, in aanvulling op de toolkit voor peer educators, de trainershand-

De methode ‘Be A Man!’ bestaat uit vier onderdelen:

leiding voor nieuw op te leiden peer educators en de train-de-trainer voor

1. Handleiding voor organisaties van mensen met een

organisaties die aan de slag willen met ‘Be A Man!’. In deze handleiding

migrantenachtergrond, islamitische organisaties,

vind je onder andere een handig stappenplan om de methode uit te voe-

jongerenorganisaties, jongerenwerk, straathoekwerk, GGD-en en

ren en wat daarbij de randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering zijn.

CMO’s.
2. Toolkit voor peer educators (handleiding, beschreven
werkvormen, materialen).
3. Trainershandleiding voor nieuw op te leiden peer educators (trainde-peer educator).
4. Opleidingsaanbod voor organisaties (train-de-trainer).
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De leden van de begeleidingscommissie:

Wij danken iedereen voor de waardevolle bijdrage aan het tot stand
komen van deze methodiek!

* Madelief Bertens (Gezondheidscommunicatie, Onderzoek en Advies)
* Marianne Cense (RutgersWPF)

De peer educators:

* Thomas Demyttenaere (Sensoa, België)
* Habib el Kaddouri (SMN, Samenwerkingsverband Marokkaanse

Voor hun inzet tijdens de training die ze gevolgd hebben, het inhoudelijk
meedenken en discussiëren over de inhoud van het programma, en het

Nederlanders)

beeldmateriaal, hun bijdrage aan de evaluatie van de methodiek, en last
but not least: dat zij met hun voorlichtingen een bijdrage willen leveren
aan het voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, door de dialoog aan te gaan en de jongens te empoweren eigen wensen en grenzen
te (h)erkennen en te respecteren, en die van een ander.
De organisaties die met ons hebben samengewerkt bij de uitvoering en evaluatie van de pilots:

* Robert Hubers (freelance trainer)
* Renny Polstra (GGD Groningen, afdeling soa/aids / Soa Aids
Nederland)
* Saniye Tezkan (Palet, adviseurs diversiteit)
* Bram Tuk (Pharos)
Andere deskundigen die bij het project betrokken zijn geweest:
* Mellouki Cadat (MOVISIE): coaching peer educators; observatie tijdens
de pilots

* Cultined
* DOCK Amsterdam
* IHSAN, Islamitisch instituut voor maatschappelijke ontwikkeling
* Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)
* Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR)
* Stichting Robero

* Ed Klute (MiraMedia): deskundigheid op het gebied van (sociale)
media
* Jasmina Nellestijn: deskundigheid op het gebied van (sociale) media
* Ben Serkei (MOVISIE): training en coaching peer educators; ontwikkeling programma

* WELZIN
* Streetcornerwork Amsterdam
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Over de methode

Over de doelgroep

Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met

Wat weten we van de doelgroep? Wat hebben deze jongens van huis mee-

een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? ‘Be a Man!’

gekregen over seksualiteit en man-vrouwverhoudingen? En hoe gaan ze

biedt een antwoord. De methode is specifiek voor deze doelgroep ontwik-

daar vervolgens mee om? In hoofdstuk 4 nemen we de doelgroep onder

keld en houdt rekening met de Marokkaanse en Turkse achtergrond van

de loep.

de jongens. In ‘Be A Man!’ worden peer educators opgeleid om interactieve voorlichting te geven bij migranten- en jongerenwerkorganisaties. In

Aan de slag

hoofdstuk 1 wordt verteld waarom de methode ontwikkeld is, waarom die

Hoe ga je aan de slag met ‘Be A Man!’? In hoofdstuk 5 lees je alles over

zich richt op deze specifieke doelgroep, wat de benadering kenmerkt, wat

kwaliteitsborging, begroting en randvoorwaarden voor succesvolle uitvoe-

er met ‘Be A Man!’ bereikt kan worden en welke aanpakken daarvoor zijn.

ring. In hoofdstuk 6 vind je het uitgewerkte stappenplan voor een succes-

In hoofdstuk 2 worden de doelstelling en subdoelen verder toegelicht en

volle uitvoering van ‘Be A Man!’.

omschreven.

Methodische onderbouwing
Definities

Over de methode ‘Be A Man!’ is goed nagedacht: wetenschappelijke

Met de methode ‘Be A Man!’ willen we de jongens om te beginnen leren

inzichten zijn gebruikt bij de ontwikkeling en de methode is uitgetest in

wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer het grensoverschrijdend is.

de praktijk. Maar om welke inzichten gaat het dan? En hoe onderbouwen

Om seksueel gedrag te kunnen vertonen dat positief en oké is – gedrag

we de verschillende keuzes die tijdens de ontwikkeling van de methode

dat dus niet over eigen grenzen gaat of die van een ander – geven we de

zijn gemaakt? In hoofdstuk 7 wordt de methode verder onderbouwd en

jongens zes vuistregels voor positief seksueel contact mee. In hoofdstuk 3

worden de werkzame elementen toegelicht.

geven we om te beginnen de definities van verschillende begrippen die bij
dit onderwerp gehanteerd worden: seksueel grensoverschrijdend gedrag,
seksueel misbruik, seksueel geweld en seksuele weerbaarheid. Vervolgens
geven we een toelichting op de zes criteria om te beoordelen of seksueel gedrag oké is of niet, en we leggen uit hoe je dit aan de jongens kan
overbrengen.
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zo gemakkelijk in het document doorklikken naar aanvullende
informatie binnen het document of daarbuiten op verschillende
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1. ‘Be A Man!’ in vogelvlucht
Om te beginnen geven we weer wat de methode ‘Be A Man!’ inhoudt. Waarom hebben we deze
methode ontwikkeld? En waarom richten we ons op de specifieke doelgroep 12- t/m 16-jarige,
laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond? Wat kenmerkt onze benadering?
Wat willen met ‘Be A Man!’ bereiken en welke aanpak kiezen we daarvoor? Deze en andere vragen
worden beantwoord in deze inleiding en verder uitgewerkt in hoofdstukken 2, 3, 4 en 7.

Het lijkt soms alsof jongens heel gemakkelijk omgaan met relaties en seks.

1.1

Wat is ‘Be A Man!’?

Veel jongens fluiten meisjes na op straat en scheppen op over meisjes bij

MOVISIE heeft in samenwerking met opgeleide peer educators en diverse

hun vrienden. Maar net als voor meisjes, zijn relaties en seks voor jon-

migrantenorganisaties, de methode ‘Be A Man!’ ontwikkeld. Doel van ‘Be

gens niet altijd simpel. Zo zijn voor jongens de signalen van meisjes soms

A Man!’ is bij te dragen aan het terugdringen van het vertonen en onder-

moeilijk te duiden: wil ze nu wel … of toch niet? Hoe voorkom je dat je

vinden van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 12- t/m 16-jarige

haar grens overgaat? En hoe weet je als jongen wat je eigen grenzen zijn?

laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond.

Vrienden en media kunnen je immers het idee geven dat je als jongen
zoveel mogelijk meiden moet ‘pakken’. ‘Be A Man!’ is een unieke metho-

In ‘Be A Man!’ worden peer educators (jongens van Marokkaanse of Turkse

de die werkt met peer education. Jonge mannen met een Marokkaanse

afkomst) opgeleid om interactieve voorlichting te geven. De voorlichtingen

of Turkse achtergrond geven interactieve voorlichting aan laagopgeleide

worden gegeven aan organisaties van mensen met een migrantenach-

jongens met een zelfde achtergrond in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.

tergrond, islamitische organisaties, jongerenorganisaties, jongerenwerk,
straathoekwerk, GGD-en en CMO’s. Voordeel is dat de peer educators zelf

MOVISIE
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nog jong zijn en een Marokkaanse of Turkse achtergrond hebben. Ze wor-

Deze organisaties kunnen starten met ‘Be A Man!’: door zelf peer educa-

den goed voorbereid en nemen een nieuw ontwikkelde gereedschapskist

tors te werven en te begeleiden. MOVISIE heeft een trainingsaanbod voor

mee met diverse materialen, waaronder aansprekende filmpjes en oefenin-

organisaties (train-de-trainer) en verzorgt een deel van de opleiding van

gen die aansluiten bij de doelgroep. De methode zelf houdt rekening met de

de peer educators (train-de-peer educators). Organisaties kunnen er desge-

Marokkaanse of Turkse achtergrond van de jongens en met de islam.

wenst ook voor kiezen om de hele training uit te besteden aan MOVISIE.

1.2

‘Be A Man!’ is niet ontwikkeld voor gebruik op school, maar hiervoor kan

Voor welke organisaties is ‘Be A Man!’ bedoeld?

Deze handleiding is bedoeld voor organisaties die werken met jongeren

de methode wel ingezet worden. De inhoudelijke bijeenkomsten in het

en die aan de slag willen met ‘Be A Man!’. ‘Be A Man!’ kan gebruikt wor-

programma hebben een zelfde duur als de andere lessen op school (45 à

den door organisaties die werken met jongens uit de doelgroep en organi-

50 minuten). In een vrijwillige setting zoals jongerenwerk en organisaties

saties die gericht zijn op het bevorderen van hun welzijn en/of het voorko-

van mensen met een migrantenachtergrond kunnen de bijeenkomsten een

men van probleemgedrag. Ook kan het gaan om Marokkaanse en Turkse

uitloop tot 60 minuten hebben (in- en uitloop).

zelforganisaties en islamitische organisaties die een zelfde doelstelling
hanteren. De methode ‘Be A Man!’ past minder goed bij organisaties die

1.3

Waarom hebben we ‘Be A Man!’ ontwikkeld?

enkel gericht zijn op het vergroten van religieus of cultureel bewustzijn.

Seksualisering van de samenleving en seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag

Voorbeelden van organisaties die aan de slag kunnen met ‘Be A Man!’:

Vanaf 2005 is er onrust ontstaan over de zogenaamde ‘seksualisering’ van de

* Organisaties van mensen met een migrantenachtergrond
* Islamitische organisaties

samenleving en, volgens vele krantenberichten en critici, hiermee gepaard

* Jongerenorganisaties
* Jongerenwerk

zijn verdeeld wat betreft een mogelijke link tussen de veelheid aan seksu-

* Straathoekwerk
* GGD-en en CMO’s

dat er relatief veel seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren in

gaand seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. De meningen
eel getinte beelden in de media en in de samenleving als geheel, en het feit
Nederland voorkomt (de Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005; de
Graaf, Kruijer, Acker & Meijer, 2012; Kuyper, de Wit, Adam, Woertman & van
Berlo, 2010). Het lastig vallen van meisjes op straat, hen nafluiten en naroe-

MOVISIE
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pen door groepjes jongens van niet-Nederlandse afkomst, kreeg ook in Bel-

van jongens en meisjes. Marokkaanse en Turkse jongeren werden genoemd

gië de aandacht door de documentaire ‘Femme de la Rue’ van Sofie Peeters

als risicogroep (de Graaf et al., 2009).

(2012). In deze documentaire is te zien hoe een jonge vrouw door jongens
en mannen seksueel wordt lastig gevallen als zij op straat loopt. In 2008 en

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt relatief vaak voor on-

2009 is er onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van seksualisering

der jongeren

voor jongeren (de Graaf, Egten, Hoog, & van Berlo, 2009; Felten, Janssens &

Duidelijk is in ieder geval dat seksuele dwang relatief vaak voorkomt

Brants, 2009). Uit dit onderzoek bleek onder andere dat het niet alleen van

onder jongeren in Nederland, en dat sommige groepen meer kans hebben

belang is om aandacht te besteden aan de versterking van de weerbaarheid

om hiermee te maken te krijgen. Zo blijkt uit landelijke representatief

van meisjes. Ook is het van belang om te voorkomen dat jongens over hun

onderzoek onder jongeren in Nederland dat 17% van de meisjes en 5%

eigen grenzen gaan en dat zij oog krijgen voor de grenzen van meisjes (de

van de jongens wel eens is gedwongen om iets te doen of toe te laten op

Graaf et al., 2009):

seksueel gebied (de Graaf et al., 2012). Van de jongens heeft 3,6% naar
eigen zeggen zelf wel eens iemand gedwongen seksuele dingen te doen

‘De verantwoordelijkheid voor het aangeven van grenzen die
jongeren bij meisjes leggen, pleit voor meer aandacht voor
jongens in de seksuele en relationele vorming. Nu is het over
het algemeen juist zo dat meisjes de meeste aandacht krijgen.
Jongens hebben weinig kennis van hun eigen grenzen op het
gebied van seksualiteit. De druk op jongens om zoveel mogelijk meisjes te versieren en (hetero)seks te hebben, zowel van
de media als uit de eigen omgeving, is groot.’
Er werd onder meer gepleit voor een andere vorm van seksuele vorming,
waarbij naast aandacht voor condoomgebruik en anticonceptie, ook aandacht besteed wordt aan grensoverschrijding, respect en gelijkwaardigheid

MOVISIE
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die een ander eigenlijk niet wilde. Bij meisjes is dat 0,8%.

Habib el Kaddouri van Samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders: “Het onderwerp van seksueel overschrijdend
gedrag wordt niet of nauwelijks besproken binnen de Marokkaanse gemeenschap. Veel ouders praten niet of nauwelijks
over liefde, relaties en seksualiteit met hun kinderen. Meestal
wordt in termen van grenzen stellen (repressief), gekaderd
door cultuur en religie, en op een impliciete manier, aangegeven wat wel en niet kan. Vooral richting meisjes zijn de codes
duidelijk. Jongens daartegenover krijgen nauwelijks aandacht
en een goed gesprek met de ouders is ondenkbaar.
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* Ongepaste aanrakingen of gedrag: bijvoorbeeld iemand bij de billen
vastpakken in het voorbijgaan.
* Aanranding: bijvoorbeeld ongewenst in het kruis betast worden.
* (Groeps)verkrachting.
Kwetsbare doelgroep
Zowel meisjes als jongens kunnen over de grens gaan bij de ander. En

Als we naar alle vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kijken,

de grenzen van zowel meisjes als jongens kunnen worden overschreden.

dan blijken de cijfers nog een stuk hoger te liggen: 48,2% van de jonge vrou-

Laagopgeleide jongeren lopen meer risico op beide fronten. Meisjes lopen

wen en 74,7% van de jonge mannen zegt wel eens over iemands grens te

een hoger risico dat hun grenzen worden overschreden dan jongens. Jon-

zijn gegaan op seksueel gebied. Zo blijkt uit het grootschalig online onder-

gens gaan gemiddeld vaker over de grens bij een ander dan meisjes.

zoek ‘Laat je nu horen!’ onder 4.585 seksueel actieve jongeren van 15 tot en
met 25 jaar (Kuyper, de Wit, Adam, Woertman & van Berlo, 2010). En 83,9%

Net als laagopgeleide jongeren en jongeren die al vroeg met seks begin-

van de onderzochte jongen vrouwen en 66,3% van de jonge mannen heeft

nen, hebben jongens van Marokkaanse of Turkse afkomst een lagere sek-

sinds hun veertiende verjaardag iets meegemaakt op seksueel gebied wat

suele interactiecompetentie. Hiermee wordt bedoeld de kennis, vaardighe-

voor hen over een grens ging. Deze ervaringen varieerden onderling sterk.

den en attitudes die nodig zijn om een seksueel contact veilig, prettig en

De cijfers op het gebied van seksuele dwang komen ongeveer overeen met

gelijkwaardig te maken (de Graaf et al., 2005).

het landelijk representatieve onderzoek (de Graaf et al., 2012).
Bij jonge, laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse – al dan
Wanneer grenzen worden overschreden op seksueel gebied praten we

niet islamitische – achtergrond komen verschillende risicofactoren samen.

over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat dan onder andere om:

Dit verhoogt de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag (zie verder

* Seksuele dwang: iemand overhalen of dwingen om iets te doen of toe
te staan op seksueel gebied wat hij of zij niet wil.

4.3).

* Ongewenste seksuele opmerkingen: bijvoorbeeld naroepen met
‘hoer’.

MOVISIE

***

Handleiding voor organisaties: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?

***
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Wie is de doelgroep?

‘Be A Man’ heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het voorkó-

‘Be A Man!’ gaat over het voorkomen van het seksueel grensoverschrij-

men van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren, door het

dend gedrag. Dit is een probleem dat veel voorkomt onder jongeren.

vergroten van de seksuele weerbaarheid van 12- t/m 16-jarige laagop-

‘Be A Man!’ richt zich echter niet op alle jongeren, maar specifiek op de

geleide jongens met een Marokkaanse of Turkse – al dan niet islamitische

doelgroep 12- t/m 16-jarige, laagopgeleide jongens met een Marokkaanse

– achtergrond.

of Turkse - al dan niet islamitische - achtergrond. De reden hiervoor is dat
deze groep jongens gemiddeld gezien vaker te maken heeft met seksueel

De methode richt zich op het voorkomen van zowel plegerschap (verto-

grensoverschrijdend gedrag (zie ook 4.3). De meeste van deze jongens zijn

nen) als van slachtofferschap (ondervinden/meemaken), onder meisjes

opgevoed met de islam als godsdienst.

en jongens. Omdat meisjes slachtoffer kunnen worden van het seksueel
grensoverschrijdende gedrag van jongens, en we dit met de methode

De methode is naar verwachting ook goed bruikbaar voor andere laagop-

willen voorkómen, kunnen juist ook meisjes indirect profijt hebben van de

geleide jongens van dezelfde leeftijd uit een cultuur waarbij vergelijkbare

methode.

normen en waarden een rol spelen met betrekking tot man-vrouwverhouding en seksualiteit.

Peer educator en activist Yuba: “Het gaat erom dat de jongens
meer weerbaar worden in hun eigen omgeving.”

In ‘Be A Man!’ wordt uitgegaan van laagopgeleide jongeren. Het CBS
geeft voor de definiëring van het opleidingsniveau aan, dat niveau wordt
afgemeten aan het niveau van de hoogste met succes gevolgde opleiding.

‘Be A Man!’ zet in op het vergroten en veranderen van bewustwording,

De scheidslijn tussen laag en middelbaar wordt gelegd tussen vmbo (laag)

kennis over en attitude (houding) ten aanzien van seksueel grensover-

en havo (middelbaar). Ook Cense & van Dijk (2010) leggen het onderscheid

schrijdend gedrag. Daarnaast zet de methode ook in op mogelijkheden om

tussen deze twee onderwijsvormen. Als we in ‘Be A Man!’ deze definitie

gedragsverandering teweeg te brengen, onder andere door het aanbieden

van laagopgeleid zouden hanteren, zijn alle jongeren die nog geen oplei-

van gedragsalternatieven.

ding hebben afgerond (ook jongeren die nu havo of vwo volgen) laagopgeleid. Daarom definiëren wij ‘laagopgeleide jongeren’ als jongeren die
een opleiding volgen of hebben afgerond op ten hoogste vmbo-niveau.
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Jongeren die een havo-opleiding of hoger volgen of hebben afgerond,

verhoudingen (Pels, 2003; Demant, 2005; Azough, Poelman & Meijer, 2007;

definiëren wij als ‘middelbaar opgeleid’ (zie: Kuyper et al., 2009; zie ook

Ermers, 2007; Buijs, Hekma & Duijvendak, 2008; Brenninkmeijer, Geerse &

indeling opleidingsniveaus door CBS: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/me-

Roggeband, 2009; Felten, Janssens & Brants, 2009, Yerden, 2010).

thoden/toelichtingen/alfabet/o/opleidingsniveau3.htm. Geraadpleegd:
16-04-2013).

1.6

Waarom deze doelgroep?

Jongens overschrijden vaker andermans grenzen dan meisjes (de Graaf et
al., 2005; de Graaf et al., 2012; Kuyper et al., 2010): 74,7% van de jonge
mannen zegt wel eens over iemands grens te zijn gegaan op seksueel
gebied, terwijl dit percentage met 48,2% bij jonge vrouwen een stuk lager
ligt (Kuyper et al., 2010).
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in alle kringen voor, maar sommige jongens vertonen eerder seksueel grensoverschrijdend gedrag dan
anderen, bijvoorbeeld laagopgeleide jongeren. Net als laagopgeleide jongens, hebben jongens van Marokkaanse of Turkse afkomst een lagere sek-

Kristin Janssens, projectleider ‘Be A Man!’, MOVISIE: “Wij
hopen met deze peer education methode beter aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van Marokkaanse en Turkse
jongens en de thema’s die leven bij deze doelgroep. Bestaande methoden, zoals seksuele voorlichting op school of meer
algemene methoden gericht op seksuele weerbaarheid, blijken soms te weinig aan te sluiten bij deze jongens. We vinden
daarom dat deze doelgroep extra aandacht verdiend. Niet om
hen te stigmatiseren, maar juist om hen weerbaar én bewust
te maken, zowel van eigen grenzen op seksueel gebied, als
grenzen van een ander.”

suele interactiecompetentie. Naarmate jongeren ouder worden verhoogt
de seksuele interactiecompetentie door het opdoen van meer ervaring.

Jongens die extra risico lopen op seksueel grensoverschrijdend gedrag heb-

Hiermee wordt bedoeld de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig

ben extra ondersteuning en begeleiding nodig in het omgaan met seksua-

zijn om een seksueel contact veilig, prettig en gelijkwaardig te maken (de

liteit. Vooral inzicht in factoren die beschermen tegen seksueel grensover-

Graaf et al., 2005). Mogelijke oorzaken hiervoor zijn: minder ouderlijke be-

schrijdend gedrag bieden aanknopingspunten voor deze ondersteuning.

geleiding (Pels, 2003), verminderde kennis over seksualiteit onder specifiek

Er zijn niet veel geschikte methoden om seksualiteit en grenzen bij deze

islamitische jongeren (de Graaf et al., 2012), sociale- en groepsdruk, ma-

groep jongens bespreekbaar te maken. Voor jongeren uit kwetsbare doel-

chocultuur, dubbele moraal en traditionele opvattingen over man-vrouw-

groepen zijn, in aanvulling op de meer algemene methoden gericht op het

MOVISIE
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vergroten van seksuele weerbaarheid, aanvullende methoden nodig, die

Onze uitgangspunten

rekening houden met cultuur- of sekserelevante thema’s. Voor (laagopge-

Onze methode is niet neutraal, maar ontwikkeld vanuit een visie op seksuali-

leide) jongens en voor jongeren met een Marokkaanse of Turkse achter-

teit, mannen en vrouwen. Deze visie komt in het kort neer op het volgende:

grond is er weinig specifiek aanbod (Meulmeester et al., 2008).
Mensenrechten
De methode ‘Be A Man!’ wil voorzien in deze hiaten, en bijdragen aan het
voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. ‘Be A

* Mensenrechten zijn het centrale kader. Dat betekent onder andere:
* Een kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting
en seksueel misbruik.1

Man!’ wil voorkomen dat jongens over de grens gaan bij een ander, maar ook
dat zij hun eigen grenzen overschrijden, en richt zich hierbij op een kwetsbare groep: jonge, laagopgeleide jongens, met een Marokkaanse of Turkse - al
dan niet islamitische - achtergrond, in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.

1.7

* Vrouwenrechten zijn mensenrechten.
* Discriminatie op basis van sekse en/of gender is niet oké.
* Lesbische, homo, bi en transgender (LHBT) personen hebben,
net als iedereen, mensenrechten.

Wat is onze visie en benadering?

* Discriminatie op basis van seksuele voorkeur en/of genderidentiteit is niet oké.

Gender perspectief
‘Be A Man!’ gaat uit van een kritische blik op man-vrouwverhoudingen. De bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt niet
vanzelfsprekend gevonden. Normen over wat een ‘echte man’ is en een
‘echte vrouw’ worden ter discussie gesteld. Is een echte man een man die

Cultuursensitief
* Het programma en de gekozen aanpak (peer education) sluiten aan
bij de culturele achtergrond van de doelgroep.

de vrouwen nafluit? Of ze juist met respect behandeld? En verdient een
vrouw alleen respect als zij zich netjes gedraagt? ‘Be A Man!’ wil jongens
zelf over dit soort zaken aan het denken zetten.

Veilige seks
* Bescherming tegen ongewenste zwangerschappen en soa, zoals hiv, is
belangrijk voor een goede seksuele gezondheid.

Deze ‘gender kritische’ benadering wordt in wetenschappelijk kringen
ook wel een ‘gender transformatieve’ benadering genoemd (Debusscher,
2012).

1 Kinderrechtencollectief. Artikel 34.Seksueel Misbruik.
http://www.kinderrechten.nl/p/13/209/artikel-34 (geraadpleegd op 4 april 2013).
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1.8	Voor welke aanpak wordt gekozen om de doelen te
bereiken?
Peer education als beproefde methode
Laagopgeleide allochtone jongeren, en meer specifiek jongens, zijn een
moeilijk bereikbare doelgroep op het gebied van (gezondheids)voorlich-

werking van de aanpak splitsen we de doelgroep dan ook op in twee

ting. Peer education is geschikt om moeilijk bereikbare doelgroepen te be-

subdoelgroepen: 12- t/m 14-jarigen en 15- t/m 16-jarigen.

reiken én om attitude en gedrag te beïnvloeden (Wolf, Melis, Tiggelovend
& Demuylder, 2000; Hamming, Reitsema, Timmer, te Wies & Zinger, 2005).
Daarbij zetten de bestaande methoden te weinig in op seksuele weerbaarheid en gedragsverandering (Meulmeester et al., 2008). ‘Be A Man!’ werkt

Besteed ‘Be A Man!’ aandacht aan de islam?

met ‘peer education’ als manier om de ‘preventieve boodschap’ over te

Be A Man!’ is een cultuursensitief programma. In het programma wordt

brengen. De methode richt zich op het bevorderen van de seksuele weer-

rekening gehouden met de eventuele islamitische achtergrond van de

baarheid, bewustwording en attitudebeïnvloeding. Daarnaast voorziet

doelgroep, maar de methode heeft geen islamitisch theologische inslag.

de methodiek in het uitdragen van positieve gedragsalternatieven, onder

Deze keuze is gebaseerd op de resultaten en uitkomsten van de evaluatie

meer door inzet van het nieuw ontwikkelde beeldmateriaal.

van de proefimplementatie in 2012.
‘Peer education’ betekent ‘leren van gelijken’. Dit betekent één of meerDit betekent echter niet dat peer educators hun kennis over de islam

dere punten van overeenkomst tussen de ‘peer’ en de doelgroep; een

niet kunnen inzetten bij de dialoog met de jongens. Belangrijk is daarbij

‘peer’ hoort tot dezelfde sociale groep, ze delen in ieder geval één belang-

wel dat er geen monoloog ontstaat. Dit druist namelijk in tegen de visie

rijk en bindend sociaal of demografisch kenmerk.

achter de methode, namelijk de interactieve benadering en dialoog als
werkzaam element om bewustwording en uiteindelijk daarmee ook

Peer educators als positief rolmodel

gedragsverandering te bewerkstelligen.

