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LANDELIJKE CONFERENTIE MEIDENWERK  
Publicatie van het handboek 'Kracht van meiden! Meidenwerk als specifieke methodiek 
van het jongerenwerk’ op 23 oktober 2018. 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kracht van meiden! organiseerde het 
lectoraat Youth Spot een landelijke conferentie waar meidenwerkers en studenten uit heel 
Nederland elkaar ontmoetten. Het handboek is het eindproduct van een Raak-Publiek 
onderzoek naar de werking van het meidenwerk.  
 
In een bomvolle Kohnstammzaal met uitzicht op de 
stad Amsterdam trapten de dagvoorzitter Fatima 
Bourri (van de HvA) en side kick Marijn Vissers (van 
Improbattle) het plenaire deel af.   
Het programma begon met een aangrijpend verhaal 
van meidenwerker Hibat Ghazlane (jongerenwerker 
bij Jongerenwerk Utrecht) waarin zij haar verhaal als 
tienermeisje vertelde en wat het meidenwerk voor 
haar betekende; een veilige plek waar je jezelf kunt 
zijn en waar je leert om eigen keuzes te maken.  
 

Aan de stamtafel: Verhalen uit en  
over het meidenwerk van toen en nu.  
 
Hibat schoof na haar verhaal aan de stamtafel waaraan 
nog zes andere vrouwen plaatsnamen die nu of in het 
verleden met hun werk een belangrijke bijdrage hebben 
geleverd aan het meidenwerk. Gesprekleider Judith Metz 
(lector van Youth Spot) leidde het gesprek met de 
volgende tafeldames:  
 
 
 

• Fietje Schelling, in 2011 trekker van het MeidenSterk Netwerk, een initiatief om het 
meidenwerk landelijk weer op de agenda te krijgen.  

• Linda Duits, sociaalwetenschapper gespecialiseerd in populaire (meiden-)cultuur.  
• Marja Valkestijn, één van de pioniers in Nederland om het meidenwerk als specifiek 

vak binnen het jongerenwerk op de kaart te zetten in de 90’er jaren.  
• Mylene Vos, vrijwilliger in het meidenwerk in Noord-Groningen.  
• Bronja Nijk maakte in de 90’er jaren de opkomst van het meidenwerk mee. Eerst als 

jongerenwerker en later als adviseur meidenwerk.  
• Zohra Bourik heeft onder andere de Meidenplaza vormgegeven vanuit het Stedelijk 

Jongerenwerk Amsterdam.  
• Hibat Ghazlane, jongerenwerker bij Jongerenwerk Utrecht met specialisatie 

meidenwerk.  
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De verhalen en illustraties over het meidenwerk van toen en nu benadrukten dat het 
meidenwerk een geschiedenis kent waarin verschillende stappen zijn gezet om kennis over 
dit vak te verzamelen, te beschrijven en uit te wisselen. De stamgasten raakten in gesprek 
over de verschillen tussen het meidenwerk van vroeger en van nu, over waarom aparte 
aandacht voor meiden nodig is en blijft en of het vooroordeel dat het meidenwerk 
feministisch zou zijn wel of niet klopt.  

Een korte energizer onder leiding van Martijn 
friste het publiek op voor het volgende 
onderdeel. 

 
 
 
 
 

 
 
De verhalen onderbouwd: presentatie handboek Kracht van meiden! 
 
Cynthia Boomkens (co-auteur)  nam het publiek mee in de zoektocht naar de methodiek van 
het meidenwerk. Sinds 2011 heeft het lectoraat Youth Spot samen met meidenwerkers van 
verschillende organisaties onderzoek gedaan naar de methodiek van het meidenwerk. Door 
deze zoektocht hebben we scherp wat het doel van meidenwerk is: ‘Meiden ondersteunen 
bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan hun eigen leven in de 
samenleving.’ Daarnaast weten we dat meidenwerkers dit doel realiseren door in contact met 
meiden negen methodische principes toe te passen. Deze principes, die in het handboek zijn 
uitgewerkt,  geven jongerenwerkers richting (houvast) aan het handelen in contact met 
meiden (en hun omgeving). Het doel en handelen van meidenwerkers is vervolgens 
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theoretisch onderbouwd met de concepten 
agency (verkrijgen van eigenaarschap over het 
eigen leven) en empowerment. In de afgelopen 
2 jaar is tot slot onderzocht of meidenwerk 
bijdraagt aan het doel en zo ja, in welke mate 
de methodische principes hieraan bijdragen. 
Uit dit toetsende onderzoek blijkt dat meiden 
die langer deelnemen aan het meidenwerk 
beter weten wie zij willen zijn en dat een 
individuele benadering van meiden beter werkt 
om meiden te leren terug te kijken op wat ze 
hebben gedaan. Ook hebben we nu kunnen 
aantonen dat dit verloopt via een proces van 
empowerment dat meidenwerkers faciliteren 
door de inzet van de methodische principes.  