Peer education is een beproefde manier waarbij jongeren die iets ouder
zijn dan de doelgroep, andere jongeren voorlichten en dienen als rolmodel, zogenaamde ‘peer educators’.
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Peer educators kunnen soms meer voor elkaar krijgen dan ouders, docen-

De peer educators van ‘Be A Man!’ zijn jonge mannen die iets ouder zijn

ten en professionals, omdat zij als rolmodel hun persoonlijke ervaringen

dan de doelgroep, maar dezelfde culturele achtergrond hebben. Zij geven

met andere jongeren delen (zie www.peerprojecten.nl en FHI, 2010). Wil

voorlichting aan jongens in de leeftijd 12 t/m 16 jaar. De manier van wer-

een preventiemethodiek voor jongeren effectief zijn, is het onder andere

ken sluit goed aan bij de doelgroep van jongens met een Marokkaanse of

van belang dat deze aansluit bij de belevingswereld van jongeren (Meul-

Turkse – al dan niet islamitische – achtergrond, zo blijkt uit de evaluatie

meester et al., 2008; Felten et al., 2009). Dat is één van de redenen waar-

van de proefvoorlichtingen van ‘Be A Man!’ Door de iets oudere leeftijd

om gekozen is voor peer education in dit project.

van de peer educators stralen de peer educators autoriteit uit, zodat de
jongens uit de doelgroep naar hen luisteren. Tegelijkertijd zijn de peer
educators jong genoeg, zodat de jongens vragen durven te stellen aan

Definities van peer education:

hen die ze niet aan ouders of andere familieleden durven te stellen. Dat

“Een proces waarbij goed getrainde en gemotiveerde individuen het

betekende dat jongens (soms voor het eerst!) open en vrij konden spreken

voortouw nemen bij georganiseerde voorlichting en vaardigheidstraining

over seksualiteit zonder zich te hoeven schamen. Hun waardering voor de

van hun peers (ook wel gelijkgestemden of leeftijdsgenoten genoemd)

voorlichting is dan ook groot.

om de gezondheid en het welzijn van jongeren te ondersteunen of te
verbeteren.” Vertaald, in: FHI (2010).

Peer educator en imam-in-opleiding Deniz: “Wij waren als een
soort oudere broers voor de jongens. Ze durfden ons alles te
vragen.”

“Een voorlichtingsmethodiek waarbij getrainde doelgroepleden
in nauwe samenwerking met een voorlichtende instantie een
voorlichtingsprogramma ontwikkelen en uitvoeren voor een doelgroep
waartoe zij zelf behoren of die erg lijkt op de groep waartoe zij behoren.”

‘Be A Man!’ houdt rekening met de culturele achtergrond van de jon-

De Wolf et al (2000).

gens. Dat betekent dat de voorbeelden die worden gegeven, de filmpjes
die worden getoond en discussies die worden gevoerd, aansluiten bij
de jongens uit de doelgroep. Anders dan bij andere voorlichtingen over
seksualiteit, zoals op school, is hun belevingswereld het vertrekpunt van
de voorlichting. De peer educator probeert hier zo goed mogelijk op af te
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stemmen en de ene peer educator gaat dit makkelijker af dan de ander.

(relationele) contact tussen jongens en meisjes, alsook het contact tussen

Het programma ‘Be A Man!’ valt of staat dan ook met een goede peer

jongens en meisjes onderling. Ook hierbij ligt de nadruk op wat oké is.

educator.

In ‘Be A Man!’ besteden we juist ook aandacht aan hoe het wél kan, hoe
het eventueel anders kan.

‘Be A Man!’ is geen wondermiddel. Als het goed is, dan zetten de interactieve voorlichtingen de deelnemende jongens tot nadenken en/of worden

Dit wordt overgedragen door de zes vuistregels van positief seksueel

ze ‘geraakt’ door de preventieve boodschap. Het is een eerste stapje. ‘Be

contact uit te dragen, gebaseerd op de zes criteria van seksueel grensover-

A Man!’ past het beste bij organisaties die deze thema’s blijvend op de

schrijdend gedrag (Frans & Franck, 2010), zie verder 3.4.

agenda houden.

1.9

Waarom deze naam?

Via sociale media hebben we jongeren opgeroepen mee te denken over
een naam voor de methodiek. Zo werd de naam BAM! ofwel ‘Be A Man!’
genoemd. De naam sluit mooi aan bij onze visie en positieve insteek: hoe
je als jongen respectvol om kan gaan met meisjes en vrouwen, ongeacht
hun al dan niet religieuze achtergrond en overtuiging. Dat betekent bijvoorbeeld ook: respectvol omgaan met niet-islamitische meisjes en vrouwen, ook al kan je je niet vinden in hun levenshouding op het gebied van
seksualiteit bijvoorbeeld. Maar het gaat ook om vragen zoals: Hoe houd je
relaties en seksualiteit leuk en positief, voor beide partijen? Wat betekenen wederzijdse opvattingen en verwachtingen voor het contact met de
ander en met elkaar?
De ondertitel ‘Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ geeft weer dat het niet
alleen om seks en seksueel gedrag gaat, maar dat het ook breder is: het
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2. Doelstelling
‘Be A Man!’ richt zich op het vergroten van de seksuele weerbaarheid van 12- t/m 16-jarige laagopgeleide
jongens met een Marokkaanse of Turkse – al dan niet islamitische – achtergrond. Peer education wordt
ingezet om deze doelgroep te bereiken en hun houding en gedrag positief te beïnvloeden. In dit hoofdstuk
worden de doelstelling en subdoelen verder toegelicht en omschreven.

2.1

Hoofddoel

Twee begrippen centraal

‘Be A Man!’ heeft als doel de seksuele gezondheid van jongeren te be-

In het hoofddoel staan twee begrippen centraal: seksuele weerbaarheid

vorderen door een bijdrage te leveren aan het voorkómen van seksueel

en seksueel grensoverschrijdend gedrag (zie hoofdstuk 3). Deze twee be-

grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Dit is het hoofddoel van ‘Be

grippen zijn in ‘Be A Man!’ met elkaar verweven.

A Man!’. Om een bijdrage te leveren aan dit hoofddoel richten we ons op
het vergroten van de seksuele weerbaarheid van een specifieke doelgroep,

Seksuele weerbaarheid

namelijk: 12- t/m 16-jarige laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of

Seksuele weerbaarheid gaat over controle en regie over je eigen seksuali-

Turkse – al dan niet islamitische – achtergrond (zie verder hoofdstuk 4).

teit. Het gaat over het vermogen om keuzes te maken, wensen en grenzen
te uiten én om verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag en de gevol-

De methode richt zich op het voorkómen van zowel plegerschap (verto-

gen daarvan (zie ook 3.7).

nen) als slachtofferschap (ondervinden): voorkómen dat jongens over de
grens gaan bij een ander, maar ook voorkómen dat zij hun eigen grenzen

Om de jongens uit de doelgroep te leren grenzen te erkennen en te her-

overschrijden en hun eigen grenzen worden overschreden.

kennen, en positieve keuzes te maken op seksueel gebied, is het belangrijk
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dat zij weten wanneer seksueel gedrag oké is en wanneer niet. Zij moeten

Voorbeelden van ernstige tot zeer ernstige vormen van seksueel grens-

leren wanneer seksueel gedrag positief of gezond is. Volgens de definitie

overschrijdend gedrag:

van Frans & Franck (2010) voldoet seksueel positief of gezond, niet seksueel grensoverschrijdend contact aan zes vuistregels:
1. Toestemming.

* Een meisje zet haar vriendje onder druk om seks te hebben.
* Een jongen van 16 jaar heeft seks met een 10-jarig meisje.
* Een groepje jongens verkracht een meisje.

2. Vrijwilligheid (zonder dwang of druk).
3. Gelijkwaardigheid.
4. Passend bij de ontwikkeling of leeftijd.
5. Passend bij de context of omgeving.
6. Zelfrespect.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Als seksueel gedrag niet voldoet aan één of meerdere van deze criteria,
spreken we van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het kan gaan om
lichte en ernstige vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Peer educator voor SMN Jong, Yuba Zalen: “Wij als SMN denken dat een preventief programma en dialoog resultaat kan
generen, doordat de peer educator die een voorbeeldfiguur
is, kan begrijpen waar Marokkaanse jongeren mee kunnen
zitten. Dit betekent uiteraard niet dat hij begrip hoort te hebben, maar dat hij wel met de jongens in dialoog zou kunnen
gaan. De zes criteria die geformuleerd zijn, zijn ook goed te
begrijpen voor de doelgroep. Het gebruiken van beeld zal
deze jongens ook meer betrekken bij het programma.”

Voorbeelden van lichte vormen seksueel grensoverschrijdend gedrag:
* Een meisje zegt tegen een jongen dat ze geen zin heeft om met hem
te daten, maar de jongen blijft hierop aandringen.
* Een jongen wil eigenlijk niet zoenen met zijn vriendin, maar omdat
zijn vrienden staan te kijken, doet hij het toch.
* Een groepje jongens scheldt een meisje dat op straat voorbij loopt uit
voor ‘hoer’.

MOVISIE

***
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***
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Subdoel 1: Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen
heeft op seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.

Het hoofddoel van ‘Be A Man!’, een bijdrage leveren aan het voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is nader uitgewerkt in zes
subdoelen:
1. Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen heeft op
seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.
2. Het vergroten van kennis over wanneer seksueel gedrag

* De jongens benoemen eigen grenzen op seksueel gebied.
(bijeenkomst 1)
* De jongens benoemen grenzen van een meisje op seksueel gebied.
(bijeenkomst 1)
* De jongens benoemen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet
oké is, namelijk: over de grens gaan bij een ander is niet oké, én ei-

grensoverschrijdend is.
3. Het vergroten van de kennis over wat positief, niet seksueel

gen grenzen (laten) overschrijden is niet oké. (bijeenkomst 1)

grensoverschrijdend gedrag is.
Subdoel 2: Het vergroten van de kennis over wanneer seksueel gedrag

4. Het bevorderen van een positievere attitude (houding) ten

grensoverschrijdend is.

aanzien van meisjes en vrouwen.
5. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door positieve

* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens
gaat. Zij leggen dit uit door zelf argumenten te benoemen.

gedragsalternatieven te (h)erkennen en te leren benoemen.
6. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door het vergroten
en opdoen van (praktische) kennis en tips over, en oefenen met

(bijeenkomst 1)
* De jongens weten dat er zes criteria zijn om te beoordelen of seksueel gedrag over een grens gaat of niet. (bijeenkomsten 1 en 2)

situaties van groepsdruk of sociale druk.

* De jongens leggen uit waarom een situatie wel of niet over een grens
gaat, door een of meerdere criteria te noemen waar het seksuele

Subdoelen vertaald naar leerdoelen
De zes subdoelen worden geconcretiseerd als leerdoelen op het niveau
van kennis en bewustwording, houding en vaardigheden. Deze leerdoelen
zijn leidend voor de invulling van het programma en de vijf bijeenkom-

gedrag niet aan voldoet. (bijeenkomst 2)
* De jongens kunnen minimaal drie van de zes criteria voor seksueel
grensoverschrijdend gedrag benoemen: (1) geen toestemming; (2)

sten. Hieronder noemen we de subdoelen en leerdoelen die geïntegreerd

niet vrijwillig / met dwang of druk; (3) partner niet gelijkwaardig

zijn in het ‘Be A Man!’ programma.

genoeg / aanwezigheid van machtsverschil(len); (4) niet passend bij de
ontwikkeling of leeftijd; (5) niet passend bij de context of omgeving;

MOVISIE

***

Handleiding voor organisaties: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?

***

pagina 20 van 102

inhoudsopgave R

1. ‘Be A Man!’ in
vogelvlucht

2. Doelstelling

3. Seksueel
grensoverschrijdend gedrag

4.De doelgroep

5. U
 itvoering in
de praktijk

6. Stappenplan
‘Be A Man!’

7. Onderbouwing
van de methode

bijlagen R

bronnenlijst R
verder lezen R

Subdoel 4: Het bevorderen van een positievere attitude (houding) ten

(6) zonder zelfrespect. (bijeenkomst 2)
* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie criteria toelichten.
(bijeenkomst 2)
Subdoel 3: Het vergroten van de kennis over wat positief, niet seksueel grensoverschrijdend gedrag is.
* De jongens weten dat er zes vuistregels voor positief seksueel gedrag
zijn (dat niet over een grens gaat bij een ander of bij jezelf), gebaseerd op de zes criteria. (bijeenkomst 2)
* De jongens kunnen minimaal drie van de zes vuistregels voor positief seksueel gedrag benoemen: (1) met wederzijdse toestemming /
allebei willen; (2) vrijwillig / zonder dwang of druk; (3) gelijkwaardig
/ aan elkaar gewaagd zijn / zonder machtsverschil(len); (4) passend bij

aanzien van meisjes en vrouwen.
* De jongens uiten positieve gedachten over meisjes en/of vrouwen, in
relatie tot seksualiteit, ongeacht hun geloofsovertuiging en uiterlijk.
(bijeenkomst 3)
* De jongens beschrijven hun verwachtingen en opvattingen over meisjes (op relationeel en seksueel gebied). (bijeenkomst 3)
* De jongens vergelijken hun beschrijvingen met hun verwachtingen en
opvattingen over jongens (op relationeel en seksueel gebied).
(bijeenkomst 3)
* De jongens concluderen dat verwachtingen en opvattingen over
meisjes invloed kunnen hebben op het overschrijden van grenzen op
seksueel gebied. (bijeenkomst 3)

de ontwikkeling of leeftijd; (5) passend bij de context of omgeving;
(6) met zelfrespect/zonder jezelf pijn of verdriet te doen.
(bijeenkomst 2)
* De jongens kunnen in ieder geval de eerste drie vuistregels toelichten. (bijeenkomst 2)
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Subdoel 5: Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door positieve gedragsalternatieven te (h)erkennen en te leren benoemen.
* De jongens kunnen per getoonde situatie / scenario aangeven wanneer seksueel gedrag over een grens gaat door aan te geven welk
criterium of welke criteria geschonden wordt. (bijeenkomst 4)
* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor
seksueel gedrag dat over een eigen grens gaat (grenzen van zichzelf
respecteren). (bijeenkomst 4)
* De jongens noemen één of meerdere positieve alternatieven voor seksueel gedrag dat over een grens van een ander gaat (grenzen van een
ander respecteren). (bijeenkomst 4)
Subdoel 6: Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door het
vergroten en opdoen van (praktische) kennis en tips over, en oefenen
met situaties van groepsdruk of sociale druk.
* De jongens beschrijven wat groepsdruk en/of sociale druk is.
(bijeenkomst 5)
* De jongens kunnen een voorbeeld geven van een situatie waarbij
groepsdruk hun gedrag kan beïnvloeden. (bijeenkomst 5)
* De jongens laten zien hoe ze in een situatie van sociale druk of
groepsdruk eigen grenzen kunnen aangeven en handhaven.
(bijeenkomst 5)
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3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
In dit hoofdstuk geven we om te beginnen de definities van verschillende begrippen die bij dit onderwerp
gehanteerd worden: seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, seksueel geweld, en seksuele
weerbaarheid. ‘Be A Man!’ gaat uit van de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag om te werken
aan het bevorderen van de seksuele weerbaarheid van de doelgroep. De zes vuistregels voor positief en oké
seksueel gedrag zijn hierop gebaseerd, en komen ook terug in de doelstelling van ‘Be A Man!’.

Met de methode ‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ willen we

3.1

Lastig te bepalen

de jongens om te beginnen leren wanneer seksueel gedrag oké is en wan-

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een moeilijk af te bakenen begrip.

neer het grensoverschrijdend is. Om seksueel gedrag te kunnen vertonen

Vaak wordt gezegd dat deze grens voor iedereen verschillend is, voor kin-

dat positief en oké is – dus gedrag dat niet over eigen grenzen gaat of die

deren, jongeren en volwassenen, afhankelijk van iemands seksuele erva-

van een ander – geven we de jongens zes vuistregels voor positief seksueel

ring en ontwikkeling, eigen normen en waarden.

contact mee. We onderscheiden zes criteria om te beoordelen of seksueel gedrag oké is of niet, en we leggen uit hoe je dit aan de jongens kan

Seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als iets subjectiefs,

overbrengen.

moeilijk definieerbaar, een ‘grijs gebied’, tenzij het over heel duidelijke
gevallen gaat, zoals een volwassene die seks heeft met een kind. Het is
echter niet altijd eenvoudig om een situatie te herkennen als dwang of
misbruik. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de loverboy-problematiek,
waarbij meisjes soms in eerste instantie vrijwillig een seksuele relatie aan-
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gaan, maar gaandeweg in een situatie van gedwongen prostitutie belan-

3.2

Definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

den (Kramer et al., 2007). Toch kan er wel een definitie worden gegeven

Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag baseren wij ons op de definitie

van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze definitie helpt om seksueel

die Sensoa en MOVISIE hebben ontwikkeld voor de methodiek Vlaggensys-

grensoverschrijdend gedrag aan te wijzen en bespreekbaar te maken en

teem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensover-

uiteindelijk om het te voorkómen.

schrijdend gedrag (Frans & Franck, 2010).

Definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag
“Je weet het nooit, ze kunnen tegen jou zeggen ‘ik wil het
wel’, maar dan weet je eigenlijk niet of het nou wel of niet
is. Dus dan kun je eigenlijk geen rekening houden met het
respect voor die vrouw.”

Elke vorm van seksuele toenadering of seksueel gedrag in verbale, nonverbale of fysieke zin, waarbij aan één of meerdere van de volgende zes
criteria niet wordt voldaan:
1. Wederzijdse toestemming. Wil je het allebei? Zegt de ander ja of
nee? Of zijn er twijfels?
2. Vrijwilligheid (zonder dwang of druk). Is er sprake van dwang of

Jongen op middelbare school in: Seksualisering: je denkt dat
het normaal is. Onderzoek naar de beleving van jongeren
(Felten, Janssens & Brants, 2009).

(sociale) druk? Krijg je problemen als je nee zegt?
3. Gelijkwaardigheid. Heeft de een veel meer te zeggen dan de ander?
Zijn beide partijen aan elkaar gewaagd, zodat de een de ander niet
overheerst?
4. Passend bij de leeftijd of ontwikkeling. Past het bij de leeftijd? Of is
een van de twee – of allebei – er nog te jong voor?
5. Passend bij de context of omgeving. Gebeurt het bijvoorbeeld op de
juiste plek?
6. Zelfrespect. Heb je respect voor jezelf? Zorg je ervoor dat je jezelf geen
pijn of verdriet doet? En breng je jezelf niet in gevaar?
! De criteria gelden voor zowel ‘offline’ als ‘online’ situaties.
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In lijn met de definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag definiëren

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren valt al het seksu-

we het gedrag dat we willen voorkómen en stoppen als volgt:

ele gedrag dat over de grens van een van de betrokkenen gaat, en waarbij
een kind of jongere gedwongen, overgehaald, verleid, gemanipuleerd,

“Het vertonen of ondervinden van seksueel gedrag waarbij er niet vol-

gechanteerd of verplicht wordt om seksuele dingen te doen, te zien, te on-

daan wordt aan één of meerdere criteria van gezond seksueel gedrag,

dergaan of toe te staan die hij of zij niet wil of waar hij of zij nog niet aan

namelijk: wederzijdse toestemming; vrijwilligheid; gelijkwaardigheid;

toe is. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen kunnen variëren van

passend bij de leeftijd of ontwikkeling; passend bij de context; en

ongewenste seksuele opmerkingen, ongepaste aanrakingen of gedrag niet

zelfrespect.”

aangepast aan de context, tot gedwongen penetratie en groepsverkrachting (Frans & Franck, 2010). Het gaat zeker niet uitsluitend om gedwongen

Dit betekent dat één van beide sekspartners niet instemt met het

geslachtsgemeenschap, maar ook om een gedwongen tongzoen of een

sekscontact, en/of dat het sekscontact niet vrijwillig is aangegaan, en/

andere seksuele handeling uit een reeks van gedragingen die de ander

of dat er geen sprake is van gelijkwaardigheid van de sekspartners, en/

niet wil. Tijdens seksuele handelingen hoort op alle momenten weder-

of dat het sekscontact voor (één van) beide sekspartners niet past bij de

zijdse toestemming gegeven te zijn. Ook vormen van subtiele drang en

leeftijd of ontwikkeling, en/of dat het sekscontact voor (één van) beide

dwang vallen eronder. Denk hierbij aan overhalen en manipuleren om iets

sekspartners niet past bij de context, en/of dat (één van) beide sekspart-

te krijgen wat een ander eigenlijk (nog) niet wil (Janssens, Schakenraad,

ners zichzelf schade berokkent/berokkenen door het seksuele contact.

Lammers & Brants, 2009).

Uit het bovenstaande volgt dat het gewenste seksueel gedrag voldoet aan
een aantal voorwaarden. Dit noemen we in de methode de ‘zes vuistregels
voor positief seksueel contact’ (zie 3.4). De zes vuistregels voor positief
seksueel contact waar we op inzetten, zijn terug te vinden in de hoofddoelstelling van ‘Be A Man!’ (zie 2.1) en in de leerdoelen (zie 2.2).
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Zes vuistregels voor positief seksueel contact 2

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet altijd seksueel misbruik.

Er wordt vaak erg verschillend gedacht over wat wel of niet oké is op sek-

Hoewel seksueel misbruik zonder twijfel een vorm van seksueel grensover-

sueel gebied. Mensen – jong en oud – worden beïnvloed door de opvattin-

schrijdend gedrag is, kan niet elke vorm van seksueel grensoverschrijdend

gen vanuit:

gedrag als misbruik bestempeld worden.
De eerste drie criteria uit de definitie van seksueel grensoverschrijdend
gedrag gebruiken we om te bepalen of seksueel gedrag onder de noemer
‘seksueel misbruik’ valt (Frans & Franck, 2010):
1. Het duidelijk ontbreken van wederzijdse toestemming.

* ouders, broers, zussen en andere familie;
* cultuur, de ’gemeenschap’ waar iemand toe behoort;
* religie;
* vrienden;
* school;
* media.

2. Het seksueel gedrag is niet vrijwillig (op een of andere manier
afgedwongen, betaald, met dreigementen of chantage
verkregen).
3. De partners zijn niet gelijkwaardig genoeg (het seksuele contact

Vallen de zes vuistregels samen met religieuze regels?
Peer educator en imam-in-opleiding Huseyin zegt hierover:
“De zes vuistregels zijn een minimale standaard. De religieuze
standaarden zijn van een heel andere orde. Deze zes
vuistregels zijn compatibel met de religieuze regels.”

betreft bijvoorbeeld iemand die veel jonger is of die in een
afhankelijkheidsrelatie staat; er is een lichamelijke, relationele,
cognitieve of emotionele onbalans).

Definitie van seksueel misbruik
Elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waar geen wederzijdse
toestemming voor bestaat, en/of die op een of andere manier
afgedwongen is, en/of waar het slachtoffer veel jonger is of in een
afhankelijke relatie staat.
Bron: Frans & Franck (2010).
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De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ook vertaald

Tot slot wordt met zelfrespect bedoeld dat het van belang is dat een jon-

worden naar wat dan wél oké is op seksueel gebied. Het stuurwiel (zie te-

gere zichzelf niet beschadigt: zichzelf geen pijn of verdriet doet of zichzelf

kening op pagina 28) leert de jongens zes vuistregels voor positief seksueel

in gevaar brengt.

gedrag, dat niet over de grens gaat. Met behulp van zes vuistregels kan je
zelf inschatten of seksueel gedrag wel of niet oké is. Als aan álle vuistregels voldaan is, is het seksueel gedrag oké. In alle andere gevallen niet. De
vuistregels zijn dus alle zes even belangrijk.

Op de mindmap op de volgende pagina zie je hoe we dit
verbeelden: ideeën vanuit de omgeving in relatie tot het
stuurwiel en de zes criteria.

Vijf van deze zes vuistregels zijn gebaseerd op regels en wetgeving in
Nederland, en wat bekend is over de seksuele ontwikkeling van kinderen
en jongeren (Frans & Frank, 2010):
* De eerste drie criteria of vuistregels geven vooral invulling aan het
juridische begrip ‘wederzijdse toestemming’ (‘consent’ in de Engelstalige literatuur). Uitgangspunt is dat seks tegen je zin niet oké is.

Tips
Belangrijke tips van de peer educators bij het overbrengen van de zes
vuistregels:

* De vuistregel ‘passend bij de context of omgeving’ is gebaseerd op
regels en de Nederlandse wetgeving (bijvoorbeeld schoolregels of
wetgeving over wat wel of niet mag in het openbaar).

* Gebruik visualisatie: zet de symbolen om de vuistregels te visualiseren
centraal.
* Zet kant en klare voorbeelden in, die de vuistregels ondersteunen.

* ‘Passend bij de leeftijd’: verwijst naar seksueel (getint) gedrag wat je
mag of kan verwachten bij een bepaalde leeftijd van een kind of jon-

* Vertel empathische verhalen, die de betekenis van de vuistregels dichtbij
brengen.

gere, voor zover bekend in de wetenschappelijke literatuur. Net zoals
er een gemiddelde leeftijd is waarop je als kind leert praten en lopen,
is er namelijk ook een gemiddelde leeftijd waarop je voor het eerst
de wens voelt om een ander te zoenen, daarmee seks te hebben etc.
Die gemiddelde leeftijd noemen we de ‘normale’ leeftijd.
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Wat is oké op seksueel gebied?
Twitter

Er wordt vaak erg verschillend gedacht over wat wel of niet oké is op seksueel gebied.

@OK2BEaMan

Mensen - jong en oud - worden beïnvloed door de opvattingen vanuit:

ECT
SP
E
R
LF
E
Z

* vrienden;
* school;

* religie;

* media.

TOE
STE
MM
IN
G

CONTEXT

ILLIGHEID
VRIJW

Juridische begrip ‘toestemming’.

WEDERZIJDSE TOESTEMMING

Dit zijn de noodzakelijke voorwaarden

VRIJWILLIGHEID

voor een positieve seksuele interactie

GELIJKWAARDIGHEID

tussen twee of meerdere partijen.
Wat we in Nederland beschouwen als

Kennis uit wetenschap en onderzoek: welk

‘sociaal wenselijk en aanvaardbaar

seksueel gedrag komt voor op een bepaalde

gedrag’.

leeftijd bij jongeren? Met andere woorden:
wat kan of mag je verwachten op een

GE
LI

ID
IGHE
RD
AA
W
JK

G

* ouders, broers, zussen en andere familie;
* cultuur, de ’gemeenschap’ waar iemand toe behoort;

bepaalde leeftijd? Wat hoort bij de gangbare
seksuele ontwikkeling (verschillende fasen)?
(ONTWIKKELING)
Nederlandse wetgeving: wat mag wel en niet
in het openbaar? (CONTEXT of omgeving).
Zonder jezelf schade toe te brengen
(psychologisch, emotioneel of fysiek).
(ZELFRESPECT)
MOVISIE

***
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3.5 Toelichting op vuistregels

Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje zegt geen ‘ja’. Misschien twijfelt ze.

Hieronder worden de vuistregels uitgelegd. Hierbij is al zoveel mogelijk

De jongen moet niet doorgaan.

een vertaling gemaakt naar taal die aansluit bij jongeren. Als peer edu-



cator zal je verder de slag moeten maken om de zes vuistregels zo aan-

Een meisje en een jongen zijn op een feestje. Het meisje heeft veel te veel

sprekend, overtuigend en simpel mogelijk uit te leggen aan de jongens.

biertjes gedronken. Ze kan echt niet meer lopen. Ze gaat bij de jongen om
zijn nek hangen. De jongen gaat er op in en die avond hebben ze seks.

3.5.1 Toestemming

Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje is dronken en kan geen ‘ja’ meer

Wil je het allebei? Zegt de ander ja of nee? Of zijn er twijfels?

zeggen. De jongen mag geen misbruik maken van haar dronkenschap.

Wie A zegt, zegt alleen A. Voor B is ook toestemming nodig. Het blijkt

Een jongen en een meisje zijn online met elkaar aan het flirten. Het meisje

voor jongeren (en voor volwassenen trouwens ook) vaak moeilijk te

heeft haar haren los gedaan op verzoek van de jongen. De jongen wil een

stoppen als je eenmaal begonnen bent. Non-verbale signalen kunnen

foto maken van het meisje en die voor zichzelf houden. Hij vraagt aan het

verkeerd opgepakt worden. Bijvoorbeeld: giechelen of glimlachen is

meisje: “Mag ik zo een foto van je maken?” “Ja”, zegt het meisje.

geen ja. En iemand die te veel alcohol heeft gedronken, kan helemaal

Wel of niet oké? Wel oké. Het meisje zegt ‘ja’.

niet zelf instemmen.
3.5.2 Vrijwilligheid (zonder dwang of druk)
Ik doe alleen (seksuele) dingen als ik die zelf wil en als de ander

Is er sprake van dwang? Of (sociale) druk? Krijg je problemen als je nee zegt?

akkoord gaat.

CC
Toestemming van allebei is noodzakelijk.

Iemand bedreigen met een mes is een duidelijke vorm van dwang. Vaak is
dwang minder duidelijk. Bijvoorbeeld iemand overhalen tot seks, chante-

Voorbeelden

ren (ik vertel het je ouders als …) of druk van vrienden. Soms kunnen men-

Een meisje en een jongen zijn aan het zoenen. De jongen wil verder en

sen onder dwang toestemming geven. Dat is dan natuurlijk geen echte

gaat met zijn hand onder de blouse van het meisje. De jongen fluistert:

toestemming, want die is niet vrijwillig verkregen.

“Dit wil jij toch ook?” Het meisje antwoordt niet. De jongen gaat toch

Check: Kun je ook nee zeggen? Of krijg je dan problemen? Als dit geen

door.

problemen geeft, dan is het helemaal zonder dwang.

MOVISIE

***
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Ik voel mij niet onder druk gezet en ik zet niemand onder druk.

CC
Vrijwilligheid, zonder enige vorm van dwang of (zware) groepsdruk is noodzakelijk.

Er zijn mensen die vanuit hun geloof een relatie en seksualiteit tussen
twee meisjes of twee jongens niet goedkeuren. Over deze theologische
kwestie gaat dit programma niet.

Voorbeelden
Een meisje en een jongen staan bij het fietsenhok. Het meisje wil zoenen

Bij de methode ‘Be A Man!’ hanteren we een mensenrechtenbenadering.

met de jongen. De jongen aarzelt. Hij is verliefd op de beste vriendin van

Dat betekent onder andere dat iedere jongere recht heeft op een eigen

het meisje. Het meisje zegt: “Waarom wil jij niet zoenen? Zal ik tegen ie-

seksuele voorkeur, ongeacht opvattingen hierover uit de omgeving

dereen zeggen dat jij een homo bent?” De jongen zoent het meisje.

(zie ook 1.1).

Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje zet de jongen onder druk. De jongen
wil roddels voorkómen, dus doet hij het. Maar hij wil eigenlijk niet.
Een jongen vertelt aan een meisje dat hij haar erg mooi vindt. Hij wil haar

3.5.3 Gelijkwaardigheid

het liefst kussen. Hij kijkt het meisje aan en wacht wat zij terug zegt. Het

Heeft de een veel meer te zeggen dan de ander? En/of heeft een van de

meisje lacht. “Ik vind jou ook erg leuk”, zegt het meisje. Ze kussen elkaar.

twee een positie met veel macht ten opzichte van de ander? Denk bijvoor-

Wel of niet oké? Wel oké. Ze willen allebei. Er is geen dwang.

beeld aan docent-leerling, arts-patiënt of politieagent-verdachte.

Twee jongens zijn verliefd op elkaar. De een vraagt de ander verkering. Ze

‘Ik moet zelf weten wat ik doe en met wie’, zeggen jongeren vaak. Dat

zijn helemaal gelukkig met elkaar.

kan lastig zijn als er geen gelijkwaardigheid is tussen (seks)partners.

Wel of niet oké? Wel oké. Ze willen allebei. Er is geen dwang. Misschien

Bijvoorbeeld:

keuren anderen het af vanuit religie. Maar de jongens hebben wel respect
voor hun eigen en elkaars grenzen. Er is dus geen sprake van grensover-

* Als er meer dan vijf jaar leeftijdsverschil is. De oudste heeft dan
meestal meer te zeggen, hij/zij kan zijn/haar wil opleggen aan de
ander.

schrijdend gedrag.

* Als er verschil in positie is, kan de meest machtige bepalend zijn. Denk
aan een meisje dat de pispaal van de klas is met de populaire player

MOVISIE
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van de school. Die jongen heeft dan veel meer macht; het meisje kijkt

Een jongen en een meisje hebben verkering met elkaar. Ze zoenen vaak

tegen hem op en durft misschien geen ‘nee’ te zeggen. Daardoor

met elkaar. Hij is 14 jaar en zij is 15 jaar. Ze zit in een klas boven hem. Bei-

gaat ze makkelijk haar eigen grens over. Dit kan ook zo zijn met een

de zijn ze niet zo populair.

populair meisje en een jongen die gepest wordt.

Wel of niet oké? Wel oké. Ze zijn gelijk aan elkaar. Een jaar leeftijdsver-

* Als de een volwassen is en de ander niet. Een volwassene mag geen
seks hebben met jongeren onder de 16 jaar (dat is strafbaar).

schil is niet veel.

* Als er een groot verschil is in denken en doen. Soms is iemand wel 13
jaar, maar loopt achter in de ontwikkeling. Als jij 15 bent, is zoenen

Een meisje loopt stage als docent. Ze vindt een jongen leuk in de klas
waarvan zij docent is. De jongen en zij schelen niet veel in leeftijd. De

met zo’n 13-jarig meisje niet gelijkwaardig. Sommige meisjes die ‘ge-

jongen vind haar ook wel leuk. Wanneer ze met hem alleen is, kust ze de

makkelijk‘ zijn, kunnen een beetje achter zijn.

jongen.
Wel of niet oké? Niet oké. Zij is, ook al is zij een stagiaire, een soort do-

Ik ben niet de mindere of de meerdere.

cent. Ze zijn daarom niet gelijk aan elkaar.

CC
Gelijkwaardigheid tussen (seks)partners is noodzakelijk.
Een groepje jongens ziet een meisje voorbij lopen op straat. Ze stoten elVoorbeelden

kaar aan en gaan het meisje naroepen. Ze roepen dat ze er sexy uitziet en

Een meisje en een jongen zijn samen alleen thuis. Het meisje is 17 jaar

vragen of ze met hen meegaat.

en zit op een speciale school: ze heeft een verstandelijke beperking en is

Wel of niet oké? Niet oké. De jongens zijn met een groep, het meisje is

mentaal nog maar 12 jaar. De jongen is ook 17 jaar. Hij zit op een gewone

alleen. Dit is niet gelijkwaardig. De meeste meisjes voelen zich in dit soort

school. De jongen en het meisje willen met elkaar zoenen en misschien wel

situaties dan ook zeer ongemakkelijk.

meer.
Wel of niet oké? Niet oké. Het meisje en de jongen zijn niet gelijk aan
elkaar. Hij is eigenlijk veel ouder dan zij.

MOVISIE
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3.5.4 Ontwikkeling

Voorbeelden

Het begrip ‘ontwikkeling’ in het stuurwiel met de zes vuistregels kan voor

Een meisje en een jongen van 10 jaar gaan met elkaar zoenen. Ze gaan

de doelgroep het beste vertaald worden als ‘de leeftijd’. Past het gedrag

steeds verder en uiteindelijk hebben ze seks met elkaar.

bij de leeftijd? Sommige jongeren zijn er vroeg bij, anderen later. Uit on-

Wel of niet oké? Niet oké. Hier zijn ze nog te jong voor.

derzoek blijkt echter dat van de jongeren die de eerste keer seks hadden
op een leeftijd van 13 jaar of jonger 33% hiertoe overgehaald of gedwon-

Een jongen en een meisje van 13 jaar vinden elkaar leuk en zoenen met

gen werd. Het is goed om dus niet te vroeg te beginnen.

elkaar.
Wel of niet oké? Wel oké. Zoenen is voor veel kinderen normaal op die

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is bekend wat je op een be-

leeftijd.

paalde leeftijd mag en kan verwachten op seksueel gebied bij kinderen
en jongeren. Maar natuurlijk ben je uniek en jij bepaalt waar je aan toe

Een jongen van 20 jaar wil nog geen seks.

bent. Je kunt nooit te oud zijn om te starten met het ontdekken van

Wel of niet oké? Wel oké. De jongen kan om diverse redenen (nog) geen

seksualiteit, maar wel te jong. Meestal is het zo dat hoe ouder je bent hoe

behoefte hebben aan seks. Je kunt nooit te oud zijn om te starten met

beter je weet wat je wilt en wat niet. Je wordt steeds minder makkelijk te

seks, maar wel te jong.

beïnvloeden.
3.5.5 Context of omgeving
Er zijn ook jongeren bij wie de ontwikkeling anders of trager verloopt. Zo

In de supermarkt of in het klaslokaal ga je niet met een vriendin zoenen.

kan er bijvoorbeeld een verschil zijn tussen de leeftijd en wat de jonge-

De plek is verkeerd. In Nederland zijn dit geen plekken waar je met elkaar

re daadwerkelijk begrijpt of kan inschatten. Vandaar het bredere begrip

zoent of seks hebt. Dat past daar niet. Zoenen en seks doe je alleen of met

‘ontwikkeling’.

zijn tweeën op een plek waar een ander daar geen last van heeft. Hand
in hand lopen op straat of elkaar een kusje geven bij de bushalte kan in

Ik doe dingen die passen bij mijn leeftijd.

Nederland wel weer prima. Iets wat ook niet past, is om aan anderen on-

CC
Het is belangrijk dat je op seksueel gebied doet wat past bij je
leeftijd.

gevraagd porno te laten zien. Aan je muur thuis of op je locker op school
pornoplaatjes ophangen, is niet gepast.

MOVISIE
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3.5.6 Zelfrespect

Ik doe dingen op een plaats die daar bij past.

CC
Het gedrag moet passen bij de plek en de mensen die daar zijn.

Heb je respect voor jezelf? Zorg je ervoor dat je jezelf geen pijn of verdriet
doet? En breng je jezelf niet in gevaar?

Voorbeelden
Een jongen en een meisje zoenen uitgebreid midden in de aula tijdens de

Vind jij dat je iemand best mag dwingen jou je zin te geven? Vind je van

pauze op school. Iedereen kijkt.

jezelf dat je niet mag zeuren als je iets moet doen op seksueel gebied dat

Wel of niet oké? Niet oké. Dit kunnen ze beter op een andere plek doen.

je eigenlijk niet wilt? Dan pas je niet goed op jezelf. Let erop dat je goed
voor jezelf kunt zorgen en anderen of jezelf geen pijn doet. Zelfrespect

Een jongen en een meisje zitten op een bankje in het park. Het is een plek

gaat over genoeg zelfvertrouwen en een positief beeld van jezelf hebben.

met veel struiken waar weinig mensen hen zien. Ze zoenen elkaar.

Zo kun je jezelf beschermen tegen nare situaties.

Wel of niet oké? Wel oké. Dit is een goede plek.
Ik doe mezelf en anderen geen pijn of verdriet. Ik breng mijzelf
Een jongen wil zijn vriendin kussen op de diploma-uitreiking in het bijzijn

niet in gevaar.

CC
‘Met zelfrespect’ betekent dat je jezelf geen pijn of verdriet doet.

van haar (traditionele) familie.
Wel of niet oké? Niet oké. De kans is groot dat het meisje hier problemen

En ook jezelf niet in gevaar brengt.

mee krijgt.
Voorbeelden
Een meisje geeft haar vriendin een zoen wanneer ze haar op de trein zet.

Een jongen gaat om met jongens die allemaal al eens gezoend hebben

Wel of niet oké? Wel oké. Op het station elkaar een kus geven is oké.

met een meisje. Hij heeft dat nog nooit gedaan en heeft er ook (nog) geen
zin in. Toch zoent hij een meisje uit zijn klas op een avond.
Wel of niet oké? Niet oké. Zelfrespect = dingen doen waar je zelf achter
staat. De jongen wil eigenlijk niet.
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Een meisje zegt tegen een jongen dat ze verliefd op hem is. Hij is niet verliefd op haar. Het meisje legt haar hand in zijn nek. Hij haalt de hand weg.
Hij zegt haar: “Sorry, maar ik ben niet verliefd op je.”
Wel of niet oké? Wel oké. De jongen heeft zelfrespect: hij doet geen dingen die hij niet wil.
Een jongen van 17 jaar en een meisje van 18 jaar zijn erg verliefd op elkaar. Als ze klaar zijn met hun studie willen ze met elkaar trouwen. Ze zijn
moslim en vinden allebei dat als maagd het huwelijk in gaan daarbij hoort.
Ze raken elkaar daarom nog niet aan.
Wel of niet oké? Wel oké. Zowel het meisje als de jongen handelen vanuit
hun eigen overtuigingen. Ze respecteren zichzelf.

MOVISIE
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SPIOR over islam, seksualiteit en de zes criteria voor het beoordelen van seksueel gedrag
Marianne Vorthoren, directeur SPIOR (Stichting Platform Islamitische
Organisaties Rijnmond):
Fysiek contact en seksualiteit tussen man en vrouw is volgens de islam
‘Be a Man!’ is opgesteld voor Nederlandse jongens van Turkse of Marokkaanse

alleen toegestaan binnen de context van het huwelijk

- al dan niet islamitische - origine. De meeste Turks- of Marokkaans-

Hoe verhoudt zich dit nu tot de in de methodiek geformuleerde zes criteria

Nederlandse jongeren hebben een islamitische achtergrond, maar de

voor positief en respectvol seksueel contact? Gesteld kan worden dat vanuit

methodiek kan ook worden ingezet bij jongens van een andere culturele,

de islam de zes geformuleerde criteria worden onderschreven, maar niet als

maar dezelfde religieuze achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan jongens van

voldoende worden gezien om een situatie als ‘oké’ te beoordelen. Daarvoor

Somalische, Pakistaanse, Afghaanse, Iraakse of andere oorsprong. Dat wil niet

is er immers een aanvullend, stringent criterium: de context van het huwelijk.

zeggen dat het gedrag van de jongens altijd verklaard kan worden vanuit de

Dit kan ook worden gezien als een nadere, specifieke afbakening van het

islam. Sterker nog, niet zelden is het gedrag in tegenspraak met regels vanuit

criterium ‘passend bij de context’.

de religie en zijn bijvoorbeeld culturele tradities bepalender. Tegelijkertijd is de

Zo kan dit betekenen dat ook als aan alle zes criteria is voldaan in een situatie,

religie voor deze groep vaak een belangrijke factor in hun identiteit en biedt

dit vanuit het oogpunt van de islam nog niet per se ‘oké’ is. Een jongen en

het kansen om hen aan te spreken op hun gedrag.

meisje die bijvoorbeeld met elkaar zoenen met vrijwilligheid, toestemming,

Het is afhankelijk van de uitvoerende organisatie en de specifieke groep

gelijkwaardigheid, passend bij hun ontwikkeling en de context en met

deelnemers in hoeverre en op welke manier daarop wordt ingespeeld. In

zelfrespect, maar niet getrouwd zijn, is vanuit islamitisch oogpunt niet ‘oké’.

de ontwikkeling van de methodiek is onder andere samengewerkt met

Anderzijds wil alleen het voldoen aan de norm ‘binnen het huwelijk’ niet

organisaties met een islamitische identiteit en in de uitvoering in de toekomst

betekenen dat aan alle criteria van respectvol seksueel gedrag wordt voldaan

kan daar ook sprake van zijn. Dan is het van belang daarmee zorgvuldig

– ook binnen het huwelijk kan in die zin seksueel grensoverschrijdend gedrag

rekening te houden, om het draagvlak om dit gevoelige onderwerp te

voorkomen. Het is dus ook vanuit het perspectief van het geloof van belang

bespreken binnen de organisatie en/of haar achterban te behouden. Daarbij is

aan de zes criteria aandacht te besteden.

het van belang onderstaande aspecten in het oog te houden.
lees verder >>
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Zoals genoemd, is niet al het gedrag van moslimjongeren in overeenstemming

Omgang met andersgezinden

met de islam. We weten dat in de praktijk (zie de cijfers zoals genoemd in

De islam kent duidelijke regels voor de omgang tussen mannen en vrouwen,

deze handleiding) ook moslimjongeren contacten en relaties hebben en

jongens en meisjes en over seksualiteit en eerbaarheid, zowel over innerlijke

seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, al is het maar het beledigend

als uiterlijke aspecten (o.a. kleding). De islam staat tevens voor respectvol

naroepen van meisjes of vrouwen. Daarom kan deze methodiek een belangrijk

gedrag tegenover een ieder, ongeacht hoe die ander zich gedraagt of

hulpmiddel zijn om dat gedrag positief te beïnvloeden en de jongeren

bijvoorbeeld kleedt. Men kan vanuit het islamitisch perspectief het niet

respectvoller naar zichzelf en naar anderen te laten zijn.

eens zijn met het gedrag van de ander of het gedrag zelfs proberen te

bijlagen R

bronnenlijst R
verder lezen R

ontmoedigen, maar dat laat onverlet dat de ander, als mens, als naaste, recht
‘Geen schaamte in het geloof’, maar op een passende manier

heeft op een respectvolle bejegening. In dit verband is het begrip ‘de rechten

In de islam geldt dat alles bespreekbaar moet kunnen zijn: ‘er is geen

van de buur’ van belang. ‘Buur’ heeft in dit verband niet alleen betrekking

schaamte in het geloof’. Wel moet dit op een gepaste en respectvolle manier

op degenen die direct naast ons wonen, maar in feite op allen die we in het

en in een passende setting gebeuren. Let wel: vanuit diverse culturen is men

dagelijks leven tegenkomen. Dezelfde redenering is van toepassing op mensen

dit echter niet altijd gewend en zijn bepaalde onderwerpen, waaronder

van andere seksuele geaardheid. Homoseksuele relaties worden vanuit de

seksualiteit, vaak taboe. Met het laatste moet dus - door een cultuursensitieve

islam niet goedgekeurd, maar dat laat onverlet dat ook de homoseksuele

aanpak - rekening worden gehouden. Het eerste kan een handvat bieden voor

medemens, ‘buur’, recht heeft op een respectvolle bejegening.

het vergroten van bespreekbaarheid. Een ander leidend principe vanuit de
islam is dat men situaties vermijdt waarin niet geoorloofde zaken voorkomen
of daartoe aanleiding kan worden gevonden. Dat betekent ook dat men
niet kijkt naar niet toegestane zaken, of zaken die voorbehouden zijn aan de
intimiteit van een echtpaar. Daarom is de inzet van beelden zoals de beelden
in de ‘Be A Man!’ filmfragmenten af te raden bij uitvoering van de methodiek
in een context waar een duidelijk accent op de islamitische identiteit wordt
gelegd, zoals een moskee.
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Seksuele weerbaarheid

Bij de methode ‘Be A Man!’ geven we de voorkeur aan het begrip ‘seksu-

Volgens de Rutger Nisso Groep en het IIAV (Meulmeester et al., 2009), gaat

eel grensoverschrijdend gedrag’, in plaats van het begrip ‘seksueel geweld’

seksuele weerbaarheid over controle en regie over je eigen seksualiteit.

te gebruiken. Het begrip ‘seksueel geweld’ kan namelijk gebruikt worden

Het gaat over het vermogen om keuzes te maken, wensen en grenzen te

als paraplubegrip voor álle vormen van seksueel getinte, ongewenste

uiten en verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag en de gevolgen

handelingen, zoals aanranding, verkrachting, incest, seksueel misbruik,

daarvan. De volgende aspecten worden daarbij benoemd:

seksuele intimidatie en gedwongen prostitutie (MOVISIE, 2009). Vaak gaat
seksueel geweld gepaard met bedreigingen en geestelijke mishandeling,
zoals kleineren, bedreigen, uitschelden, buitensluiten, chanteren (bijvoorbeeld dreigen met suïcide als het slachtoffer niet meewerkt of het seksueel

* Controle en regie over de individuele beleving van intimiteit, lust,
erotiek en seksualiteit als ook de beleving van seksualiteit met een
ander of anderen.

geweld niet geheim houdt). Soms wordt het slachtoffer ook fysiek mishan-

* Seksuele relaties met anderen: dan betreft het het vermogen om veilige en prettige seks te hebben op een zelf gekozen moment, met een

deld (slaan, schoppen, van de trap duwen) of tot seksueel contact gedwon-

zelf gekozen partner, op een zelf gekozen manier, met wederzijdse

gen onder bedreiging van een wapen.

instemming.

Seksueel geweld betreft dus alle vormen van seksueel grensoverschrijdend

* Het nemen van de verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen
van seksueel contact: denk aan de preventie van soa’s (zoals hiv-

gedrag, zoals hierboven gedefinieerd. Bij licht seksueel grensoverschrij-

besmetting), ongewenste zwangerschap en de zorg voor eventuele

dend gedrag vinden we het echter niet altijd logisch om te spreken van

kinderen en om het vermogen om onveilige en onvrijwillige seksuele

seksueel geweld. Bijvoorbeeld: ook licht aanstootgevend gedrag of zelfbe-

ervaringen te vermijden, zich te weren (verbaal, non-verbaal, fysiek)

schadigend gedrag valt hieronder, zoals een meisje dat haar borsten laat

in bedreigende situaties en negatieve gevolgen van onveilige seks en

zien voor de webcam aan iemand die ze niet kent. Maar wanneer het gaat

seksueel geweld te beperken (door hulp te vragen bij bijvoorbeeld de

om seksueel agressieve praat van de ene klasgenoot naar de andere, kan

weg naar wel/niet abortus of behandeling van soa etc.).

dit bijvoorbeeld wel beschouwd worden als een lichte vorm van seksueel
geweld.
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4. De doelgroep
‘Be A Man!’ richt zich op een specifieke doelgroep, namelijk 12- t/m 16-jarige, laagopgeleide jongens met een
Marokkaanse of Turkse achtergrond. Wat weten we van deze doelgroep? Wat hebben deze jongens van huis
meegekregen over seksualiteit en man-vrouwverhoudingen? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? In dit hoofdstuk
nemen we de doelgroep onder de loep. Deze achtergrondinformatie biedt meer zicht op de doelgroep in relatie tot de
thema’s van ‘Be A Man!’.

4.1

Wie is de doelgroep?

De methode is daarnaast ook goed bruikbaar voor andere laagopgeleide

De doelgroep bestaat uit laagopgeleide jongens van Marokkaanse of Turk-

jongens van dezelfde leeftijd uit een cultuur waarbij vergelijkbare normen

se afkomst, in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar. De meeste van deze jongens

en waarden een rol spelen met betrekking tot man-vrouwverhoudingen

zijn islamitisch opgevoed.

en seksualiteit.