 
 
Jolanda Sonneveld introduceerde de auteurs die samen met Cynthia Boomkens aan het boek 
hebben gewerkt. Dit zijn Evelien Rauwerdink Nijland, Hannah van der Grient, Karin van Trijp 
en Judith Metz.  Cynthia, Hannah en Judith waren deze dag aanwezig en hebben de eerste 
exemplaren van het boek uitgereikt aan meidenwerkers en teamleiders die in de afgelopen 
jaren via deelname aan de masterclass hebben geparticipeerd in het onderzoek.  
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Netwerken met een thema! 
 
Na het plenaire deel verdeelden de 200 
deelnemers zich over 15 netwerktafels 
waaraan in kleine groepjes is gesproken over 
thema’s als: doelen stellen in het meidenwerk, 
bereiken van ouders met opvoedvragen, 
samenwerken met de gemeente, praten over 
seksualiteit en online communiceren met 
meiden.  De opbrengst was een gerichte 
boodschap per thema die  aan het einde van de 
dag  werd teruggegeven aan het publiek.  
 

 
Na de lunch met kennismarkt zochten deelnemers hun workshopruimte op.  
 
Workshops: mooie praktijkvoorbeelden, verdieping en uitwisseling 
 
Zowel auteurs van het boek als meidenwerkers en beleidswerkers van verschillende organi-
saties hadden een divers aanbod van workshops voorbereid. Hieronder een greep uit het 
brede aanbod van 10 workshops; 
 
Deelnemers aan de workshop ‘Alles 
behalve echte meisjes dingen’ maakten 
kennis met een uitdagende manier van 
werken voor (puber)meiden. Meiden 
vinden meer dingen leuk dan koken, 
nagellakken en kletsen. Tijdens de 
workshop speelden deelnemers het grote 
bordspel met DOE-opdrachten en QUIZ-
vragen, zoals dat ook met de meiden wordt 
gespeeld. De workshop werd gegeven door 
Süheyla Kasap van Dock Haarlem.  
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In de workshop ‘Samenwerken met organisaties en mensen in de omgeving van meiden’ 
maakten deelnemers op een interactieve manier kennis met de drie creatieve werkvormen 
uit het handboek waarmee meiden en de meidenwerker inzicht kunnen krijgen over wie in 
de omgeving meiden steunt of juist belemmert in hun ontwikkeling. Op basis van dit inzicht 
kun je als meidenwerker keuzes maken over welke personen je op welke manier wilt 
betrekken in de begeleiding van meiden. De workshop werd gegeven door Hannah van der 
Grient (auteur van het boek). Ilona van Elswijk (jongerenwerker van Stichting Jeugd & 
Jongerenwerk Midden Holland) vertelde over haar ervaringen met het gebruik van deze 
werkvormen.  

High Tea in dynamiek! Een verrassend toetje….. 

De dag werd afgesloten met een ludieke vorm van evalueren onder leiding van Fatima en 
Marijn. Uitkomst was dat deelnemers deze dag: 1) nieuwe kennis, inzichten en inspiratie 
hebben opgedaan; 2) nieuwe mensen hebben ontmoet en ervaringen hebben gedeeld; 3) blij 
zijn met een boek waarmee zij toegang hebben tot een methodiek die wetenschappelijk is 
onderbouwd; 4) energie en motivatie hebben om verder te gaan met het meidenwerk en 5) 
besef hebben gekregen dat aandacht voor meidenwerk nodig is en nodig blijft.  

 

Tot slot stond er thee klaar met een verassend taartje!   

Het boek  

Het boek Kracht van Meiden! Meidenwerk als specifieke 
methodiek van het meidenwerk is te bestellen via de Uitgeverij 
SWP. Deel 1 van het boek biedt kennis over de doelgroep, de 
doelen van het meidenwerk, de werking, de randvoorwaarden 
en negen methodische principes die richting geven aan het 
praktisch handelen. Deel 2 bestaat uit een theoretische 
verdieping. Deel 3 omvat praktische leidraden, werkvormen en 
werkbladen. Het boek is verrijkt met casuïstiek en 
praktijkvoorbeelden. De methodiek die in dit boek centraal 
staat is met wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek 
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onderbouwd. De auteurs werkten voor het verzamelen van deze kennis samen met 
meidenwerkers, docenten, studenten en wetenschappers. 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Sonneveld, 
j.j.j.sonneveld@hva.nl.  

Facebookgroep Sterk Meidenwerk 

Heb je behoefte aan kennisdeling en ontmoeting met andere meidenwerkers uit het land? 
Meld jezelf of je collega aan bij de Facebookgroep Sterk Meidenwerk! Hier kun je 
interessante bijeenkomsten, nieuwtjes en onderzoeken delen. Je kunt ons vinden op: 
https://www.facebook.com/sterk.meidenwerk.9 
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