‘Be A Man!’ richt zich op vroegtijdige preventie. Dat wil zeggen dat de

4.2

insteek is om de jongens tijdig te informeren over seksualiteit en waar

Het is moeilijk een goede schatting te geven van de grootte van de doel-

grenzen liggen op seksueel gebied, om te voorkómen dat de jongens over

groep. We kunnen wel iets zeggen over de grootte van verschillende sub-

eigen grenzen gaan of die van een ander. De methode is niet specifiek

groepen. Hoeveel Marokkaanse en Turkse jongeren wonen er in Nederland?

bedoeld voor jongens die al (veel) seksueel grensoverschrijdend gedrag

Gaat het eigenlijk om een grote groep jongeren? Wat is bekend over hun

vertonen of ondervonden hebben.

opleidingsniveau? Kunnen we iets zeggen over verschillen tussen jongens en

Schatting grootte van de doelgroep

meisjes wat betreft het opleidingsniveau? Hoe groot zijn deze verschillen?
Om een idee te geven, presenteren we hierover enkele cijfers.
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Jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond

nend onderwijs. Ook in het derde leerjaar van het vmbo zijn jongens in de

Jongeren met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn sterk vertegen-

meerderheid (52%), terwijl de verhouding in het derde leerjaar havo en

woordigd in Nederland. Op 1 januari 2012 woonden er bijna 1,2 miljoen

vwo net omgekeerd is.

allochtone jongeren van 0 tot 25 jaar in Nederland: dat is bijna een kwart
van alle jongeren, aldus de Jeugdmonitor. Jongeren van Marokkaanse

4.3

afkomst vormden in 2012 met 173 duizend de grootste groep niet-wester-

Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt in alle kringen voor, maar

se allochtonen. De jongeren van Turkse afkomst vormden met 164 duizend

sommige jongens lopen meer risico om met dit gedrag te maken te krijgen

de op-één-na grootste groep. De meeste van deze jongeren zijn in Ne-

dan anderen:

derland geboren, maar hebben ouders die in het buitenland zijn geboren

Meer risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag

(tweede generaties).

* Laagopgeleide jongeren lopen meer risico om te maken te krijgen
met seksueel grensoverschrijdend gedrag (de Graaf et al., 2005, 2012).

Opleidingsniveau

* Jongens gaan vaker de grens over van een meisje dan andersom (De
Graaf et al., 2005, 2012; Kuyper et al., 2010): 74,7% van de jonge

Het opleidingsniveau van leerlingen met (ook) een niet-Nederlandse ach-

mannen zegt wel eens over iemands grens te zijn gegaan op seksueel

tergrond is gemiddeld lager dan dat van andere leerlingen. In het leerjaar

gebied, terwijl dit percentage met 48,2% bij jonge vrouwen een stuk

2011/2012 zat slechts 13% van de leerlingen die (ook) een niet-Neder-

lager ligt (Kuyper et al., 2010).

landse achtergrond heeft op het vwo terwijl van de andere leerlingen er
25% op het vwo zat (CBS, 2012). De leerlingen van Marokkaanse of Turkse

* Jongens van Marokkaanse of Turkse afkomst, laagopgeleide jongens
én jongeren die vroeg beginnen met seks hebben een lagere seksuele

afkomst gaan het minst vaak naar havo en vwo (CBS, 2012). Wel wordt

interactiecompetentie. Hiermee worden bedoeld de kennis, vaar-

de afstand tussen leerlingen met (ook) een niet-Nederlandse afkomst en

digheden en attitudes die nodig zijn om een seksueel contact veilig,

andere leerlingen kleiner (CBS, 2012).

prettig en gelijkwaardig te maken (De Graaf et al., 2005). Hierbij
lijken diverse factoren een rol te spelen in de kwetsbaarheid van de

Jongens zijn gemiddeld gezien iets lager opgeleid dan meisjes, zo blijkt uit
de kerncijfers onderwijs 2007-2011 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Jongens zijn oververtegenwoordigd op het speciaal
voortgezet onderwijs, praktijkgericht onderwijs en op leerwegondersteu-

MOVISIE

***

doelgroep, zoals:
* minder ouderlijke begeleiding (Pels, 2003);
* verminderde kennis over seksualiteit onder specifiek islamitische jongeren (de Graaf et al., 2012);

Handleiding voor organisaties: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?

***

pagina 39 van 102

inhoudsopgave R

1. ‘Be A Man!’ in
vogelvlucht

2. Doelstelling

3. Seksueel
grensoverschrijdend gedrag

4.De doelgroep

* sociale en groepsdruk, machocultuur, dubbele moraal en traditionele opvattingen over man-vrouwverhoudingen (Pels, 2003;
Demant, 2005; Azough, Poelman &. Meijer, 2007; Ermers, 2007;

5. U
 itvoering in
de praktijk

6. Stappenplan
‘Be A Man!’

7. Onderbouwing
van de methode

bijlagen R

bronnenlijst R
verder lezen R

Buijs, Hekma, & Duijvendak, 2008; Brenninkmeijer, Geerse &
Roggeband, 2009; Felten, Janssens & Brants, 2009; Yerden,
2010).

Overhalen en seksuele dwang. Cijfers afkomstig uit ‘Seks onder je 25e’ (De Graaf et al., 2012):

Laagopgeleide jongeren lopen meer risico

wordt als ze nee zeggen tegen seks: 12% van de meisjes heeft dit wel

* 20% van de meisjes (bijna 1 op de 5) op het vmbo is ooit gedwongen

eens meegemaakt, tegen 6% van de jongens.

tot seksuele handelingen. Dit is significant meer dan hoogopgeleide
Als je jong aan seks begint, loop je meer risico

meisjes.
* 6% van de jongens op het vmbo is ooit gedwongen tot seksuele

* ‘Jonge starters’ – jongeren die relatief vroeg voor het eerst seks hebben

handelingen. Dit is significant meer dan hoogopgeleide jongens.

– lopen meer risico: zij werden vaker gedwongen dan anderen. Jongens
die met 13 jaar of jonger voor het eerst geslachtsgemeenschap hadden,

Grote verschillen tussen jongens en meisjes

zeggen relatief vaak dat ze dachten dat iedereen het al gedaan had.

* Meisjes hebben vaker seksuele grensoverschrijding mee gemaakt: 17%

* Jongens en meisjes van 12 t/m 14 jaar zijn in seksuele interacties

van de meisjes en 5% van de jongens geeft aan wel eens gedwongen

daarnaast minder assertief en ze hebben minder controle en

te zijn om seksuele dingen te doen die ze eigenlijk niet wilden. Meisjes

zelfvertrouwen dan oudere jongeren.

hebben met alle ongewilde seksuele handelingen vaker ervaring dan
Marokkaanse en Turkse jongens lopen meer risico

jongens.
* Bij jongens lijkt de sociale druk iets groter in de vriendengroep om aan
seks te doen dan onder meisjes.

Tegen hun wil:
* 29% van de jongens van Marokkaanse afkomst en 32% van de meisjes

* Meisjes maken iets vaker mee dan jongens dat de ander boos op hen
Lees verder >>
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van Marokkaanse afkomst geven aan een seksuele ervaring te hebben

meisjes van Marokkaanse afkomst geven aan druk of dwang te hebben

gehad die tegen de eigen wil in ging. Voor Marokkaanse jongens is dit

ondervonden op seksueel gebied. Voor Marokkaanse meisjes is dit

significant meer dan voor andere jongens. Voor Marokkaanse meisjes is

significant lager dan voor andere meisjes.

dit lager dan voor andere meisjes.

* 27% van de jongens van Turkse afkomst en 28% van de meisjes van

* 27% van de jongens van Turkse afkomst en 25% van de meisjes van

Turkse afkomst geven aan druk of dwang te hebben ondervonden op

Turkse afkomst geven aan een seksuele ervaring te hebben gehad die

seksueel gebied. Voor Turkse meisjes is dit significant lager dan voor

tegen de eigen wil in ging. Voor Turkse jongens is dit significant meer

andere meisjes.

dan voor andere jongens. Voor Turkse meisjes is dit lager dan voor
Dwang of druk uitoefenen:

andere meisjes.

* 31,2% van de Turkse jongens en 21,7 % van de Marokkaanse jongens
Dwang of druk ervaren:

zeggen ooit druk of dwang te hebben uitgeoefend op seksueel gebied.

* 21% van de jongens van Marokkaanse afkomst en 28% van de

Dit is significant meer dan voor andere jongens.
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dit maagd blijven tot het huwelijk. Zij moet fysiek ‘onbevlekt’ zijn, dat

Cultuur en religie hebben veel invloed op de manier waarop mensen om-

betekent geen seksuele contacten buiten het huwelijk – dus als maagd

gaan met seksualiteit. Het heeft invloed op de manier waarop ouders hun

het huwelijk in – en daarna niet vreemdgaan. Vrouwen en meisjes die-

kinderen informeren over seksualiteit, op welk seksueel gedrag wel en

nen zich aan allerlei regels en voorschriften te houden als zij zich in het

welk niet wordt getolereerd en wanneer zij daarop ingrijpen. Ook is het

openbaar begeven. Dit zijn voorschriften voor kleding, gedrag, contacten

van invloed op de manier waarop jongeren zelf denken over seksualiteit

met mannen, etc. Deze regels en dit gedrag verschillen per gemeenschap.

en de manier waarop zij hier mee omgaan. Hieronder lichten we enkele

Alle regels zijn gericht op het voorkomen van roddel in de gemeenschap.

verschillen toe.

Roddels tasten de eer van de familie aan. Aan mannen is het om deze eer
te bewaken en te controleren. Zij moeten de roddels voorkomen. De eer

Familie, eer en gemeenschap zijn belangrijk

van mannen hangt dus af van het gedrag van zijn vrouwelijke verwanten

In veel culturen speelt de familie-eer een grote rol, zoals in bepaalde cultu-

en echtgenote (Krikke, Nijhuis & Wensenbeek, 2000; Bakker, 2005; Bakker,

ren die oorspronkelijk komen uit de Balkan, Noord-Afrika, Zuid-Amerika,

2007; Simsek, 2006; Ermers 2007; Brenninkmeijer, Geerse & Roggeband,

Zuidelijk Azië, Zuid-West Azië. Het gaat om onderling zeer verschillende

2009). Zo’n ‘eer-systeem’ is onafhankelijk van religie; het is dan ook her-

landen zoals India, Turkije, Soedan en China (Ermers, 2007; Brenninkmeijer,

kenbaar in verschillende islamitische, christelijke en hindoestaanse samen-

Geerse & Roggeband, 2009; Bakker & Felten, 2011). In deze gemeenschap-

levingen (Brenninkmeijer, Geerse & Roggeband, 2009).

pen wordt de eer grotendeels bepaald door hoe de eigen gemeenschap
het gedrag van het individu en zijn/haar familie beoordeelt. De eer ontleen je door je te houden aan de basisvoorwaarden om bij de sociale
groep te horen. Deze beoordeling vindt voortdurend plaats. Het gaat om
allerlei maatschappelijke zaken zoals geld en handel, maar ook om wat de
zedelijke familie-eer wordt genoemd (Ermers, 2007; Brenninkmeijer, Geer-

Marianne Vorthoren, directeur van SPIOR: “Vanuit de islam is
maagdelijkheid voor het huwelijk zowel voor meisjes als jongens een vereiste. Maar veel mensen benadrukken alleen de
maagdelijkheid van meisjes.”

se & Roggeband, 2009; Bakker & Felten, 2011).
Deze zedelijke familie-eer houdt in dat meisjes en vrouwen worden gezien
als de draagsters en beschermsters van de familie-eer. Meisjes en vrouwen dienen zich kuis te gedragen. Voor een ongetrouwd meisje betekent
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Jongens moeten de eer beschermen

jes krijgen daarom weinig bewegingsvrijheid: ze mogen bijvoorbeeld vaak

Vanaf kleins af aan leren jongens dat het hun taak is om de eer van hun

niet zonder broer ’s avonds over straat en een relatie voor het huwelijk is

zussen te beschermen en te verdedigen. Zij moeten hen controleren en

verboden. Meisjes mogen vaak geen verkering hebben, niet openlijk met

eventueel corrigeren. Broers die deze taak niet op zich willen nemen, die

jongens van buiten de familie omgaan en meestal ook niet alleen ’s avonds

vinden dat hun zus net zo vrij mag zijn als zijzelf, kunnen gecorrigeerd

de deur uit. Ook mogen de meeste meisjes niet naar cafés, restaurants of

worden door andere mannelijke familieleden (Wilmink, Felten & Bakker,

discotheken. Meisjes die op deze plekken worden gesignaleerd worden

2009; Mol, 2010).

door veel jongens beschouwd als ‘hoeren’ of ‘sletten’. Een nacht van huis
weg is vaak taboe: ook als het gaat om een uitje van de school (Salverda,

Dubbele moraal

2005; Salverda, 2010; Felten, 2011).

Als je als jongen wordt gezien als homoseksueel wordt dit bijna altijd gezien
als een ernstige schending van de zedelijke familie-eer. Het opdoen van sek-

Geweld omwille van de eer

suele ervaring voor het huwelijk met meisjes wordt vaak beschouwd als een

Veel meisjes vinden maagdelijkheid zelf ook belangrijk, maar vinden het

pre. Het gaat dan om ‘oneervolle meisjes’, meisjes die zich op straat tonen en

oneerlijk dat er met twee maten wordt gemeten (Brenninkmeijer, Geerse

met mannen omgaan (Ermers, 2007; Felten & Bakker, 2012).

& Roggeband, 2009). Meisjes ondernemen daarom stiekem activiteiten

Deze dubbele moraal botst met een veel gehoorde visie op de islam,

buiten de deur, zien jongens daarom in het geheim of hebben geheime re-

waarin dezelfde regel geldt voor meisjes en jongens, namelijk om maagd

laties, vaak in samenwerking met een klasgenoot, vriendin, zus of nichtje

te blijven voor het huwelijk. Vooral meisjes vinden het vaak oneerlijk dat

die hen een alibi geven (Salverda, 2005; Salverda, 2010). Aan dit stiekeme

in de praktijk veel jongens de islamitische norm van maagdelijkheid voor

gedrag en deze geheime levens kleven grote risico’s: het maakt je kwets-

het huwelijk niet serieus nemen als het gaat om henzelf (Brenninkmeijer,

baar voor roddel en het maakt je chantabel. Als het uitkomt, kan een

Geerse & Roggeband, 2009).

meisje thuis met grote conflicten te maken krijgen. Opsluiten in huis, gedwongen uithuwelijking, terugsturen naar het land van herkomst, mishan-

Weinig bewegingsvrijheid meisjes

deling en soms zelfs moord kunnen dan ingezet worden om de eer van de

Als het gaat om seksualiteit, worden meisjes en jongens in een cultuur

familie te beschermen. Dit noemen we eergerelateerd geweld (Brennink-

waarin de zedelijke familie-eer belangrijk is, dus ongelijk behandeld. Een

meijer, Geerse & Roggeband, 2009; Bakker & Felten, 2011). Soms kan een

(te intieme) omgang met jongens is voor meisjes meestal verboden. Meis-

meisje de druk niet meer aan en doet ze een zelfmoordpoging (Salverda,
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2005; Van Bergen, 2009; Salverda, 2010; Felten, 2011). Ook jongens kunnen

Veel (al dan niet gelovige) jongeren met een islamitische achtergrond

het slachtoffer worden van geweld: bijvoorbeeld als zij verkering hebben

maken een onderscheid tussen religie enerzijds en etnisch-culturele tra-

met een meisje dat (nog) geen verkering mag hebben. De broer van dit

dities van de eerste generatie anderzijds (Demant, 2005; Brenninkmeijer,

meisje of een ander mannelijk familielid kan deze jongen dan bedreigen,

Geerse & Roggeband, 2009). Zo vinden steeds meer jongeren dat geweld

mishandelen of vermoorden. Daarnaast kunnen jongens waarvan bekend

ten aanzien van een meisje dat zich onkuis heeft gedragen (eergerelateerd

is dat zij verliefd worden op jongens of een (seksuele) relatie hebben (ge-

geweld) voortkomt uit de cultuur, niet oké is en niets te maken heeft met

had) met een andere jongen, het slachtoffer worden van eergerelateerd

religie (Brenninkmeijer, Geerse & Roggeband, 2009).

geweld (Aalst & Johannink, 2007). Sommige jongens die hun homoseksuele gevoelens ontkennen uit angst voor verstoting door familie en gezin

4.5

Opvoeding van de doelgroep

van herkomst zien we terug in de prostitutie; het is onduidelijk om welke

Opvoeding is sterk cultureel gebonden. Veel jongens uit de doelgroep

aantallen het gaat (Repetur & Veenstra, 2010).

worden opgevoed door een ouder die is opgevoed in Nederland en een
ouder die is opgevoed in Marokko of Turkije (Hooghiemstra, 2003).

Religie is een belangrijke leidraad
Dat seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag in veel islamitische

Relatief veel vrijheid, weinig opvoeding

gemeenschappen moeilijk bespreekbaar is (Cense & Van Dijk, 2010), komt

In culturen waarin de familie-eer voorop staat, krijgen jongens veel meer be-

niet alleen door familie-eer, maar heeft ook te maken met religie. Gelovi-

wegingsvrijheid dan meisjes als zij in de adolescentie komen. Meisjes krijgen

ge jongeren met een islamitische achtergrond hebben met enkele andere

als zij in de pubertijd komen juist minder vrijheid, jongens juist meer. Ouders

dimensies te maken. Aan de ene kant kunnen jongeren uit hun keuze

menen dat als een jongen in de puberteit komt, hij geen ouderlijke instructie

om een ‘goede moslim’ te zijn en maagd (m/v) te blijven veel zelfrespect

meer nodig heeft. Zij krijgen ook vaak een grote verantwoordelijkheid, bij-

putten, aan de andere kant kan het taboe op het vertonen van seksueel

voorbeeld ook als het gaat om hun eigen schoolcarrière (Pels, 2003; Demant,

gedrag ertoe leiden dat zij overtredingen van de regels met betrekking tot

2005). Het beeld is echter wel aan het schuiven: de autonomie voor jongens

seksualiteit geheim houden (Cense & Van Dijk, 2010). Daarnaast bestaat

wordt onder de jongere generaties minder (Pels, 2003).

ook het verschijnsel dat een taboe op (een bepaalde vorm van) seksualiteit

In het gezin hebben, in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap, formeel

die (vorm van) seksualiteit juist extra aantrekkelijk maakt (Kerrigan, 1999;

de vaders een opvoedende rol voor de zonen, vooral gericht op begelei-

Azough, Poelman & Meijer, 2007).

ding en supervisie in het publieke leven. In de praktijk komt deze taak
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toch vooral bij de moeders terecht (Pels, 2003; Distelbrink, Geense, & Pels,

Jongens zijn meer op elkaar aangewezen

2005; Elderling, 2006; Yerden, 2008, 2010). De vaders treden vaak alleen op

Vanuit de cultuur van herkomst is het vaak gebruikelijk dat jongens en

als een soort moreel leidsman van het gezin (Distelbrink, Geense, & Pels,

meisjes zich in andere domeinen begeven. Thuis zijn de vrouwen, en bui-

2005). Beide ouders praten niet veel met hun zonen, veel communicatie

ten, op straat, is het domein van jongens en mannen (Pels, 2003; Ermers,

gaat non-verbaal. Slaan of andere vormen van geweld worden nog vaker

2007; Mol, 2011). Maar deze jongens groeien ook op met weinig contac-

gebruikt en normaal gevonden om kinderen tot gehoorzaamheid te dwin-

ten met autochtone kinderen (zowel meisjes en jongens) door de ernstige

gen dan in andere gezinnen (Elderling, 2006; Yerden, 2008, 2010; van den

segregatie in het Nederlandse onderwijsstelsel (Paulle, 2007). Daarnaast is

Broek, Kleijnen & Keuzenkamp, 2010).

er ook een gebrek aan ouderlijke bemoeienis (Pels, 2003) en ook hulpverleners zijn relatief afwezig in het leven van deze jongens: althans als het

Als zoon in de problemen komt

gaat om de preventie jeugdzorg (Vos, 2010).

Ouders van Marokkaanse of Turkse afkomst zijn met name bang dat het
mis gaat met hun kinderen wanneer deze in de pubertijd komen (van den

In andere woorden wordt de context waarin jongens van Marokkaanse of

Broek, Kleijnen & Keuzenkamp, 2010). Wanneer hun kind dan problemen

Turkse afkomst opgroeien vooral gevormd door andere allochtone jon-

heeft, legt een deel van de ouders van Marokkaanse of Turkse afkomst de

gens. De jongens zijn in het opgroeien meer op elkaar aangewezen dan

verantwoordelijkheid hiervoor bij de kinderen zelf (of bij de invloed van

andere jongens. Het leven van in het bijzonder Marokkaanse jongens vindt

slechte vrienden en/of de Nederlandse samenleving). Ze hebben daarbij

daarbij vaak op straat plaats. Onder vele groepen jongeren van Marok-

weinig oog voor omgevingsfactoren of hun eigen functioneren als ou-

kaanse afkomst is een straatcultuur ontstaan met een eigen groepsdyna-

der (Yerden, 2010). Deze ouders hebben ook het idee dat zij zelf weinig

miek waarin vooral het etaleren van stoer, mannelijk en dwars gedrag de

invloed hebben op het voorkomen of verminderen van problemen onder

drijvende kracht is. Je wordt dan gezien als een ‘echte man’ en dat is de

hun kinderen (van den Broek, Kleijnen & Keuzenkamp, 2010). Jongens

hoogst haalbare status (Bouman, 2010; Hemmes & Ulichki, 2010).

moeten het dus vooral zelf doen. Ouders van niet-Westerse afkomst zijn
gemiddeld dan ook meer negatief gestemd over de opvoeding van hun

4.6

kinderen (Ince & van den Berg, 2009). Bij ouders die negatief gestemd zijn

Veel jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond voelen zich

over de opvoeding, worden vaker opvoedproblemen gesignaleerd dan bij

gediscrimineerd (Komen 2010; Hosper, 2011). In onderzoek onder jonge-

ouders die positief gestemd zijn (Ince & van den Berg, 2009).

ren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar gaf van de jongeren van Marokkaanse
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afkomst 51% aan zich af en toe gediscrimineerd te voelen en bij 17% was
dit regelmatig tot vaak het geval. Van de jongeren van Turkse afkomst
voelden respectievelijk 42% en 11% zich af en toe of vaker gediscrimineerd. Jongeren van Marokkaanse afkomst zeiden daarnaast zich dikwijls
als groep gediscrimineerd te voelen (Hosper, 2011). Deze discriminatie lijkt
niet zonder gevolgen te zijn. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat jongeren
die zich persoonlijk meer gediscrimineerd voelden, wel drie keer zo vaak
aangaven depressieve symptomen te vertonen dan degenen die zich niet
gediscrimineerd voelden (Hosper, 2011). Dit verband is het sterkst onder
Marokkaanse jongeren. Dat komt mogelijk doordat ze meer geïntegreerd
zijn. Juist omdat deze jongens zich meer Nederlander voelen, komen vooroordelen en discriminatie bij hen wellicht harder aan dan bij een generatie
voor hen (Komen, 2010).
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5. Uitvoering in de praktijk
Hoe ga je aan de slag met ‘Be A Man!’? In dit hoofdstuk lees je alles over kwaliteitsborging, begroting en
randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering. In hoofdstuk 6 vind je het uitgewerkte stappenplan voor een
succesvolle uitvoering van ‘Be A Man!’.

5.1

5.2

Samenwerkingspartners

Kwaliteitsbewaking en borging

‘Be A Man!’ wordt op dit moment uitgevoerd door organisaties van

Om de kwaliteit te waarborgen, stelt MOVISIE een aantal eisen aan de

mensen met een migrantenachtergrond, islamitische organisaties en het

uitvoering van de methode. Een handleiding, training en individuele

jongerenwerk. MOVISIE werkt hierin samen met de volgende betrokken

ondersteuning legt voor anderen de basis om een methode (ook ‘interven-

organisaties: Cultined, DOCK Amsterdam, IHSAN, Samenwerkingsverband

tie’ genoemd) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ervaring leert

Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Platform Islamitische Orga-

dat methoden soms een eigen leven gaan leiden. Soms kiezen uitvoerders

nisaties Rijnmond (SPIOR), Stichting Robero, WELZIN en Streetcornerwork

onderdelen uit de methode die zij aantrekkelijk, haalbaar of passend vin-

Amsterdam. Deze organisaties hebben de methode uitgevoerd tijdens de

den in de eigen situatie. Soms voegen uitvoerders zelf onderdelen toe. Dit

pilots (proefimplementatie), en gaan verder met de inzet en verspreiding

hoeft geen probleem te zijn. Het kan de kwaliteit van de methode zelfs

van de methode in 2013. Tijdens de pilots werkte DOCK Amsterdam samen

ook verhogen. In andere gevallen wordt de werkzaamheid van je metho-

met Streetcornerwork Amsterdam. Cultined voerde de methode onder

de wel aangetast of zijn de doorgevoerde aanpassingen in strijd met het

andere uit op een islamitische basisschool. Daarnaast was ook Stichting

oorspronkelijke idee achter de methode.

Multiculturele Organisatie Almere (SMOA) betrokken bij de proefimplementatie van ‘Be A Man!’.
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MOVISIE wil de kwaliteit van de uitvoering van ‘Be A Man!’ blijven bewa-

Het houden van een evaluatie en adviesgesprek

ken, hierover contact houden met (nieuwe) uitvoerders en gezamenlijk

In de methode is een evaluatie ingebouwd: in de voorlichting evalueren

werken aan verdere verbetering, door:

de peer educators het programma met de deelnemende jongens. Daar-

1. Een verplichte training voor peer educators en organisaties.

naast wordt gevraagd de uitvoering op proces en inhoud te evalueren (zie

2. Het houden van een evaluatie en adviesgesprek (organisaties).

hoofdstuk 6, stap 10). MOVISIE vraagt je om de resultaten van de evaluatie

3. Een licentieverklaring.

op te sturen wanneer je het programma uitvoert. Op basis daarvan volgt
er een (eenmalig) adviesgesprek met MOVISIE waarin je tips krijgt om je

Een verplichte training voor peer educators en organisaties

aanpak nog meer te verbeteren.

Naast deze handleiding en de handleiding voor peer educators, met uitgewerkte werkvormen en bijbehorende materialen, is er een ‘train-de-peer

Een licentieverklaring

educator’ ontwikkeld voor nieuw op te leiden peer educators. Organisa-

MOVISIE geeft licentiehouders toestemming of het recht om met de

ties die met ‘Be A Man!’ aan de slag willen, kunnen op het moment van

methode te werken. De licentie bestaat uit een verklaring van de kant van

schrijven de door MOVISIE opgeleide peer educators inzetten, of zij kun-

de licentiegever dat de licentienemer de methode mag uitvoeren. MOVISIE

nen nieuwe peer educators opleiden. Om de kwaliteit van de methode te

sluit met de licentienemer een overeenkomst af, waarin MOVISIE en de

waarborgen, en om de verdere ontwikkeling van de methode te kunnen

licentienemer voorwaarden overeenkomen. In de voorwaarden worden

evalueren, bestaat de training van peer educators uit een verplicht in-

afspraken gemaakt die betrekking hebben op het behoud van de inhoud

houdelijk gedeelte, waarvoor MOVISIE ingehuurd wordt. Daarnaast biedt

en de kwaliteit van de methode.

MOVISIE een trainingscursus aan voor organisaties (train-de-trainer), zodat
deelnemers in staat gesteld worden peer educators grotendeels zelf op te
leiden (zie hoofdstuk 6, stap 3).

Een andere organisatie met ‘Be A Man!’ licentie
inzetten?
U kan er ook voor kiezen een andere gelicentieerde organisatie in te
huren om de peer educators op te leiden.
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Stappenplan

Stappenplan ‘Be A Man!’

Er is een stappenplan ontwikkeld waarmee je als organisatie aan de

Stap 1: Doelgroep in beeld brengen

slag kan met ‘Be A Man!’. We hebben hiervoor elf verschillende stappen

Keuzemoment

beschreven. Niet altijd zal je echter alle stappen doorlopen. Er zijn twee
hoofdrouten te onderscheiden. Of je gaat zelf aan de slag met het werven

Zelf peer educators werven

van peer educators en doorloopt alle elf de stappen. Of je werkt met de

Stap 2: Peer educators werven

peer educators die al zijn opgeleid door MOVISIE. Je doorloopt dan slechts

Stap 3: ‘Be A Man!’ peer educators opleiden en coachen

een gedeelte van de stappen. Deze keuze wordt gemaakt nadat stap 1 is

Stap 4: Vrijwilligerscontract afsluiten

genomen.

Stap 5: Peer educators begeleiden
Stap 6: Het definitieve programma voor de bijeenkomsten samenstellen
Stap 7: De einddoelgroep bereiken
Stap 8: De voorlichtingen plannen en organiseren
Stap 9: De voorlichtingen uitvoeren
Stap 10: Het programma evalueren en eventueel bijstellen
Stap 11: Peer educators behouden en/of nieuwe peer educators werven
Werken met peer educators van IHSAN, SMN of SPIOR
Stap 6: Het definitieve programma voor de bijeenkomsten samenstellen
Stap 7: De einddoelgroep bereiken
Stap 8: De voorlichtingen plannen en organiseren
Stap 9: De voorlichtingen uitvoeren
Stap 10: Het programma evalueren en eventueel bijstellen
Stap 11: Peer educators behouden en/of nieuwe peer educators werven
Dit stappenplan wordt toegelicht in hoofdstuk 6.
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5.4	Randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering:
gouden tips!

2. I nformeer de doelgroep van te voren over wat hen te wachten

Onderstaande randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering zijn geba-

Tijdens de pilots in 2012 viel op dat de jongens bij aanvang niet wisten wat

seerd op de uitkomsten van de evaluatie door TNO (Bertens, Pannebakker

ze konden verwachten van de voorlichting. Sommige groepen verwacht-

& van Kesteren, 2012). Op basis van deze evaluatie worden er tien gouden

ten seksuele voorlichting, andere informatie over ‘jongeren en de media’,

tips benoemd die zorgen voor succes.

maar ook informatie over de islam en over ‘jongens op straat’. Achteraf

staat

gaven jongens dan ook aan dat er zaken besproken zijn die ze niet had1. Zorg voor goede toegang tot de doelgroep

den verwacht (Bertens, Pannebakker & van Kesteren, 2012).

In de pilot is gebleken dat het meest bepalend voor het succes van het programma, het contact met en toegang tot (vaste groepen uit) de doelgroep
is. Hoe dichter de organisatie bij de einddoelgroep staat, hoe soepeler de
uitvoer en organisatie van de bijeenkomsten zal verlopen.
Voor grote koepelorganisaties is het moeilijk om de juiste doelgroep te

“Leren over liefde dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat
het gewoon over seks zou gaan, maar het ging over liefde,
relaties.”

vinden in korte tijd. Een nauwe samenwerking met de aangesloten lokale

(deelnemende jongen)

(kleinere) organisaties die wel de doelgroep in beeld hebben, is daarom
nodig. Belangrijk is dat deze kleinere organisaties daarvoor voldoende
(financiële) middelen krijgen. Hoe korter het lijntje tot de doelgroep hoe
makkelijker ook de communicatie gaat en de kans op succesvolle uitvoe-

“Ik verwachtte hoe er met seksualiteit in de media wordt omgegaan, nu ging het om respect.”

ring groter is.

(deelnemende jongen)

Voor de organisaties die vaste groepen jongens uit de doelgroep in huis
hebben die regelmatig bij elkaar komen, zoals in een buurthuis of jon-

Het is daarom van belang dat de jongens goed geïnformeerd zijn over de

gerencentrum, is het makkelijker om de groepen te werven. Zij kunnen

vijf bijeenkomsten en de inhoud daarvan. Zo voorkom je teleurstelling.

starten bij hun bestaande contacten.

Een handig hulpmiddel om de doelgroep te informeren is een (digitale)
wervingsfolder (voor een voorbeeld zie bijlage 1). Deze kan zowel op
papier als online worden verspreid. Belangrijk is om deze altijd ook per-
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* Aansluiting bij de organisatie
Belangrijk is dat de peer educators aansluiten bij de visie van de organisatie waarvoor zij deze functie vervullen. Bij een seculiere organisatie passen bijvoorbeeld geen peer educators die hun religie voorop

3. Zorg voor de juiste peer educators

zetten in de voorlichting. En bij een religieuze organisatie passen

De keuze van peer educators is zeer belangrijk voor het slagen van het

geen voorlichters die een meer seculiere visie aanhangen. Het gaat

programma, zo is gebleken in de pilot. In hoofdstuk 6, stap 2 (peer educa-

dus om een goede match.

tors werven) wordt dit uitgebreider beschreven.

Aandachtspunt is dat wanneer organisaties een islamitische grondslag
hebben en zij peer educators betrekken met een islamitische geloofs-

Enkele aandachtspunten:

overtuiging, het van belang is dat de doelstellingen van ‘Be A Man!’
leidend blijven en het niet bijvoorbeeld een islamitisch programma

* Leeftijd van de peer educators en binding met de doelgroep
Belangrijk is dat de peer educator een zekere verbinding met de

wordt.

doelgroep heeft. Hij moet een zelfde culturele achtergrond hebben
en de ‘taal’ (liefst letterlijk en figuurlijk) van de jongens spreken.

* Samenwerking peer educators met leeftijdsgenoten
In een van de pilots ontstond het idee om naast peer educators ook

Tegelijkertijd is het voor sommige jongens goed als de peer educator

jongens in te zetten die een sleutelrol vervullen in de doelgroep: jon-

een zekere autoriteit uitstraalt; bijvoorbeeld doordat hij iets ouder is

gens die iets jonger zijn dan de peer educators en net iets ouder zijn

dan de jongens zelf, een goede opleiding of baan heeft of veel kennis

dan de doelgroep. Deze ‘peer’ kan dan de peer educator assisteren

bezit.

met jongere groepen. Op die manier zou het contact met de doel-

* Interactieve houding
Voor het slagen van een goede dialoog met de jongens uit de doel-

groep verbeterd kunnen worden, zou de voorlichting meer aansluiten
bij het taalgebruik en de leefwereld van de einddoelgroep. Deze jon-

groep is het van belang dat de peer educators het talent bezitten om

gens die assisteren, kunnen vervolgens ook doorgroeien en zelf peer

echt in gesprek te treden met de doelgroep en werken vanuit een in-

educator worden.

teractieve benadering. Peer educators ambiëren niet het docentschap,
maar hebben er plezier in om jongens uit de doelgroep uit te dagen
en te prikkelen om zelf na te denken.
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Peer educator voor SMN, Yuba Zalen: “Het is mooi dat een
bijna-leeftijdsgenoot met jongens kan praten over seksualiteit.
Gezien de situatie op straat in jongensgroepen en incidenten
die regelmatig de revue passeren in de media is het ook hard
nodig om hier met vooral jongens bij stil te staan en er over
te praten. Zodat de peer educator zijn positie als peer educator behoudt, denken wij dat het wel belangrijk is dat hij, na
aan te geven waar de grens is, altijd op gelijk niveau met de
jongens blijft discussiëren. Het programma staat of valt met
de peer educators.”
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Twee peer educators:
“Fijn om elkaar af te lossen. Dan ben je niet de hele tijd aan
het praten.”
“Het is ook veiliger, als de één een foute opmerking maakt
of verkeerde discussie of iets niet weet, kan de andere
ingrijpen.”
5. Zorg voor een training op maat voor de peer educators
Een goede training van de peer educators is van groot belang voor het sla-

4. Zorg ervoor dat de peer educators een goed duo vormen

gen van het project. Dit is geen onderdeel waarop bezuinigd kan worden.

Voor de uitvoering van het programma is het raadzaam om twee op elkaar

Het gaat erom dat zij in een korte tijd didactische en pedagogische vaar-

ingespeelde peer educators de interactieve voorlichting te laten uitvoeren.

digheden onder de knie krijgen. Belangrijk is ook dat de peer educators

De peer educators kunnen elkaar ondersteunen en elkaar afwisselen.

echt de gelegenheid krijgen om te oefenen met de werkvormen. Aandachtspunt is dat de opzet, doelen en inhoud van de training voorafgaand

Belangrijk is dat de koppels voldoende tijd krijgen om aan elkaar te wen-

aan de training duidelijk zijn aangegeven, zodat de peer educators weten

nen en op elkaar ingespeeld te raken. Aan deze samenwerking kan tijdens

waar ze ‘ja’ tegen zeggen en zichzelf aan committeren.

de training aandacht besteed worden, maar ook door informele bijeenkomsten en/of contactmomenten met de peer educators te organiseren.

6. Zorg voor een niet te grote groep deelnemers
Een klein groepje van zes à acht deelnemers blijkt een stuk beter te werken dan grotere groepen. Grote groepen zijn moeilijker om te begeleiden. Ook kunnen de jongens dan minder actief deelnemen en moeten zij
langer op hun beurt wachten.

MOVISIE

***
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7. Zorg voor een homogene groep deelnemers

de rollenspellen en oefeningen waarbij zij kunnen bewegen vonden de

Gebleken is dat homogene groepen van leeftijdsgenoten of vrienden

deelnemers erg leuk (Bertens, Pannebakker & van Kesteren, 2012).

bijdragen aan het veiligheidsgevoel, het wederzijds respect en wederzijdse beïnvloeding. Een groep met jongens die onderling te veel van leeftijd
verschillen, zorgt voor onrust: voor de 16-jarige is er weinig nieuws, terwijl
het voor de 12-jarige een ver-van-mijn-bed-show is. Daarom is het advies
om met groepen te werken in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar of van 15 t/m

Organisator: “Je merkt dat je ze het laatste half uur een beetje
kwijt raakt. Dit is hun vrije tijd waarin ze soms gewoon leuke
dingen doen.”

16 jaar Zo kan er goed worden aangesloten bij de behoeften en belevings9. Sluit aan bij cultuur en levensovertuiging van de deelnemers

wereld van de jongens.

Wanneer je de etnisch-culturele en eventuele levensbeschouwelijke iden8. Zorg voor een kort, afwisselend en actief programma

titeit van jongens in de leerstof betrekt, dan slaat deze beter aan bij de

Uit de evaluatie blijkt dat het programma niet te lang moet duren: houd

jongens. Uit de evaluatie is gebleken dat zij dan meer open staan voor

rekening met de aandachtspanne van de doelgroep. Het inhoudelijk

nieuwe inzichten. Handig is daarom als de peer educator een zoveel mo-

programma dient ca. 50 minuten te duren en daarbij komt de inloop- en

gelijk vergelijkbare etnisch-culturele achtergrond heeft en een vergelijk-

uitlooptijd.

3

bare levensbeschouwelijk identiteit. Houd, waar nodig, ook rekening met
culturele verschillen in het land van herkomst, zoals tussen Arabieren en

Daarnaast is gebleken dat de jongens makkelijker hun aandacht erbij

Berbers in Marokko of tussen Turken en Turkse Koerden.

kunnen houden wanneer er afwisseling is in het programma en er actieve werkvormen worden gebruikt. De filmpjes werden gewaardeerd. Je
kunt de filmpjes op dat moment inzetten, wanneer de aandacht begint te
verslappen. De filmpjes helpen de jongeren hun aandacht te focussen. Ook

10. Z
 org voor een goede afstemming tussen de verschillende
partijen
Van belang is dat de organisatoren van de voorlichting en de peer educators elkaar kennen en nauw met elkaar willen samenwerken. Gebleken is
dat een goede afstemming tussen hen essentieel is voor het goed slagen

3 Het bijgestelde programma voorziet in deze randvoorwaarde voor succes: naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie bestaat het programma uit vijf bijeenkomsten
met elk een inhoudelijk programma van 50 minuten.

MOVISIE
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van het project. Zorg daarom voor een goede kennismaking en voldoende
afstemmingsmomenten.

Handleiding voor organisaties: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?
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Kosten

Het is moeilijk een goede inschatting te geven van de kosten voor uitvoering van de methode. We maken een onderscheid tussen de kosten die
verbonden zijn aan het gedeelte dat verzorgd wordt door MOVISIE (zie
ook 5.2 over kwaliteitsbewaking) en de ureninzet en materiële kosten die
voorzien moeten worden door de uitvoerende organisatie.
Inzet MOVISIE
MOVISIE heeft een opleidingsaanbod voor nieuw op te leiden peer educators ontwikkeld. Het is noodzakelijk dat aspirant peer educators deze
training volgen voordat zij de bijeenkomsten gaan geven en dat ze deze
bijeenkomsten ook goed voorbereiden. De training bestaat uit zeven dagdelen en twee terugkombijeenkomsten. Daarnaast is er een opleidingsaanbod voor organisaties (train-de-trainer). Voor de kosten van de trainde-peer educator en de train-de-trainer verwijzen we naar het MOVISIE
trainingsbureau, 030-7892222, trainingsbureau@movisie.nl. Zie ook onder
5.2 (kwaliteitsbewaking en borging) en hoofdstuk 6, stap 3 (‘Be A Man!’
peer educators opleiden).
Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het evalueren en daaraan gekoppelde adviesgesprek, en het afsluiten van een overeenkomst met de
licentienemer.

MOVISIE
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Inzet uitvoerende organisatie
Activiteit

Ureninzet nodig?

Budget materiële kosten

Werven van peer educators.

Uren voor medewerker om peer educators te werven.

Eventueel drukkosten flyer: ca. 500 euro.

Volgen van train-de-trainer bij MOVISIE.

Uren voor medewerker om opgeleid te worden tot ‘Be A Man!’ trainer.

Budget voor de training van medewerkers / trainers (inzet MOVISIE).

Training van de peer educators.

Aantal dagdelen eigen of externe trainer/begeleider.

- Budget voor de training van peer educators (inzet MOVISIE en eventueel externe trainer).
- Kosten voor trainersruimte en catering tijdens trainingen.

Adviesgesprek en licentie.

Uren voor medewerker.

Budget voor inzet MOVISIE.

Begeleiding van peer educators.

Uren voor begeleiden en coachen peer educators

Budget voor kosten etentje met peer educators (optioneel).

Het bereiken van de doelgroep.

Uren voor medewerker en peer educator om doelgroep aan te spreken/uit te nodigen voor het ‘Be A Man!’ programma.

Eventueel drukkosten flyer: 500 euro.

Het plannen en organiseren van de
voorlichtingen.

Uren voor medewerker.

- Eventuele kosten voor locatie.
- Kosten catering.
- Eventuele drukkosten voor materialen.

Samenstellen van het definitieve
programma voor de voorlichtingen.

Uren voor medewerker.

Eventueel vergoeding peer educator.
De wijze van vergoeden en de hoogte van de vergoeding dienen opgenomen te worden in de vrijwilligersovereenkomst (zie bijlage 2).

Het uitvoeren van de bijeenkomsten.

Inzet van medewerker is optioneel.

- Vergoeding voor peer educators. We gaan uit van twee peer educators voor de uitvoering. Het programma kan eventueel ook door
één peer educator gegeven worden. Een vergoeding van 50 euro per
bijeenkomst voor elke peer educator is de richtlijn. Dit is in principe
inclusief de voorbereidingstijd.
- Reiskostenvergoeding voor de peer educators.
De wijze van vergoeden en de hoogte van de vergoeding dienen opgenomen te worden in de vrijwilligersovereenkomst (zie bijlage 2).

Het evalueren en eventueel bijstellen
van het programma, en terugkoppeling
aan MOVISIE.

Uren voor medewerkers.

Vergoeding peer educator.

Peer educators behouden.

Ureninzet voor begeleiding en coaching peer educators.

Eventueel kosten etentje met peer educators.

MOVISIE

***
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6. Stappenplan ‘Be a Man!’
Er zijn verschillende stappen die genomen moeten worden om aan de slag te gaan met ‘Be
A Man!’. Welke stappen er doorlopen worden, hangt af van de gekozen aanpak. De meeste
organisaties zullen zelf aan de slag gaan met het werven van peer educators en doorlopen alle
stappen. Maar een andere optie is om te werken met de peer educators die al zijn opgeleid door
MOVISIE of een andere organisatie met een licentie voor het uitvoeren van ‘Be A Man!’.

Stap 1: Doelgroep in beeld brengen > Keuzemoment

Stap 9: De voorlichtingen uitvoeren
Stap 10: Het programma evalueren en eventueel bijstellen

Zelf peer educators werven

Stap 11: Peer educators behouden en/of nieuwe peer educators werven

Stap 2: Peer educators werven
Stap 3: ‘Be A Man!’ peer educators opleiden en coachen

Werken met peer educators van IHSAN, SMN of SPIOR

Stap 4: Vrijwilligerscontract afsluiten

Stap 6: Het definitieve programma voor de bijeenkomsten samenstellen

Stap 5: Peer educators begeleiden

Stap 7: De einddoelgroep bereiken

Stap 6: Het definitieve programma voor de bijeenkomsten samenstellen

Stap 8: De voorlichtingen plannen en organiseren

Stap 7: De einddoelgroep bereiken

Stap 9: De voorlichtingen uitvoeren

Stap 8: De voorlichtingen plannen en organiseren

Stap 10: Het programma evalueren en eventueel bijstellen
Stap 11: Peer educators behouden en/of nieuwe peer educators werven

MOVISIE
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Stap 1: Doelgroep in beeld brengen

gaan vertonen als de oudere groep. Daarnaast is bekend dat juist de

De eerste stap is om in beeld te brengen op welke doelgroep je je precies

jonge ‘starters’ (12 t/m 14 jaar) een risicogroep vormen op het gebied

gaat richten. Hoe ziet die doelgroep er uit? Wat zijn hun wensen, verwach-

van seksuele dwang. Dit heeft onder andere te maken met een ge-

tingen et cetera? Ofwel: hoe kun je zo goed mogelijk bij hen aansluiten?

brek aan vaardigheden op het gebied van relaties en seksualiteit (de

‘Be A Man!’ is ontwikkeld voor de leeftijdsgroep 12 t/m 16 jaar. Dit is een

Graaf et al., 2005). Dit is ook logisch, gezien de beperkte ervaring die

brede doelgroep. Daarnaast bestaat binnen de doelgroep Marokkaanse of

jongeren op deze leeftijd gewoonlijk hebben: slechts 7% van de deze

Turkse - al dan niet islamitische - jongeren ook de nodige diversiteit.

leeftijdsgroep heeft al ervaring met geslachtsgemeenschap (de Graaf
et al., 2005).

Er zijn verschillende zaken die in beeld worden gebracht.

De keuze van de leeftijdscategorie van de doelgroep bepaalt je gehele
verdere aanpak, maar ook de leeftijd van de peer educators. Een peer edu-

Leeftijd

cator van 17 jaar kan wel voorlichting geven aan de doelgroep 12- tot en

De leeftijd 12 t/m 16 jaar is een zeer brede doelgroep.

met 14-jarigen, maar niet aan de doelgroep 15- tot en met 16-jarigen: hij

* Als het gaat om de seksuele ontwikkeling en ervaring zijn er grote verschillen tussen een jongen van 12 jaar en een jongen van 16 jaar. Ook

verschilt zo weinig in leeftijd dat hij waarschijnlijk te weinig status heeft in
de ogen van de jongens.

is er een groot verschil in kennis: 12-jarigen weten vaak veel minder
over seksualiteit dan 16-jarigen. Een van de randvoorwaarden voor

Etniciteit en religie

succes bij de uitvoering van de methode is te kiezen voor de doelgroep

Richt je je op jongens van met name Marokkaanse afkomst, Turkse af-

12- t/m 14-jarigen of de doelgroep 15- t/m 16-jarigen.

komst en/of met een islamitische achtergrond? En steek je in op de isla-

* Houd er rekening mee dat in een oudere leeftijdsgroep zich vaker
problemen voor doen rond seksualiteit. Zo blijkt ook uit onderzoek

mitische identiteit of juist de culturele? Deze keuze bepaalt onder andere
de peer educator die je inzet, maar voor een deel ook de inhoud van

dat naarmate jongeren ouder zijn ze (logischerwijs) vaker ooit grens-

het programma. ‘Be A Man!’ is een cultuursensitief programma, zonder

overschrijdende vormen van seks hebben meegemaakt (de Graaf et

islamitische inslag. Hiervoor is gekozen, op basis van de uitkomsten van

al., 2012). Er kan dan ook juist voor de jongere leeftijdsgroepen wor-

de evaluatie (Bertens, Pannebakker & van Kesteren, 2012) en vanuit de

den gekozen met het oog op preventie: door de voorlichting op hen

erkenning van de waarde van peer education en interactieve voorlichting

te richten kan mogelijk worden voorkomen dat zij hetzelfde gedrag

bij deze groepen jongens.

MOVISIE
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b. De doelgroep waar de problemen zich voordoen (secundaire preventie)

a. De doelgroep die de organisatie het beste bereikt of de doelgroep

of de doelgroep waar zich nog geen problemen voordoen, maar waar-

waarvan de inschatting is dat er het meeste bereikt kan worden.

van bekend is dat zij verhoogd risico lopen vanwege gebrek aan kennis
en ervaring (primaire preventie).

Keuzemoment: route bepalen

werkt met alleen jongens van bijvoorbeeld Somalische of Irakese afkomst

Na het doorlopen van stap 1 kan de verdere route bepaald worden. Aan

kan het zijn dat je daarom lliever peer educators met deze achtergrond

de hand van stap 1 weet je namelijk hoe je verder moet. Ga je zelf peer

wilt opleiden.

educators werven of werk je met de peer educators die in 2011 en 2012
zijn opgeleid door MOVISIE en verbonden zijn aan IHSAN, SMN en SPIOR?

* Regio: De peer educators die verbonden zijn aan IHSAN, SMN en SPIOR
komen uit de Randstad. Misschien wil je juist graag peer educators die
uit Limburg of juist uit Groningen komen.

Je keuze zal door verschillende factoren bepaald worden, zoals:

* MOVISIE werkt op dit terrein ook samen met Diversion. Op het moment

* Beschikbaarheid peer educators die verbonden zijn aan IHSAN, SMN en

van schrijven hebben beide partners de intentie om de peer educator

SPIOR: deze peer educators werken allereerst als vrijwilliger voor een van

pool uit te breiden, zodat er in de toekomst een groter bereik en

deze organisaties. Wanneer zij over meer tijd beschikken en vaker aan de

continuïteit gewaarborgd kunnen worden. Zo kan de methode niet

slag willen, kunnen zij ook door anderen worden gevraagd.

alleen binnen migranten(zelf)organisaties en jongerenwerk ingezet

* Aansluiting peer educators bij de doelgroep die je wilt bereiken: er

worden, maar bijvoorbeeld ook op scholen. Voor meer informatie zie

kunnen diverse redenen zijn waarom je denkt dat andere peer educators

www.movisie.nl/beaman, www.diversion.nl en

beter aansluiten bij je doelgroep.

www.peerprojecten.nl

* Etniciteit: De peer educators die verbonden zijn aan stichting IHSAN,

* Financiële middelen: zie ook 5.2 Kwaliteitsbewaking en 5.5 Kosten.

SMN en SPIOR hebben een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Als je

MOVISIE
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Uitgangspunten

Aan de volgende criteria moet iedere peer educator voldoen:

‘Be A Man!’ werkt met peer educators die dicht bij de doelgroep staan,
maar wel iets ouder zijn, om te zorgen dat zij een hoge status hebben
in de ogen van de jongens die zij voorlichten. Dat betekent dat de peer
educators jonge mannen zijn die ‘roots’ hebben in Marokko of Turkije. Het
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* Sekse en leeftijd: hij is een man in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar.
* Opleidingsniveau: hij heeft een mavo, havo, mbo en/of hbo diploma.
* Culturele achtergrond: hij heeft ‘roots’ in Marokko of Turkije.
* Hij vindt respectvolle relaties belangrijk en wil ongewenst seksueel

gaat om jonge mannen met lef om (hun eigen) ideeën over seksualiteit

gedrag (denk aan seksuele opmerkingen, ongewenste aanrakingen,

en gender ter discussie te stellen en het gesprek hierover aan te gaan met

aanranding of verkrachting) voorkómen. Hij is gemotiveerd om met

anderen. Jonge mannen met zin en tijd om zich te ontwikkelen tot voor-

laagopgeleide jongens van 12 t/m 14 en/of 15 t/m 16 jaar over deze

lichter en te praten over relaties en vriendschappen, man-vrouwverhoudin-

thema’s in gesprek te gaan.

gen, seks en respect, en over het voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Jonge mannen die respectvolle relaties belangrijk vinden en
zich actief willen inzetten voor een programma gericht op de preventie
van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

* Hij heeft de mogelijkheid en bereidheid om voldoende tijd en energie
te investeren in het project. Dit houdt het volgende in:
* Het volgen van een training tot peer educator, die bestaat
uit zeven dagdelen en twee terugkombijeenkomsten. Bij de
planning hiervan wordt rekening gehouden met werk, studie,

Selectiecriteria

zorgtaken e.d. Wanneer de deelnemer het traject volledig en

Een peer educator hoeft geen ‘perfect model’ te zijn. Onderzoek heeft

succesvol doorloopt, ontvang hij een certificaat en is hij een

uitgewezen dat des te meer kenmerken peer educators delen met de doel-

gecertificeerd ‘Be A Man!’ peer educator.

groep, des te effectiever ze zijn in het vergroten van kennis en het veranderen van attitude (houding) en vaardigheden. De peer educator hoeft

* Het geven van de voorlichtingen.
* Hij onderschrijft de uitgangspunten van de methode en bijbehorende

ook niet aan alle selectiecriteria te voldoen. We onderscheiden ‘basiscrite-

doelen. Een mensenrechtenbenadering staat hierbij centraal: hier kan

ria’ waar alle peer educators aan dienen te voldoen en ‘overige relevante

hij zich in vinden.

criteria’ waarvan het mooi is als de peer educator deze in huis heeft.

MOVISIE
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* Veiligheid: hij kan ervoor zorgen dat deelnemers zich oké bij hem
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* Tolerant: hij kan accepteren dat anderen soms een andere visie
hebben dan hij.
* Flexibiliteit: hij kan zijn plannen aanpassen aan de
omstandigheden.
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* Hij is in staat om feedback te geven en te ontvangen.
* Hij is aanspreekbaar op zijn houding en gedrag.
* Hij weet waar zijn grenzen liggen en hoe hier mee om te gaan.
* Hij komt onbevooroordeeld en authentiek over.
* Hij ontvangt de jongens met een open en uitnodigende houding.
* Hij maakt gebruik van kennis van en sluit aan bij de leefwereld van
jongeren.
* Hij heeft inzicht in verhoudingen in een groep (groepsdynamische
processen) en kan hiermee omgaan.
* Hij is in staat jongeren te enthousiasmeren en motiveren.
* Hij maakt gepast gebruik van humor.
* Hij bekijkt zaken vanuit (multi)cultureel perspectief.
Streef naar een transparant en fair selectieproces

* Betrouwbaar naar de jongens en naar de opdrachtgevers en
partners: hij onderschrijft het motto ‘een man een man, een

* Leg het wervingsproces vast, zodat het eerlijk en ethisch geïmplementeerd/uitgevoerd kan worden. Elke inconsistentie in het selectieproces
kan leiden tot het idee van voorkeursbehandeling of onenigheden

woord een woord’.

onder diegenen die de werving verzorgen.
Competenties
Naast criteria zijn er competenties die een peer educator in staat stellen

* Communiceer met kandidaten over hoe de besluiten rondom de selectie genomen zullen worden. Een aantal gangbare methoden voor het
selecteren van peer educators zijn: nominaties door sleutelfiguren of

het programma ‘Be A Man!’ op een goede manier uit te voeren:

leeftijdsgenoten interviews, of een preselectie trainingsbijeenkomst.

* Hij toont durf, hij staat stevig in zijn schoenen.
* Hij neemt makkelijk het woord in een groep.

* Bewaak de vertrouwelijkheid van informatie van potentiële toekomstige peer educators, vooral wanneer geworven wordt voor program-

* Hij is overtuigend.
* Hij is betrokken.

ma’s die bedoeld zijn voor kwetsbare of gemarginaliseerde groepen.

MOVISIE
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Jongerenwerkers als peer educators

Daarnaast is het belangrijk dat deze jongerenwerker wordt gezien door de

Een mogelijkheid is dat jongerenwerkers opgeleid worden als peer edu-

jongeren als ‘een van hen’ en niet als verlengstuk van een welzijnsorgani-

cator. Dit kan wanneer de jongerenwerker voldoet aan de basiscriteria,

satie of de overheid.

(het merendeel van) de overige criteria en de genoemde competenties.

Tips bij de werving

–– CV building / opdoen van werkervaring.

Werven van peer educators is wellicht het moeilijkste onderdeel van het

–– Studiepunten: werk eventueel samen met een ROC of Hogeschool:

gehele traject. Daarom enkele tips:

misschien kunnen studenten peer educator worden en hier

* Gebruik de checklist om te controleren of kandidaten aan de vereiste

studiepunten voor krijgen.

selectiecriteria voldoen (zie bijlage 3).

–– Opbouwen van netwerk met diverse professionals en organisaties.

* Ga actief op zoek naar kandidaten en kies niet alleen voor diegenen die
zichzelf aanbieden.

–– Status in eigen groep.
–– Vergoeding voor de voorlichting.

* Trek voldoende tijd uit voor de werving: het kan zeker 2 tot 3 maanden
duren.

* Vraag de doelgroep of kandidaten of zij mogelijke peer educators
kennen.

* Werf niet tijdens de zomervakantie en/of ramadan.

* Betrek relevante stakeholders (bijvoorbeeld ouders) voor input bij de

* Maak de voordelen van het deelnemen aan een peer education project
inzichtelijk. Denk aan:

werving. Dit vergroot het draagvlak.
* Bespreek de verwachtingen van de kandidaten en wat van hen verwacht

–– Werken aan je eigen idealen (als die overeenkomen met het

wordt. Vraag wat zij verwachten te bereiken. Beloof niet meer dan

programma), je boodschap kunnen overbrengen, iets kunnen veranderen

werkelijk geboden kan worden.

en betekenen voor een ander / de samenleving / de gemeenschap.

MOVISIE
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Stap 3: ‘Be A Man!’ peer educators opleiden en coachen

Opleidingsaanbod voor organisaties (train-de-trainer)

Zoals beschreven in 5.2, kunnen organisaties die met ‘Be A Man!’ aan de

Doel: deelnemers worden in staat gesteld om de methode ‘Be A Man!’

slag willen - op het moment van schrijven - de door MOVISIE opgeleide

vanuit hun eigen organisatie te gaan uitvoeren.

peer educators inzetten, of zij kunnen zelf nieuwe peer educators opleiden. Om de kwaliteit van de methode te waarborgen, en om de verdere

Dagdeel 1

ontwikkeling van de methode te kunnen evalueren, bestaat de training

1. Visie en uitgangspunten bij de methode.

van peer educators uit een verplicht inhoudelijk gedeelte, waarvoor MO-

2. Feiten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

VISIE ingehuurd dient te worden. Daarnaast biedt MOVISIE een trainingscursus aan voor organisaties (train-de-trainer), zodat deelnemers in staat
gesteld worden peer educators grotendeels zelf op te leiden.

Dagdeel 2
3. Zes vuistregels voor positief seksueel contact (gebaseerd op de
methodiek ‘Vlaggensysteem’).

De training van de peer educators is een noodzakelijk onderdeel van het
hele traject: alleen met een goede voorbereiding en training kunnen peer

Dagdeel 3

educators met andere jongens praten over zulke moeilijk bespreekbare

4. Programma ‘Be A Man!’ in vogelvlucht.

onderwerpen als liefde, relaties, intimiteit en seksualiteit (waaronder

5. Toelichting bij train-de-peer educator: training en coaching van

seksueel grensoverschrijdend gedrag). Wanneer de training voor de peer

peer educators.

educators ontbreekt, bestaat er een groot risico dat de voorlichting niet de
Dagdeel 4

gewenste doelen bereikt of zelfs het tegenovergestelde bereikt.

6. Wat zijn randvoorwaarden voor succes bij de uitvoering van de
De training biedt aspirant peer educators niet alleen inzicht in hoe je met

methode?

de methode aan de slag gaat, maar leert hen ook de benodigde vaardigheden en het oefenen van werkvormen. Dit stelt organisaties en peer

Diegenen die de train-de-trainer gevolgd hebben en een eenmalige terug-

educators in staat de methode adequaat uit te voeren, en draagt bij aan

kombijeenkomst bijwonen, ontvangen een certificaat van MOVISIE en zijn

het bereiken van de beoogde doelen.

hiermee gecertificeerd ‘Be A Man!’ train-de-peer educator. Zie ook 5.2.

MOVISIE
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‘Be A Man!’ peer educators opleiden (train-de-peer educator)
Het trainingsprogramma bestaat zowel uit formele als informele bijeen-

Tips bij het opleiden en betrekken van peer educators

komsten. De rol van de informele bijeenkomsten dient niet onderschat te

* Begin het ‘Be A Man!’ traject met een gezamenlijke startbijeenkomst:

worden: op de informele bijeenkomsten kan het vertrouwen in de groep

een eerste bijeenkomst met peer educators, organisaties waar deze peer

groeien en kunnen taboes makkelijker worden besproken dan op de bij-

educators aan verbonden zijn, zoals (jongeren)migrantenorganisaties,

eenkomsten waar het programma in de praktijk gebracht wordt.

jongerenwerk en eventueel ook sleutelfiguren die hun medewerking
verlenen aan dit project.

Naast de trainingsbijeenkomsten is het van belang een gezamenlijk start-

* Organiseer een tweetal informele etentjes waarop bijvoorbeeld meer

moment te lanceren door middel van een kick-off of startbijeenkomst.

gevoelig liggende thema’s zoals homo- en biseksualiteit en familie-eer

Verder zijn informele contacten met de peer educators belangrijk voor de

(verder) worden besproken.

onderlinge binding en uitwisseling. Ook kan er gebruik gemaakt worden

* Laat de (aspirant) peer educators één of meerdere keren meedraaien

van de Yammer-groep ‘Be A Man!’, die bestaat uit twee subgroepen: ‘Be A

met ervaren peer educators. Jongeren, in het bijzonder jongens,

Man! Peer educators’ en ‘Be A Man! Organisaties’.

leren immers vaak vooral door te doen. Ook kan er een kleine
proefvoorlichting aan de doelgroep worden georganiseerd. Belangrijk
is dat na afloop met de peer educators wordt gereflecteerd op datgene
wat zij geleerd hebben.

MOVISIE
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Tijdsinvestering voor de peer educators

zorgd door de vaste begeleiders van de peer educators. MOVISIE verzorgt

De train-de-peer educator bestaat in principe uit zeven dagdelen en twee

het inhoudelijke gedeelte over het thema, als eerste introductie. Het

terugkombijeenkomsten. De voorbereiding, inclusief het bestuderen van

inhoudelijke gedeelte van de tweede en derde bijeenkomst wordt gro-

de handleiding en het bestuderen van de literatuur, vergt eveneens twee

tendeels verzorgd door MOVISIE. Bijeenkomsten 4 t/m 7 en de terugkom-

dagdelen van de peer educators. Daarnaast worden ter voorbereiding op de

bijeenkomsten worden geheel verzorgd door de vaste begeleiders van de

trainingsbijeenkomsten huiswerkopdrachten gegeven. In totaal wordt deze

peer educators, tenzij organisaties er voor kiezen om de peer educators

voorbereiding geschat op 3 uur.

volledig door MOVISIE te laten opleiden.

De trainingsbijeenkomsten worden bij voorkeur gedurende één dagdeel
per week, in aaneengesloten weken gegeven. Om het groepsproces te stimuleren kan ervoor gekozen worden de eerste twee bijeenkomsten (twee
dagdelen) op één dag te geven. Het trainingsprogramma is afhankelijk van
de basiskwaliteiten, kennis en ervaring van de peer educators en kan op
maat aangepast en ingevuld worden.

Doelen bijeenkomst 1
* Deelnemers hebben kennis van de organisatie van ‘Be A Man!’.
* Er zijn heldere afspraken gemaakt over de communicatie gedurende
het ‘Be A Man!’ traject.
* Deelnemers hebben inzicht in de thematiek van ‘Be A Man!’.
* Deelnemers hebben inzicht in de opbouw van de training en in de

Opbouw en overzicht van de trainingsbijeenkomsten, aanpak en
uitvoering
De intensiteit van het trainingsprogramma wordt mede bepaald door de

verschillende programmaonderdelen.
* Deelnemers ontwikkelen inzicht en vaardigheden in het werken met
de specifieke doelgroep.

basiskennis en -vaardigheden van de op te leiden peer educators, en vraagt
dus ook om maatwerk. Om de kwaliteit te waarborgen van het uit te voeren
programma wordt MOVISIE ingezet voor een deel van de inhoudelijke training van nieuwe peer educators. De invulling van trainingsbijeenkomsten is
mede afhankelijk van de didactische vaardigheden waarover de op te leiden
beoogde peer educators al beschikken en de trainingsbehoeften.
Alle trainingsbijeenkomsten worden georganiseerd door de organisaties

Doelen bijeenkomst 2
* Deelnemers hebben kennis en inzicht in wanneer seksueel gedrag
grensoverschrijdend is, en wanneer niet, gebaseerd op de zes criteria
van het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010).
* Deelnemers hebben kennis van mensenrechten in relatie tot seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

die de methode willen uitvoeren. Bijeenkomst 1 wordt grotendeels ver-

MOVISIE
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Doelen bijeenkomsten 4, 5, 6 en 7
* Deelnemers versterken hun didactische vaardigheden.
* Deelnemers hebben kennis, houding en vaardigheden ontwikkeld
door het oefenen met diverse onderdelen van het programma.

* Deelnemers hebben inzicht en vaardigheden ten aanzien van
groepsdynamica.

Hierdoor worden deelnemers voldoende toegerust om de voorlichtin-

* Deelnemers hebben inzicht in het taboe op seksualiteit.
* Deelnemers hebben vaardigheden ontwikkeld in het praten over sek-

doelen.

gen adequaat te geven en hiermee bij te dragen aan het behalen van de

Iedere trainingsbijeenkomst bestaat uit de volgende elementen:

sualiteit met een groep.
* Deelnemers hebben inzicht in mannelijkheids- en vrouwelijkheidscoderingen en de relatie met seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

* Gezamenlijke maaltijd en informele uitwisseling.
* Reflectie vorige bijeenkomst.
* Bespreken eventuele huiswerkopdracht.
* Inhoudelijk programma.
* Eventueel nieuwe huiswerkopdracht.

Mannelijkheidscoderingen zijn opvattingen en denkbeelden die mannen
hebben meegekregen over wat in een bepaalde context gewenst en

Terugkomdagen

ongewenst rolgedrag is. Deze mannelijkheidcoderingen zijn onderdeel

De terugkomdagen zullen met name bestaan uit:
* Ervaringen van de peer educators delen: bespreken wat ze tegenkomen, reflectie.

van de identiteit van mannen. Bijvoorbeeld:
* Ik ben pas een echte man als ik mijn eer bescherm.
* Ik zorg voor voldoende inkomen voor mijn gezin.

* Dilemma’s en casussen van peer educators analyseren en bespreken.
* Opnieuw oefenen of bijstellen van werkvormen.

Belangrijk is dat de peer educators zich bewust worden van de invloed

* Uitdiepen van een thema (hier kan MOVISIE voor worden ingehuurd).

* Ik laat mijzelf of mijn familie niet beledigen.

van deze coderingen op zichzelf en na kunnen gaan in hoeverre
deze seksueel grensoverschrijdend gedrag juist kunnen versterken of
verminderen.

MOVISIE
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Certificaat

Coach

Om de training goed af te ronden en de jongens te belonen voor hun

Het is belangrijk dat er naast de trainer een vaste coach is die de contact-

inzet is het aan te raden om een certificaat aan hen uit te reiken. Door

persoon is voor de peer educators. Dit is een vertrouwenspersoon bij wie

hier een feestelijke tintje aan te geven, kan het overhandigen van het

de jongens terecht kunnen, ook buiten kantooruren. Bij voorkeur is deze

certificaat uitreiken de status krijgen van een bijeenkomst waarop de peer

coach een man, het liefst met een Marokkaanse of Turkse achtergrond.

educators officieel benoemd worden als ‘Be A Man!’ peer educator, omdat

Deze trainer kan dan ook weer als rolmodel fungeren voor de peer edu-

ze succesvol hun training hebben afgerond. Benoem dat de peer educators

cators, die op hun beurt weer een rolmodel zijn de voor de jongens die zij

dit certificaat kunnen vermelden op hun CV.

voorlichting geven.

Het certificaat wordt uitgereikt aan alle peer educators die aan alle (of

Competenties van de coach

bijna alle) trainingen hebben deelgenomen. Het is belangrijk vooraf voorwaarden voor aanwezigheid en actieve deelname te formuleren voor het
verkrijgen van het certificaat.

* Trainerservaring.
* Enige kennis van het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag en
seksuele weerbaarheid; in staat zijn om hierover te praten.

Peer educators ontvangen een MOVISIE certificaat voor (het gedeelte van)

* Affiniteit met jongeren; aan kunnen sluiten bij hun belevingswereld.

de training die ze bij MOVISIE gevolgd hebben.

Wat biedt MOVISIE nog meer?

Experts van MOVISIE kunnen ingehuurd worden voor de training van de peer

Organisaties kunnen er ook voor kiezen om de peer educators volledig door

educators op inhoudelijke thema’s zoals seksualiteit, seksuele weerbaarheid

MOVISIE te laten opleiden. Ook kan er een beroep op MOVISIE worden

en seksueel grensoverschrijdend gedrag (volgens de zes criteria) en omgaan

gedaan voor intervisie voor organisaties die werken met ‘Be A Man!’.

met zedelijke familie-eer, mannelijkheid- en vrouwelijkheidscoderingen en
dubbele moraal.

MOVISIE
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Stap 4: Vrijwilligerscontract afsluiten
Vrijwilligerscontract

Algemene tips in de begeleiding van de peer educators

Bij de start van het traject is het van belang dat de organisatie die ‘Be A Man!’

* Wanneer er geen trainersbijeenkomst is, houd dan contact met de peer

gaat uitvoeren een vrijwilligerscontract opstelt voor de aspirant peer educa-

educators door middel van sociale media (Facebook- of WhatsApp-

tors en dit door hen laat ondertekenen. Een voorbeeldcontract is opgeno-

groep, Twitter @OK2BEaMan), mail of telefoon; zo blijven de jongens

men in bijlage 2. Een contract biedt duidelijkheid over de status van het peer

echt betrokken bij het project.

educatorschap: het geeft aan dat ook al betreft het geen betaalde functie het

* Stimuleer onderling contact tussen de peer educators: juist ook

wel een serieuze taak is die met verantwoordelijkheid gepaard gaat. Met een

informeel contact versterkt de banden tussen de jongens en maakt dat

contract wordt er tevens commitment gecreëerd. Een tip is dan ook om het

zij makkelijker met elkaar voorlichting kunnen geven.

ondertekenen van het contract aan te kleden als een feestelijke bijeenkomst
waar de peer educators en hun betrokkenheid worden geprezen.

* Zorg dat je altijd als coach bereikbaar bent voor de groep mochten er
vragen of onzekerheden zijn.
* Geef de peer educators de ruimte om persoonlijke ervaringen met

Stap 5: Peer educators begeleiden

seksueel grensoverschrijdend gedrag te delen. Wijs eventueel door naar

Individuele begeleiding

maatschappelijk werk of GGZ wanneer een peer educator hierbij extra

Het is aan te raden om te zorgen voor drie individuele gesprekken met

begeleiding nodig heeft.

iedere peer educator:
* Een eerste gesprek: kennismaken, kijken of de jongen in de groep
past en voldoet aan het profiel van een peer educator.
* Een tussentijdse evaluatie: doel van dit gesprek is om na te gaan hoe
de peer educator het project ervaart en feedback te geven op het
functioneren van de peer educator in de groep.
* Eindgesprek: dit is een gesprek alvorens je met de voorlichtingen begint. In dit gesprek wordt nagegaan of de peer educator nog vragen
heeft en of hij zich klaar voelt om met de voorlichtingen te beginnen.
Eventueel kan dit gesprek ook telefonisch.
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grensoverschrijdend gedrag is.
aanzien van meisjes en vrouwen.
5. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door positieve
gedragsalternatieven te (h)erkennen en te leren benoemen.
6. Het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid door het vergroten

passen en die volgens hen het best bij de doelgroep aansluiten. Belangrijk

en opdoen van (praktische) kennis en tips over, en oefenen met

is wel dat de vijf bijeenkomsten met daarin de verschillende thema’s be-

situaties van groepsdruk of sociale druk.

handeld worden. Het programma is namelijk op zo’n manier samengesteld
dat de verschillende thema’s op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Deze doelen zijn geïntegreerd in vijf bijeenkomsten, met verschillende
thema’s: erkennen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt

Globale inhoud voorlichtingen

onder jongeren; wensen en grenzen op seksueel gebied herkennen; opvat-

De voorlichting bestaat uit vijf bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst duurt

tingen en beeldvorming over meisjes en jongens en de mogelijke invloed

inhoudelijk gezien 50 minuten, met in- en uitloop ongeveer 60 minuten.

op het (seksuele) gedrag van jongeren; wensen en grenzen van jezelf en
een ander respecteren; ongeacht eventuele sociale druk of groepsdruk

Het programma van ‘Be A Man!’ heeft als hoofddoel een bijdrage te le-

(druk van vrienden, kennissen, ouders of anderen uit de omgeving).

veren aan het voorkómen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de
seksuele weerbaarheid van de jongens te bevorderen. Het programma wil

Het programma kent vijf bijeenkomsten met de volgende opbouw:

een bijdrage leveren aan de volgende zes subdoelen (zie hoofdstuk 2.2):

Bijeenkomst 1: Seksueel grensoverschrijdend gedrag erkennen

1. Het vergroten van bewustwording dat iedereen grenzen heeft op
seksueel gebied, die gerespecteerd dienen te worden.

Bijeenkomst 2: Seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen
Bijeenkomst 3: Beeldvorming en invloed op seksueel gedrag

2. Het vergroten van de kennis over wanneer seksueel gedrag
grensoverschrijdend is.

Bijeenkomst 4: 	Respecteren van wensen en grenzen (incl. omgaan met
impulsen en lust)
Bijeenkomst 5: Omgaan met sociale druk (incl. media)
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Stap 7: De einddoelgroep bereiken

Een vaste groep

In de werving is het van belang om er allereerst goed over na te denken

Het is sterk aan te raden om te werken met een min of meer vaste groep

op welke manier het thema het beste bekend kan worden gemaakt. Dit is

jongeren die gewend is om op een bepaald tijdstip bij elkaar te komen. Je

uiteraard sterk afhankelijk van de groep jongens die je wilt bereiken. Toch

kunt denken aan:

geldt wel voor alle doelgroepen dat een al te expliciete benoeming van
het thema ‘voorkomen seksueel geweld’ of ‘preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag’ meestal niet direct aansluit. Het ligt meer voor de hand

* een vaste jongerenmiddag (of avond) in een buurthuis of binnen
jongerenwerk;

om te kiezen voor een positievere insteek: thema’s zoals ‘relaties’, ‘seksua-

* een cursusmiddag of middag waarop allerlei activiteiten worden
georganiseerd;

liteit’, ‘omgaan met meiden’ slaan vaak beter aan.

* training van een sportclub.

Om jongeren te werven die mee willen doen, kun je op diverse manieren

Belangrijk is om deze jongeren en eventueel hun ouders van te voren te

te werk gaan. Meestal kies je voor een combinatie van methoden. Het

vertellen waar de bijeenkomst over gaat, op een manier die aanspreekt en

bekende ‘via via’ werkt vaak het beste. Daarnaast kunnen sociale media

niet afschrikt.

ingezet worden ter ondersteuning. Kondig de bijeenkomst bijvoorbeeld
aan via Twitter of Facebook en vraag aan bekende personen in de doel-

Leeftijd

groep om dit ook te doen. Het handigste is uiteraard om te werken via

Het is belangrijk om er voor te zorgen dat de leeftijd van de deelnemende

een bestaande groep jongens. Op een van de momenten waarop de groep

jongens dicht bij elkaar ligt. Er kan daarom een keuze worden gemaakt uit

jongens gewend is om bij elkaar te komen, kan de bijeenkomst worden

de doelgroep 12- t/m 14-jarigen of de doelgroep 15- t/m 16-jarigen.

aangekondigd. Uiteraard is het van belang dat deze aankondiging ge-

In de praktijk bleken ook vaak jongens van ouder dan 16 jaar deel te

beurt door een persoon die door de jongens wordt vertrouwd, gewaar-

nemen in de voorlichting. Dit is echter niet aan te raden. Deze doel-

deerd en/of in aanzien staat.

groep zal minder geneigd zijn om te luisteren naar de peer educators
en hen als voorlichter serieus te nemen. Daarnaast is hun seksuele ervaring en/of kennis veel groter dan van de jongere jongens. Het niveau
van het programma sluit daardoor waarschijnlijk niet goed ben hen
aan. Dit geldt ook voor jongens met een zeer laag opleidingsniveau en
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jongeren met een lagere ontwikkelingsleeftijd dan hun werkelijke leef-

Tips

tijd: ook zij hebben vaak meer seksuele ervaring dan jongere jongens

DOCK Amsterdam en Streetcornerwork in Amsterdam: “Vraag een aantal

vanwege hun lichamelijke ontwikkeling.

oudere jongens die actief zijn in de organisatie om de bijeenkomst te
promoten onder de jongens uit de doelgroep.”
WELZIN: “Beloof geen vergoeding, maar laat de jongens een activiteit
verdienen door mee te doen aan ‘Be A Man!’ en positief gedrag te

Wat niet werkt …

vertonen.”

Tijdens één bijeenkomst in de pilot verschilden de jongens erg van
elkaar in leeftijd. Voor de peer educators was het toen erg moeilijk om
aansluiting te vinden met de hele groep. De oudere jongens wilden

Jongeren persoonlijk aanspreken

andere dingen doen en weten dan de jongere jongens. Een groep met

Je kunt jongeren persoonlijk aanspreken om hen uit te nodigen om naar de

jongens van ongeveer dezelfde leeftijd bleek veel beter te werken.

middag te komen. Je kunt dit zelf doen, maar je kunt ook aan de peer educators of aan andere jongens, die overtuigd zijn van het doel van de voor-

Wat wél werkt?

lichting, vragen om dit te doen. Daarnaast kunnen ook allerlei sleutelfiguren

Er dient daarom een keuze te worden gemaakt uit de doelgroep:

een rol spelen, zoals een imam, een buurtjongerenwerker, of docenten.

* 12- t/m 14-jarigen, óf
Sociale media

* 15- t/m 16-jarigen.

Jongeren zijn goed te bereiken via sociale media. Hoe je sociale media inzet,
hangt echter sterk af van hoe de doelgroep in jouw regio hier gebruik van
maakt. Jongeren in Amsterdam gebruiken namelijk weer andere sociale
media dan die in Eindhoven en Turkse jongeren gebruiken soms weer andere
dan Marokkaanse jongeren. Er is dus niet van te voren te zeggen welke
manier het beste aansluit bij de doelgroep. Zorg daarom dat je op de hoogte
bent van de sociale media die de doelgroep gebruikt die jij wil bereiken.
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* Je kunt feitjes en weetjes versturen over het thema van de voorlichting en in je boodschap een link zetten naar een website of Facebookpagina waarop de bijeenkomsten staan aangekondigd.

ken dat dit echter wel een toegevoegde waarde kan hebben. Hieronder
Facebook

een aantal tips voor wanneer je sociale media gaat inzetten:

Facebook is zeer populair over de hele wereld. Je kunt Facebook op diverMicroblogs

se manieren inzetten:

Microblogs zijn onder jongeren erg populair. Tumblr wint steeds meer aan
populariteit, maar Twitter blijft onder een deel van de jongeren ook erg
populair. Tweets zijn microblogs: in een paar regels kun je iets kwijt. Twitter kun je op diverse manieren gebruiken:
* Weet je de Twitternamen van de personen waarvan je zou willen dat
ze komen? Kondig je bijeenkomst aan op Twitter en stuur die door
een ‘@’ te gebruiken direct aan de jongeren waarvan je wilt dat ze
komen.
* Gebruiken de jongeren in de regio die jij wilt bereiken een
bepaalde #? Zet deze dan in je aankondiging.
* Gebruik het ‘Be A Man!’ Twitteraccount: @OK2BEaMan
* Je kunt de bijeenkomst algemeen aankondigen en deze direct sturen

* Je kunt je bijeenkomst aankondigen door een event aan te maken en
gericht jongeren uitnodigen voor je bijeenkomst.
* Wanneer je bevriend bent met de jongeren die je wilt uitnodigen,
kun je bij je status update je bijeenkomst aankondigen zodat zij deze
zien. Plaats hier een filmpje of een comic bij, zodat je status update
opvalt en leuk is voor de jongeren om te bekijken.
* Stuur jongeren een direct bericht op Facebook en zet hierin de
uitnodiging.
* Maak een Facebookgroep voor de voorlichtingen. Je moet dan wel
voldoende ‘likes’ hebben en deze up-to-date houden.
* Sluit je aan bij een populaire Facebook groep en plaats hierin een
bericht waarin je de bijeenkomst aankondigt.

aan de personen die als sleutelfiguren kunnen dienen en de boodschap kunnen retweeten. Dit heeft alleen zin wanneer je voldoende
‘volgers’ hebt op Twitter onder de leden van de doelgroep die je wilt
bereiken.
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* Jongeren zijn vaak geïnteresseerd in feitjes. Plaats daarom een ‘wist
je dat’ die betrekking heeft op de inhoud van de voorlichting. Zet er

zit een forum waar vele jongeren actief zijn. Je kunt op diverse manieren

een duidelijke bronvermelding bij; anders denken jongeren dat je het

gebruik maken van deze fora. Houd er rekening mee dat dit landelijke

zelf verzint.

aandacht krijgt: niet alleen jongeren uit de regio lezen dit.
* Via een persbericht:
* Maak een persbericht over de bijeenkomst die je gaat houden:
zorg dat het persbericht discussie uitlokt, zodat de jongeren
erover gaan discussiëren.

* Open een topic waarin men vragen kan stellen over het thema van de
voorlichting. Maak duidelijk welke expertise je hebt en welke vragen
jongeren kunnen stellen.
* Open een nieuwe topic en plaats een geheel geanonimiseerd
ervaringsverhaal.

* Stuur dit persbericht op naar de redacties van Marokko.nl en
Hababam.nl.
* Meng je in de discussie die over het persbericht ontstaat of
vraag de peer educators om dit te doen.
* Als het persbericht wordt geplaatst op Marokko.nl of Hababam.nl, kan hier vervolgens weer over worden getwitterd
door deze sites. Je kunt deze tweet retweeten.

Tips uit de praktijk
* Organiseer nooit de voorlichting in de zomerperiode en/of tijdens de
ramadan.
* Neem voldoende tijd voor een goede werving.

* Je kunt een stelling plaatsen op het forum. Dit kan in poll vorm, maar
hoeft niet. Vaak werkt een poll wel goed en kan je hier percentages

* Zoek vindplekken van de doelgroep.
* Werk met lokale organisaties.

uithalen. Let op, een poll dient kort en uitdagend te zijn. Je hoeft
het niet zelf met de stelling eens te zijn. Je kan je mening in een
later stadium geven. Laat ze maar lekker de discussie eerst met elkaar
aangaan. Zo krijg je namelijk ook direct een beeld van hoe zij erover
denken en wat ze wel/niet weten: je vergaart meteen kennis. Vervolgens kondig je de bijeenkomst aan in deze discussie. Vermeld duidelijk waar de bijeenkomst wordt gehouden en wie de doelgroep is.
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Stap 8: De voorlichtingen plannen en organiseren

Daarnaast moeten de peer educators zelf materialen meenemen. Een over-

Randvoorwaarden die voorafgaande aan de bijeenkomst goed

zicht van benodigde materialen is opgenomen in de handleiding voor peer

geregeld moeten worden

educators, onderdeel van de methode ‘Be A Man!’.

Om de bijeenkomst te houden, zijn er verschillende praktische zaken die
geregeld moeten worden:
* De ruimte. Deze moet aan aantal eisen voldoen:
* Voldoende groot, zodat de jongens er goed in kunnen

Tips bij planning

bewegen.

Het is een hele klus om te zorgen dat je vijf data hebt waarop zowel de

* Geen tussenkomst van anderen, niet gestoord worden.
* Een ruimte waarin jongeren zich op hun gemak voelen om te

peer educators, de begeleider van de groep jongens als ook de jongens
zelf beschikbaar zijn. Belangrijk is om dit met alle partijen goed af te

praten over seksualiteit (een uitgesproken religieuze ruimte,

stemmen. Enkele tips:

zoals een moskee bijvoorbeeld, zou mogelijk een drempel

* Vraag aan alle peer educators om door te geven op welke dagen en

kunnen opwerpen).

avonden ze beschikbaar zijn, spreek met hen af dat ze doorgeven

* Geluidsdicht, niet te gehorig.
* Niet te veel ramen, waardoor mensen van buiten makkelijk
naar binnen kijken.

wanneer hier verandering in komt.
* Check bij de peer educators hoe zij het beste bereikbaar zijn: bij de een
is dit per mail, bij de ander per telefoon. Maak eventueel gebruik van

* Dvd-speler en scherm.
* Internetverbinding.

middelen zoals Ping of WhatsApp.
* Spreek met de peer educators af dat zij altijd iets van zich laten horen

* Pennen en papier.
* Flap-over waarop de peer educators hun opmerkingen kunnen schrijven.
* Plakband om de flap-overs op te hangen.
* Drinken voor deelnemers en peer educators: geen alcoholische dranken, maar bijvoorbeeld frisdrank.

als zij op het laatste moment verhinderd blijken te zijn bij een geplande
voorlichting (denk aan ziek zijn, lekke band, etc.).
* Zorg dat je altijd bereikbaar bent voor de peer educators (ook buiten
kantooruren en in het weekend), zodat zij hun beschikbaarheid
kunnen doorgeven voor de voorlichtingen of het kunnen melden als ze

* Hapjes of maaltijd als de bijeenkomst plaats vindt rond etenstijd.
* Een ruimte waarin pauze kan worden gehouden.

MOVISIE
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Stap 9: De voorlichtingen uitvoeren

culturele achtergrond van de jongens en dat de peer educators eenzelfde

Belangrijke aandachtspunten in de uitvoering

achtergrond hebben, kan voor veel ouders een geruststelling zijn.

* Homogene groepen van leeftijdsgenoten of vrienden dragen bij aan
het veiligheidsgevoel, het wederzijds respect en wederzijdse beïnvloe-

Voor veel Marokkaanse en Turkse families is opvoeding de taak van alle
betrokkenen: ouders, verzorgers, familie, kennissen, school etc. Vandaar

ding. Het advies is dan ook om kleine groepen (zes tot acht deelne-

dat men ook bij problemen zoals seksueel geweld een antwoord en oplos-

mers) van 12- t/m 14-jarigen of 15- t/m 16-jarigen te vormen. Met

sing verwacht van de omgeving. Daarom is het een optie om aan de slag

meer dan acht jongens is de voorlichting te druk en komen niet alle

te gaan met niet alleen de ouders, maar met meer de gemeenschap als

jongens meer aan bod.

geheel. Dit wordt ook wel een ‘community based benadering’ genoemd

* Belangrijk is om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk volwassenen
aanwezig zijn bij de voorlichting: jongens gaan met volwassenen erbij

(Bermúdez Parsai, Castro, Marsiglia, Harthun, & Valdez, 2011). Naast dit
traject voor jongeren, kunnen er dan bijeenkomsten worden georgani-

vaak meer ‘sociaal wenselijke antwoorden’ geven en durven minder

seerd voor en door ouders over de thema’s seksualiteit en seksueel grens-

vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

overschrijdend gedrag. MOVISIE en ook de andere samenwerkingspartners

* Het is sterk aan te raden om er voor te zorgen dat er geen meisjes
of vrouwen aanwezig zijn bij de bijeenkomsten: de ervaring leert

kunnen hierbij om advies worden gevraagd.

dat jongens dan moeilijk praten over een thema als seksualiteit. De
groepsdynamiek verandert dan ook.
Informeren van de ouders?
Afhankelijk van de soort organisatie, zal de keuze moeten worden gemaakt of de ouders geïnformeerd worden over de bijeenkomst. Bij de ene
organisatie is dit gebruikelijker dan bij de andere. Bedenk dat veel ouders
kunnen schrikken wanneer ze weten dat hun kind aanwezig zal zijn bij
een bijeenkomst over seksualiteit. Door uitleg te bieden over de insteek
van het programma, kan je echter veel van deze angst wegnemen. Vooral het gegeven dat in de voorlichting rekening wordt gehouden met de
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Stap 10: Evalueren en opstellen leerpunten

voorlichting. Het gesprek kan worden aangegaan aan de hand van de

Van belang is om de bijeenkomst goed te evalueren met de peer educators

thema’s die genoemd worden onder de kopjes Evaluatie op inhoud en

en de medewerkers die de voorlichting hebben georganiseerd. In deze

Evaluatie op proces.

evaluatie gaat het om reflectie van de peer educators en de reflectie van
de organisatie op het eigen handelen, met als doel mogelijke verbeterpun-

* Wanneer de organisatie uit een grote groep mensen bestaat, kan er eventueel een evaluatieformulier worden ge-

ten aan te wijzen voor de volgende bijeenkomst of een nieuw voorlich-

bruikt. Aan de hand van de uitkomsten, kunnen organisatie

tingstraject. Het gaat om een evaluatie op proces en inhoud. Met proces

en peer educators met elkaar in gesprek over de mogelijke

wordt de manier bedoeld waarop de voorlichting is verlopen. Met inhoud

verbeterpunten.

wordt bedoeld of de (leer)doelen van de voorlichting bereikt zijn. De peer
educators evalueren ‘Be A Man!’ aan het eind van de laatste bijeenkomst
met de deelnemende jongens (zie pagina 76 en bijlage 4b).

Evaluatie op inhoud
* Het bereik: het aantal jongens uit de doelgroep dat bereikt is: wanneer er een te klein aantal is bereikt of als slechts een klein deel van

Evaluatie door organisatoren en peer educators

de deelnemers terugkomt voor de tweede voorlichting is dit een

* Vraag na afloop aan de jongens hoe zij de voorlichting hebben ervaren. Eventueel kun je korte interviewtjes houden.
* Wanneer je wilt dat jongeren een evaluatieformulier invullen,
is het belangrijk dat dit een kort en simpel formulier is. Ook

belangrijk punt van de evaluatie.
* De aansluiting van het programma op de belevingswereld en het
niveau van de jongens: sloten de voorbeelden, vragen en filmpjes van
de peer educators aan bij de belevingswereld van de jongens? Waar

is het goed om een jongeren een presentje te geven (bijvoor-

was dit aan te merken? Welke onderdelen waren eventueel te moei-

beeld een snack of een cadeaubon) wanneer zij het formulier

lijk of juist te makkelijk voor de jongens?

ingevuld inleveren. Ook belangrijk is de anonimiteit te waarborgen: het formulier kan bijvoorbeeld ingeleverd worden in
een blanco envelop.
* Aan te raden is om zo’n evaluatiemoment in te plannen met peer
educators en organisatie na iedere bijeenkomst en na de gehele

* De waardering van de deelnemende jongens: hoe hebben zij het gevonden? Hoe kan de waardering eventueel verbeterd worden?
* Het effect: dat wat de deelnemende jongens geleerd hebben. Dit kan
in kaart gebracht worden door de jongens na afloop hierover vragen
te stellen in de vorm van een kort interviewtje. Ook wordt dit vaak
zichtbaar in de andere activiteiten voor de doelgroep: lijken de jon-
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Evaluatie door peer educators onder deelnemende jongens

gens iets te hebben opgestoken van de voorlichting?
* Deelname van de jongens aan het programma: hebben de jongens
actief deelgenomen of hebben zij slechts geluisterd? Hebben zij zelf

De peer educators maken aan het eind van de laatste bijeenkomst gebruik
van een evaluatieformulier voor de deelnemende jongens (bijlage 4b).

hun vragen durven stellen? Zijn ze in discussie gegaan met elkaar? Dit

Zij laten de deelnemende jongens dit niet zelf invullen, maar leiden hen

is een belangrijk onderdeel van de evaluatie. Doel is dat de jongens

middels gesprek door de vragen heen. Werkvorm: de ene peer educator

zoveel mogelijk meedoen en hun eigen vragen durven stellen en hun

leidt het gesprek en noteert de reacties en antwoorden op een flap-over.

eigen mening durven geven.

De andere peer educator voert de antwoorden indien mogelijk meteen in
via de laptop of mobiel, en stuurt de evaluatie naderhand naar MOVISIE

Evaluatie op proces

toe. De gegevens worden gebruikt om de methode verder te evalueren en

* Voorbereiding: hoe is dit proces verlopen? Zijn alle stappen ondernomen? Wat zou hierin mogelijk anders kunnen?

eventueel bij te stellen waar nodig.

* Het samenstellen van het programma: welke onderdelen uit het
programma zijn gebruikt? Hoe is die keuze tot stand gekomen? Zou
je de volgende keer op zo’n dezelfde manier de keuze maken? Is er

Handige hulpmiddelen

nog behoefte aan bepaalde kennis of vaardigheden om de keuze de

* Voorbeeld van een evaluatieformulier voor de organisatoren en peer

volgende keer anders te kunnen maken?

educators.

* De gekozen werkvormen: welke werkvormen zijn er gebruikt? Hoe
is die keuze tot stand gekomen? Zou je de volgende keer op dezelfde manier de keuze maken? Is er nog behoefte aan bepaalde kennis

* Voorbeeld van een evaluatieformulier voor deelnemende jongens.
Zie bijlagen 4a en 4b.

of vaardigheden om de keuze de volgende keer anders te kunnen
maken?
* Samenwerking tussen peer educator en organisatie: hoe is de samenwerking verlopen? Hoe wordt deze door beide partijen beoordeeld?
Welke mogelijke verbeterpunten zijn er?
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Peer educators vinden kan lastig zijn, maar ze behouden kan nog moeilij-

Tips bij peer educators behouden en/of nieuwe peer
educators werven

ker zijn. Van belang is dat de peer educators zich betrokken blijven voelen

* Spreek de jongeren aan op innerlijke overtuigingen en idealen; maak

bij het project en de verantwoordelijkheid voelen om hier mee door te
gaan. Tegelijkertijd is het ook inherent aan peer education als methode,
dat er nieuwe lichtingen peer educators komen. Dit is ook goed, om de
aansluiting bij de doelgroep te behouden (denk onder andere aan de

verder lezen R

duidelijk hoe deze overtuigingen en idealen terugkomen in het project.
* Organiseer informele activiteiten voor de peer educators en stimuleer
onderling contact tussen de peer educators; zorg dat het ‘gezellig’ is.
* Informeer de peer educators regelmatig over de voortgang en resultaten

leeftijd en daarbij behorende belevingswereld). Zorg daarom dat je op tijd
weer nieuwe peer educators gaat werven.

bijlagen R

bronnenlijst R

van het project.
* Vier resultaten van het project samen: benadruk wat er bereikt is en
welke goede bijdrage de peer educators hier aan hebben geleverd.
* Geef de peer educators regelmatig complimenten voor wat ze goed
doen.
* Vraag personen met kennis en status in de ogen van de peer educators
als gastspreker in de trainingen.
* Zorg voor voldoende vergoeding. Wij hanteren hierbij een richtlijn
van 50 euro per voorlichtingsbijeenkomst voor elke peer educator, en
daarnaast reiskostenvergoeding.
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7. Onderbouwing van de methode
Over de methode ‘Be A Man!’ is goed nagedacht: wetenschappelijke inzichten zijn gebruikt bij de
ontwikkeling en de methode is uitgetest in de praktijk. Maar om welke inzichten gaat het dan? En hoe
onderbouwen we de verschillende keuzes die tijdens de ontwikkeling van de methode zijn gemaakt? In
dit hoofdstuk wordt de methode verder onderbouwd en worden de werkzame elementen toegelicht.

7.1

Onderbouwing in het kort

7.2

Waar is ‘Be A Man!’ op gebaseerd?

Laagopgeleide allochtone jongeren, en meer specifiek jongens, zijn een

De methode ‘Be A Man!’ is ontwikkeld door MOVISIE deskundigen ten

moeilijk bereikbare doelgroep op het gebied van (gezondheids)voorlich-

aanzien van preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij baseer-

ting. Peer education is geschikt om moeilijk bereikbare doelgroepen te

den zich hierbij op:

bereiken én om attitude- en gedrag te beïnvloeden (De Wolf et al., 2000,
Hamming et al., 2005). Daarbij zetten de bestaande methoden te weinig
in op seksuele weerbaarheid en gedragsverandering (Meulmeester et al.,
2008). De methodiek ‘Be A Man!’ richt zich op het bevorderen van de seksuele weerbaarheid, bewustwording en attitudebeïnvloeding. Daarnaast
voorziet de methodiek in het uitdragen van positieve gedragsalternatieven, onder meer door inzet van het nieuw ontwikkelde beeldmateriaal en
de zes vuistregels voor positief seksueel contact. In dit hoofdstuk wordt de
methode verder onderbouwd.

MOVISIE
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* Wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en het bevorderen van hun seksuele weerbaarheid.
* Wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de leefsituatie van laagopgeleide jongens van Marokkaanse, Turkse en/of islamitische afkomst.
* Eigen onderzoeken onder laagopgeleide jongens met een Marokkaanse, Turkse en islamitische achtergrond.
* Nauwe samenwerking met acht peer educators: zij hebben meegedacht over de thema’s, de leerdoelen, het programma, de werkvor-
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men en zij hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het

Peer educators kunnen soms meer voor elkaar krijgen dan ouders, docen-

nieuwe beeldmateriaal ‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’

ten en professionals, omdat zij als rolmodel hun persoonlijke ervaringen

(deze dvd behoort tot de gereedschapskist met materialen).

met andere jongeren delen (zie www.peerprojecten.nl en FHI, 2010).

* Pilots: in het voorjaar van 2012 is de methode zeven keer uitgevoerd.
* De proefimplementatie (pilots) is geëvalueerd door TNO.
* Geleerde lessen uit de evaluatie van de pilots. Op basis hiervan werd
de methode verder bijgesteld, eveneens in samenwerking met de
betrokken peer educators.

Peer education verschilt van andere peer-geleide benaderingen. Peer
education activiteiten zijn participatief en vinden gewoonlijk plaats over
een uitgebreidere periode, in tegenstelling tot een eenmalige gebeurtenis.
Plaatsen of locaties voor peer education zijn onder andere: scholen, par-

* De adviezen van de begeleidingscommissie, bestaande uit experts
ten aanzien van de doelgroep, de thematiek en de inzet van sociale

ken, sociale clubs, werkomgevingen, etc. – elke plaats waar jongeren tijd
samen besteden. ‘Peers’ kunnen verschillende rollen spelen in het bewaren
en bevorderen van hun gezondheid (FHI, 2010).

media.
* De tips en ervaringen van de organisaties die de pilots uitvoerden.

7.3

Waarom peer education?

Definities van peer education

Wat is peer education?

“Een proces waarbij goed getrainde en gemotiveerde individuen het

De term peer education wordt veel gebruikt. Maar wat verstaan we er nu

voortouw nemen bij georganiseerde voorlichting en vaardigheidstraining

eigenlijk onder?

van hun peers (ook wel gelijkgestemden of leeftijdsgenoten genoemd)
om de gezondheid en het welzijn van jongeren te ondersteunen of te

Peer education betekent ‘leren van gelijken’. Dit betekent similariteit

verbeteren.” Vertaald, in: FHI (2010).

tussen de peer en de doelgroep; een peer hoort tot dezelfde sociale groep,
ze delen in ieder geval één belangrijk en bindend sociaal of demografisch

“Een voorlichtingsmethodiek waarbij getrainde doelgroepleden in nauwe

kenmerk (FHI, 2010). Bij de methode ‘Be A Man!’ delen de peer educators

samenwerking met een voorlichtende instantie een voorlichtingsprogramma

en de jongens uit de doelgroep eenzelfde etnisch-culturele achtergrond.

ontwikkelen en uitvoeren voor een doelgroep waartoe zij zelf behoren of
die erg lijkt op de groep waartoe zij behoren.” De Wolf et al. (2000).
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Peer education als methode

Verschillende auteurs (Ostermann, 1995; Voorham, 2003) geven elementen

‘Be A Man!’ werkt met peer education als manier om de ‘preventieve bood-

aan die van belang zijn om de methodiek peer education effectief te laten

schap’ over te brengen en zet daarbij peer educators in als rolmodel.

zijn, onder andere:

Peer education is een beproefde methode waarbij jongeren die iets ouder

* De overeenkomst(en) tussen peer educators en doelgroep (similariteit).
* De context waarin de peer education plaatsvindt, de verwachtingen

zijn dan de doelgroep, andere jongeren voorlichten en dienen als rolmodel.

van de doelgroep met betrekking tot de peer education en het ge-

Hierdoor is peer education zeer geschikt om attitude en gedrag te beïnvloe-

drag van de peer educator in relatie tot het doel.

den (de Wolf et al., 2000).
Bij het ontwikkelen van een peer education-methode is de actieve partiDe methode peer education wordt internationaal vaak ingezet in de

cipatie van de peer educators essentieel: zowel in de formulering van de

voorlichting over AIDS en andere soa’s, onder andere ook om moeilijk

boodschap als de wijze waarop deze door de peer educators zal worden

bereikbare doelgroepen te bereiken. UNAIDS (1999) geeft een meer

overgebracht. Bij peer education werken professionals en jongeren dus

omvattende omschrijving van peer education. Peer education wordt niet

nauw samen (Kerrigan, 1999; de Wolf et al., 2000; Kinable, 2006; Anzion,

alleen beschouwd als een methode, maar als een concept, met de volgen-

2002; FHI, 2010).

de aspecten:
* Een benadering.
* Een communicatiekanaal.

Een ‘peer’ wordt door UNAIDS (Kerrigan, 1999) gedefinieerd als: “One

* Een methodologie.
* Een filosofie.

that is of equal standing with another; one belonging to the same societal
group especially based on age, grade, or status.”

* Een strategie.
Wil een preventiemethodiek voor jongeren effectief zijn, dan is het onder

Wat is een peer educator?

andere van belang dat deze aansluit bij de belevingswereld van jongeren

Over het algemeen is een ‘peer’ iemand die tot dezelfde sociale groep als

(Meulmeester et al., 2008; Felten, Janssens & Brants, 2009). Dat is één van

de ander behoort, wat betekent dat ze op zijn minst één belangrijk soci-

de redenen waarom gekozen is voor peer education in dit project.

aal of demografisch kenmerk met elkaar delen, zoals leeftijd, opleiding,
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beroep, of risicogedrag (FHI, 2010). Bij de methode ‘Be A Man!’ delen de

Waar is peer education op gebaseerd?

peer educators en de jongens uit de doelgroep eenzelfde etnisch-culturele

Peer education is gebaseerd op de gedachte dat jongeren eerder hun gedrag

achtergrond.

zullen veranderen, wanneer hun leeftijdsgenoten (peers) die ze graag mogen en die ze vertrouwen verandering propageren of uitdragen. Deze visie is

De peer educators van ‘Be A Man!’ worden ingezet als rolmodel. De ideale

gebaseerd op diverse wetenschappelijke theorieën over hoe het gedrag van

peer educator heeft een iets hogere status in de groep dan degenen die

mensen veranderd kan worden. We lichten er hieronder een paar toe.

voorgelicht worden, maar niet te hoog want hij moet voor de doelgroep
haalbaar nastrevenswaardig zijn. In kleding, uiterlijk en taalgebruik mag

* De sociale leertheorie (Bandura, 1986): de sociale leertheorie gaat er
verder van uit dat mensen niet alleen leren door zelf bepaald gedrag

hij niet teveel afwijken van de doelgroep die hij voorlicht. Op deze manier

uit te voeren en hiervan de consequenties in te zien, maar ook door

kan hij een rolmodel worden (Hamming et al., 2005). Hierdoor is peer edu-

anderen te observeren. Wanneer je als jongere ziet hoe een ander

cation zeer geschikt voor moeilijk bereikbare doelgroepen én om attitude

zich gedraagt en wat het effect hiervan is, kun je ook het gevoel

en gedrag te beïnvloeden (de Wolf et al., 2000).

krijgen dat jij dit wellicht ook zou kunnen (‘eigen effectiviteit’). Wanneer een peer educator dus laat zien hoe het anders kan, wordt je als

Peer educator en imam-in-opleiding Deniz: “Wij waren als een
soort oudere broers voor de jongens. Ze durfden ons alles te
vragen.”

jongere geprikkeld om dit ook te gaan doen.
* Prototype Willingness Model (Gibbons, Houlihan & Gerrard, 2008):
volgens deze theorie is een deel van je gedrag van te voren gepland
en bedacht. Je handelt deels ‘bewust’ en weloverwogen. Maar een
deel van je gedrag is ook sociaal: je gaat niet af op wat je van te voren hebt bedacht, maar doet wat de groep doet. Je reageert gewoon
direct op wat er om je heen gebeurt en doet mee met de groep. Wanneer een jongere denkt dat belangrijke personen (vrienden, peers)
bepaald gedrag goedkeuren of afkeuren, is dit dus van invloed op de
wens van de jongere om het gedrag wel of niet uit te gaan voeren.
Als een peer educator bepaald gedrag goedkeurt of juist afkeurt, en
deze peer educator wordt door de jongere als belangrijk gezien, kan
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* Peers kunnen relaties succesvol voordoen/naspelen en kunnen laten
zien hoe goede sociale vaardigheden voordelen kunnen opleveren
(Evans & Tripp, 2006).

tude (de eigen opvatting), hoe jij denkt dat anderen hierover denken

* Peers zijn effectiever in het creëren van een leeromgeving waarin de
leerlingen de waarde van het oefenen van vaardigheden met betrek-

(sociale normen) en je eigen inschatting van de eigen mogelijkheden

king tot relaties accepteren met behulp van verschillende rollenspel-

om het gedrag uit te kunnen voeren: als je denkt dat het voor jou

len dan professionals dat zijn (Evans & Tripp, 2006).

deze theorie. Deze intentie wordt beïnvloed door de houding / atti-

onmogelijk is om je anders te gedragen, is er immers een kleine kans
dat je het gaat proberen. Een peer educator zal dus op al die verschil-

Waarom peer education inzetten bij preventie seksueel grens-

lende niveaus aan de slag moeten om een jongere te overtuigen.

overschrijdend gedrag?
In eerste instantie werd peer education ingezet bij voorlichting over AIDS.

Welk bewijs is er voor peer education?

Tegenwoordig wordt peer education ook op andere thema’s ingezet. Zo is

Peer education is een veelbelovende methode, maar de effectiviteit is nog

er bijvoorbeeld de organisatie Diversion die zich sinds 2004 in peer educa-

niet volledig onderbouwd (Hamming et al., 2005). Wel zijn er duidelijk

tion specialiseert en zich daarbij richt op verschillende thema’s: thema’s die

aanwijzingen voor effectiviteit:

door veel jongeren als saai worden beschouwd (zoals de verkiezingen of

* Wil preventie voor jongeren effectief zijn, is het onder andere van
belang dat deze aansluit bij de belevingswereld van jongeren (Meul-

duurzaamheid), thema’s die in de culturele taboesfeer liggen (zoals homoseksualiteit) en thema’s die politiek gevoelig liggen (zoals de multiculturele samenleving). Stichting Kikid werkt al jaren met peer education op twee

meester et al., 2008; Felten, Janssens & Brants, 2009).
* Wil een preventiemethode kans van slagen hebben, dan is participatie door de doelgroep zelf noodzakelijk (Bass, Dalal-Clayton & Pretty,
1995; Ten Dam, 1998; Hamming et al., 2005; Meulmeester et al., 2008).

thema’s: seksualiteit en drank en (soft)drugs.
Steeds valt op dat peer education veel gebruikt is voor thema’s in de

* Participatie van de ‘doelgroep’ is essentieel in het werken aan empowerment van een doelgroep (Jacobs, 2005).

taboesfeer en thema’s waar jongeren niet makkelijk met hun ouders over

* Peers kunnen als rolmodel invloedrijker of populairder zijn dan professionals (Mellanby, Newcombe, Rees, & Tripp, 2001).

zo’n thema: ook hier praten jongeren en hun ouders weinig over (De Wolf

MOVISIE
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* Ingebed in een ‘gemeenschap’: Een goed inzicht in de contexten
waarbinnen jongeren leven is van belang bij peer education pro-

werpen zijn en daardoor extra moeilijk bespreekbaar (Felten, Janssens &

gramma’s. Denk aan sociale normen, contexten van de gemeenschap

Brants, 2009).

en mediaboodschappen. Ouders, leerkrachten, gezondheidswerkers
en religieuze leiders nemen ook een belangrijke rol in de levens van

Zoals we hebben gezien in hoofdstuk 4 van deze handleiding zijn jongens

jongeren in. Peer education programma’s staan daarom zelden op

van Marokkaanse of Turkse afkomst vaker dan andere jongeren, op elkaar

zichzelf. Vaak is peer education de ‘community based outreach com-

aangewezen en gewend om elkaar ‘op te voeden’. Peer education sluit

ponent’ in een breder jeugdinitiatief. Andere componenten kunnen

daarom goed aan bij de manier waarop deze doelgroep gewend is om

verschillende doelen hebben of kunnen op andere publieksgroepen

nieuwe informatie en vaardigheden te verkrijgen.

gericht zijn (FHI, 2010).
* Het betrekken van ouders, leden van de gemeenschap en andere
sleutelfiguren kan de motivatie van jongeren vergroten en de accep-

7.4	Eisen en randvoorwaarden voor succesvolle peer
education

tatie en ondersteuning voor het peer education programma vanuit de

Waar moet een succesvol peer education project aan voldoen? De volgende eisen zijn van toepassing op peer education in het algemeen:
* De peer educators zelf dienen volledig betrokken te worden bij het
plannen van het programma, de implementatie en de evaluatie.
Wanneer het programma is opgezet om ten goede te komen aan
jongeren, dan zouden jongeren inbreng moeten hebben ten aanzien
van hoe het programma wordt ontwikkeld en gegeven (FHI, 2010;
Kinable, 2006; Anzion, 2002).
* De overeenkomst(en) tussen peer educators en doelgroep is erg belangrijk. Dit wordt ook wel similariteit genoemd: de jongeren moeten
zichzelf kunnen herkennen in de peer educators (Ostermann, 1995;
Voorham, 2003).

gemeenschap doen toenemen (Svenson, 2008; FHI, 2010).
* Communiceer in de taal die jongere participanten en andere sleutelfiguren verkiezen, en houdt bijeenkomsten en andere activiteiten op
momenten die het beste aansluiten bij jongeren (FHI, 2010).
* Zorg ervoor dat de peer educators niet alleen uitdragen wat jongeren
niet moeten doen, maar vooral wat ze wel moeten; biedt jongeren
een alternatief (FHI, 2010).
* Laat merken dat je de cultuur en religie van de jongeren uit de doelgroep respecteert en daar rekening mee houdt (FHI, 2010).
* Heb oog voor de diversiteit binnen de doelgroep ‘jongeren’ en richt
je op een of meerdere subgroepen zodat je nauw kan aansluiten bij
hun behoeften, omstandigheden en mogelijkheden (FHI, 2010).
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Bij peer education wordt er samengewerkt tussen jongeren en

minderheden) uitsluit in je programma (FHI, 2010).

volwassenen: hierin hebben zowel de jongere als de volwassene de
mogelijkheid om van elkaar te leren, samen beslissingen te maken, hun
vaardigheden te gebruiken en verandering teweeg te brengen. Een echte

volle jongeren-volwassenen-partnerschappen kan een uitdaging zijn.

samenwerking tussen jongeren en volwassenen in een professionele

Volwassenen moeten zich aanpassen aan het delen van besluitvor-

setting voldoet aan de volgende kenmerken:

ming en andere verantwoordelijkheden met jongeren (FHI, 2010).

* Het integreert de verschillende perspectieven en ervaringen van

* Er is een breed draagvlak nodig en ondersteuning vanuit de gemeenschap om te zorgen dat het lange termijn kan worden gewaarborgd
en peer educators ondersteund worden en beschermd tegen negatieve reacties (FHI, 2010).

verder lezen R

Samenwerking tussen jongeren en volwassenen

ervoor dat je niet onbewust een bepaalde doelgroep (zoals seksuele
* Betekenisvolle betrokkenheid van jongeren is essentieel voor het motiveren en behouden van peer educators. Het opbouwen van succes-

bijlagen R

bronnenlijst R

jongeren en volwassenen.
* Het verschaft elke partij de gelegenheid om suggesties te doen en
besluiten te maken: niet alleen de volwassene beslist.
* Het erkent de waarden en bijdragen van zowel de jongere als de

* Er moeten regelmatige nieuwe peer educators getraind worden. Het
verloop onder peer educators is namelijk erg hoog, doordat jongeren
druk bezig zijn met werk of school (FHI, 2010).

volwassene.
* Het biedt de mogelijkheid aan jongeren en volwassenen om volledig
samen op te trekken in het neerzetten van de visie van het programma
en het ontwikkelen, implementeren, en evalueren van het programma.
Bron: FHI, 2010.
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Er zijn ook een aantal mogelijke valkuilen in het werken met peer

Hieraan werden zes subdoelen gekoppeld, die weer werden geconcreti-

education:

seerd als leerdoelen op het niveau van kennis en bewustwording, houding

* Het trainen van jonge mensen om een peer educator te worden en
hen te voorzien van de nodige supervisie kan kostbaar en tijdsintensief

en vaardigheden. Deze leerdoelen zijn leidend voor de invulling van het
programma en de vijf bijeenkomsten. Zie hiervoor 2.2.

zijn. Voor peer educators kan het namelijk moeilijk zijn om verder te
gaan dan alleen het delen / uitwisselen van informatie, naar het hel-

De methode ‘Be A Man!’ wordt verder beschreven en theoretisch on-

pen opbouwen van vaardigheden en gedragsverandering (FHI, 2010).

derbouwd en voorgelegd aan de Erkenningscommissie Interventies, een

* Selectie van peer educators aan de hand van bepaalde criteria kan
ertoe leiden dat peer educators hogere academische vaardigheden en

gezamenlijke activiteit van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het
RIVM/Centrum Gezond Leven en het Nederlands Jeugdinstituut.

een betere uitgangspositie hebben ten opzichte van de jongeren die
zij voorlichten (Stephenson et al., 2004).

7.5	Selectie van leerdoelen, gebaseerd op beschermende
factoren
Op basis van theoretische onderbouwing, de inbreng van de community
adviesgroep (peer educators en vertegenwoordigers van de betrokken migrantenorganisaties) en andere deskundigen, werden de volgende factoren geselecteerd, die we met de methode willen beïnvloeden:
* Kennis en bewustwording over seksualiteit en grenzen op seksueel
gebied.
* Houding ten aanzien van meisjes en eigen grenzen.
* Vaardigheden en eigen effectiviteit in het omgaan met grenzen en
wensen op seksueel gebied.
* Omgaan met gevoelens, lust, impulsen.
* Omgaan met sociale druk (waaronder groepsdruk).

MOVISIE
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* Het op gang brengen van groepsgesprekken door gebruik van ondersteunend visueel materiaal (toolkit voor de peer educators).

In de methode ‘Be A Man!’ zijn diverse werkzame elementen geïntegreerd. Deze vatten we hieronder samen:
* Peer education als methode om moeilijk bereikbare doelgroepen te
bereiken, en om attitude en gedrag te beïnvloeden (zie 7.3).
* Het maken van veiligheidsafspraken bij het begin van elke bijeenkomst. Dit maakt dat de deelnemende jongens zich veiliger voelen en
zich open durven opstellen.
* Het verwijzen naar websites met meer informatie, advies en/of hulp
aan het eind van elke bijeenkomst (zie het belang van eventuele hulp
kunnen vragen onder 3.7).
* Seksualiteit wordt niet geproblematiseerd, positieve kanten worden
benadrukt. Door de nadruk te leggen op wanneer seksueel gedrag
oké is en door de deelnemende jongens positieve gedragsalternatieven mee te geven.
* Het erkennen, herkennen en respecteren van eigen grenzen en die
van anderen op seksueel gebied door in te zetten op hierbij aanslui-

* Herhaling van de boodschap: de zes vuistregels voor positief seksueel
contact - seksueel gedrag dat niet over eigen grenzen of grenzen van
een ander gaat - komen in elke bijeenkomst weer terug.
* De didactische aanwijzingen bij de uitvoering van het programma
(handleiding voor peer educators).
* Randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering in de praktijk (handleiding voor organisaties).
* Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten (uit onderzoek blijkt
dat een programma voor minderjarigen, gericht op seksuele weerbaarheid, moet bestaan uit ten minste vier sessies, zodat vaardigheden en kennis beter beklijven).
* Er vindt niet alleen verbale kennisoverdracht plaats, maar ook in de
vorm van videobeelden, waarin voorbeeldsituaties worden getoond.
* Naast kennisoverdracht kan ook met gedrag worden geoefend.
* Significante anderen worden betrokken, in het bijzonder peer educa-

tende leerdoelen (zie 2.2, gebaseerd op de definities van seksuele

tors met een zelfde etnisch-culturele achtergrond, maar mogelijk ook

weerbaarheid en seksueel grensoverschrijdend gedrag).

andere belangrijke sleutelfiguren uit de gemeenschap.
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BIJLAGE 1
Voorbeeld wervingsfolder
Een word-bestand van de flyer is te downloaden op:
www.movisie.nl/beaman
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BIJLAGE 2
Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst
peer educator ‘Be A
a Man!’
Een word-bestand van het voorbeeld is te downloaden op: www.movisie.nl/beaman
Gegevens vrijwilliger

Takenpakket

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De vrijwilliger is lid van de trainersgroep ‘Be A Man!’ en wordt door

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[naam organisatie] opgeleid tot ‘Be A Man!’ peer educator als onderdeel

Postcode en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

van het [hier eventueel project noemen waar het deel van uitmaakt].

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De vrijwilliger volgt een training om te worden ingezet als ‘Be A Man!’

Bank/girorekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

peer educator over het onderwerp ‘preventie seksueel grensoverschrijdend

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gedrag door jongens en bevorderen seksuele weerbaarheid van jongens’.
MOVISIE verzorgt deze training. Daadwerkelijke inzet is een verantwoor-

Gegevens organisatie

delijkheid van de organisaties van waaruit de vrijwilliger aan het project

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

deelneemt.

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De vrijwilliger is verbonden aan het project vanaf [datum] tot aan de

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

afronding, [datum], gedurende de training en tijdens de interactieve

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voorlichtingsbijeenkomsten voor de doelgroep van ‘Be A Man!’, 12- tot
en met 16-jarige, laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse
achtergrond.
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BIJLAGE 1
Certificaat

Reiskostenvergoeding training peer educators

De training bestaat uit een startbijeenkomst, minimaal zeven trainingsbij-

Gemaakte reiskosten voor de training tot peer educator worden vergoed

eenkomsten, twee terugkombijeenkomsten en één feedbackbijeenkomst,

op basis van reizen met het openbaar vervoer, 2e klas. Zie verder het aan-

elk van drie uur. Na afloop krijgen de vrijwilligers die aan de training

hangsel bij deze overeenkomst.

hebben deelgenomen een certificaat. Om in aanmerking te komen voor
dit certificaat, is het volgen van tenminste zeven bijeenkomsten, tenzij

Onkostenvergoeding interactieve voorlichtingsbijeenkomsten

anders overeengekomen met MOVISIE en [organisatie], en de realisatie

‘Be A Man!’

van minimaal één ‘Be A Man!’ voorlichtingsbijeenkomst voor de doelgroep

De vrijwilliger ontvangt van [naam organisatie] een onkostenvergoeding

verplicht.

per gegeven voorlichtingsbijeenkomst. De hoogte van deze vergoeding is
vastgelegd in het aanhangsel bij deze overeenkomst.

Aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid
De vrijwilliger verricht bovengenoemde activiteiten uit naam van [naam

Organisatorische voorwaarden en regelingen

organisatie]. Hij zal derhalve geen uitspraken doen waarvan hij redelij-

Communicatie

kerwijze weet (of kan vermoeden), dat deze ingaan tegen de uitgangs-

De vrijwilliger wordt door [contactpersoon organisatie/projectleider] inge-

punten van [naam organisatie] in het algemeen, en van de methode ‘Be

licht over veranderingen en ontwikkelingen binnen de organisatie en het

A Man!’ in het bijzonder, te weten: Seksuele gezondheid en preventie van

project die de vrijwilliger aangaan.

seksueel grensoverschrijdend gedrag (waaronder seksueel misbruik) is een
Ziekteverzuim

mensenrecht.

In geval van verhindering (ziekte, vakantie) van de vrijwilliger zal hij/zij
Begeleiding en contactpersoon

tijdig de contactpersoon op de hoogte brengen.

De vrijwilliger krijgt van [naam organisatie(s)] een training aangeboden en
wordt daarbij begeleid. [Naam trainer/begeleider vanuit de organisatie],

Diefstal

treedt op als eerste contactpersoon. In geval van afwezigheid zijn [naam]

In geval van interne diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld.

en [naam] respectievelijk tweede en derde contactpersoon.

MOVISIE

***

Handleiding voor organisaties: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?

***

pagina 89 van 102

inhoudsopgave R

1. ‘Be A Man!’ in
vogelvlucht

2. Doelstelling

3. Seksueel
grensoverschrijdend gedrag

4.De doelgroep

5. U
 itvoering in
de praktijk

6. Stappenplan
‘Be A Man!’

7. Onderbouwing
van de methode

bijlagen R

bronnenlijst R
verder lezen R

BIJLAGE 1
Alcohol

Akkoordverklaring inhoud vrijwilligerscontract

Tijdens de werkzaamheden wordt er geen alcohol genuttigd, zowel
vrijwilligers als beroepskrachten moeten zich aan deze regel houden.

Datum: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conflict hantering
In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en staf/begeleiding zullen

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

betrokkenen in eerste instantie in onderling overleg proberen de kwestie
op te lossen. Leidt onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan [contactpersoon organisatie/

Handtekening vrijwilliger:

projectleider].
Intimidatie
In geval van seksuele of andere intimidatie kan de vrijwilliger terecht bij
[contactpersoon organisatie/projectleider]. Als dit niet mogelijk blijkt, is
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de directie van [naam organisatie] de aan te spreken persoon.
WA-verzekering:
Voor alle vrijwilligers wordt een WA-verzekering afgesloten door

Handtekening [contactpersoon organisatie/projectleider]:

[naam organisatie].

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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BIJLAGE 1
Aanhangsel:
Per ‘Be A Man!’ interactieve voorlichtingsbijeenkomst ontvang je na de
Onkostenvergoeding voor vrijwilligers voor de interactieve

uitvoering:

voorlichtingsbijeenkomsten ‘Be A Man!’

per bijeenkomst van ca. 1,5 uur: € 50,- per keer.
Dit bedrag is gebaseerd op voorbereidingstijd, uitvoeringstijd en reistijd.

De wettelijke regels

Deze vergoeding geldt alleen voor trainingen waarvan jij de hoofdverantwoordelijke bent of die je in samenwerking met één andere peer educator

[Naam organisatie] mag bij de toekenning de wettelijke maxima niet

geeft.

overschrijden.
Dit is maximaal € 4,50 per uur voor personen boven de 23 jaar

Je reiskosten naar en van de bijeenkomst krijg je terug als je een declara-

en maximaal € 2,50 voor jongeren onder 23 jaar.

tieformulier invult, met het originele trein- of buskaartje, of een schriftelijk bewijs van OV-chip.

De totale bedragen mogen niet hoger zijn dan € 150,- per maand en €

Je reiskosten worden vergoed op basis van reizen met het openbaar ver-

1.500,- per jaar.

voer, 2e klas.

Als ze hoger zijn, dan zijn ze belastbaar voor de belastingdienst.
Het declaratieformulier (op te vragen indien nodig bij
[contactpersoon organisatie/projectleider]) kan gestuurd worden naar:

Ook de reiskosten vallen onder deze regeling.

[Naam organisatie]
t.a.v. [contactpersoon organisatie/projectleider]
...........................................................................................
...........................................................................................
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BIJLAGE 3
Checklist selectiecriteria peer educator
Een word-bestand van dit overzicht met selectiecriteria is te downloaden op: www.movisie.nl/beaman

Basiscriteria

* Het geven van de voorlichtingen.
* Hij onderschrijft de uitgangspunten van de methode en bijbe-

Aan de volgende criteria moet iedere peer educator voldoen:
* Sekse en leeftijd: hij is een man in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar.
* Opleidingsniveau: hij heeft een mavo, havo, mbo en/of hbo diploma.

horende doelen (zie respectievelijk 1.2, 2.1 en 2.2). Een men-

* Culturele achtergrond: hij heeft ‘roots’ in Marokko of Turkije.
* Hij vindt respectvolle relaties belangrijk en wil ongewenst seksueel

in vinden.

gedrag (denk aan seksuele opmerkingen, ongewenste aanrakingen,

senrechtenbenadering staat hierbij centraal: hier kan hij zich
* Veiligheid: hij kan ervoor zorgen dat deelnemers zich oké bij hem
voelen.

aanranding of verkrachting) voorkómen. Hij is gemotiveerd om met
laagopgeleide jongens van 12 t/m 14 en/of 15 t/m 16 jaar over deze

Overige relevante criteria

thema’s in gesprek te gaan.

Er zijn enkele aanvullende criteria waarvan het mooi is als de peer educa-

* Hij heeft de mogelijkheid en bereidheid om voldoende tijd en energie
te investeren in het project. Dit houdt het volgende in:
* Het volgen van een training tot peer educator, die bestaat
uit zeven dagdelen en twee terugkombijeenkomsten. Bij de
planning hiervan wordt rekening gehouden met werk, studie,
zorgtaken e.d. Wanneer de deelnemer het traject volledig en
succesvol doorloopt, ontvang hij een certificaat en is hij een
gecertificeerd ‘Be A Man!’ peer educator.

MOVISIE

***

tor deze in huis heeft (als peer educator hoef je niet aan alle onderstaande
criteria te voldoen):
* Eerdere ervaring: hij heeft eerder voorlichting, les of trainingen gegeven aan jongeren.
* Persoonlijke kenmerken:
* Team ‘spirit’: hij kan goed samenwerken, hij heeft teamspirit.
* Vrijwilligers ‘spirit’: hij is bereid voor een kleine vergoeding
een bijdrage te leveren.

Handleiding voor organisaties: Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?

***

pagina 92 van 102

inhoudsopgave R

1. ‘Be A Man!’ in
vogelvlucht

2. Doelstelling

3. Seksueel
grensoverschrijdend gedrag

4.De doelgroep

5. U
 itvoering in
de praktijk

6. Stappenplan
‘Be A Man!’

7. Onderbouwing
van de methode

bijlagen R

bronnenlijst R
verder lezen R

BIJLAGE 2
* Tolerant: hij kan accepteren dat anderen soms een andere visie
hebben dan hij.

* Hij maakt gepast gebruik van humor.
* Hij bekijkt zaken vanuit (multi)cultureel perspectief.

* Flexibiliteit: hij kan zijn plannen aanpassen aan de
omstandigheden.
* Betrouwbaar naar de jongens en naar de opdrachtgevers en
partners: hij onderschrijft het motto ‘een man een man, een
woord een woord’.
Competenties
Naast criteria zijn er competenties die een peer educator in staat stellen
het programma ‘Be A Man!’ op een goede manier uit te voeren:
* Hij toont durf, hij staat stevig in zijn schoenen.
* Hij neemt makkelijk het woord in een groep.
* Hij is overtuigend.
* Hij is betrokken.
* Hij is in staat om feedback te geven en te ontvangen.
* Hij is aanspreekbaar op zijn houding en gedrag.
* Hij weet waar zijn grenzen liggen en hoe hier mee om te gaan.
* Hij komt onbevooroordeeld en authentiek over.
* Hij ontvangt de jongens met een open en uitnodigende houding.
* Hij maakt gebruik van kennis van en sluit aan bij de leefwereld van
jongeren.
* Hij heeft inzicht in verhoudingen in een groep (groepsdynamische
processen) en kan hiermee omgaan.
* Hij is in staat jongeren te enthousiasmeren en motiveren.
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BIJLAGE 4
Evaluatieformulieren
Een word-bestand van dit evaluatieformulier is te downloaden op: www.movisie.nl/beaman

4a. E
 valuatieformulier voor peer educators en organisatoren
Evaluatie op inhoud
Onderdeel

Top (Wat ging er goed?)

Tip (Wat kan beter?)

Bereik

Aansluiting belevingswereld van de jongeren

Actieve inzet van deelnemende jongens

Waardering deelnemende jongens

Mogelijk effect op houding en gedrag van deelnemende jongens
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BIJLAGE 3
Evaluatie op proces
Onderdeel

Top (Wat verliep er goed?)

Tip (Wat kan beter?)

Voorbereiding

Samenstellen programma

Gekozen programma

Samenwerking peer educators en organisatie
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BIJLAGE 3
Een word-bestand van dit evaluatieformulier is te downloaden op: www.movisie.nl/beaman

4b. Evaluatieformulier voor deelnemende jongens
1. Wat vinden de jongens het belangrijkste dat ze hebben geleerd?

2. Wat vonden de jongens het minst leuk aan de voorlichting?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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BIJLAGE 3
3. Wat vonden de jongens het leukst aan de voorlichting?

b. Waarom niet?
...........................................................................................

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

5. Waar willen de jongens nog meer over weten?
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

4. Zouden de jongens anderen aanraden om aan ‘Be A Man!’
deel te nemen?

...........................................................................................

JA / NEE

...........................................................................................

a. Waarom wel?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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