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In deze factsheet laten we zien welke rol de

ontwikkeling van meiden en jonge vrouwen

omgeving van meiden heeft in hun identiteits

en het belang van de omgeving om als meisje

ontwikkeling en op welke manier meidenwerkers

zelf vorm te kunnen geven aan het eigen leven.

deze omgevingen meer kunnen betrekken in hun

Hiermee biedt deze factsheet een introductie

werk om meiden zelf vorm te (leren) geven aan

op de drie andere factsheets welke ingaan

hun eigen leven. Deze factsheet geeft inzicht in

op de thema’s familie, het netwerk en de

wat het doel is van meidenwerk, de identiteits

meidengroep.

1

Meidenwerk

interacties tussen aan de ene kant het kind en aan de andere

Meidenwerk is een werkwijze van het jongerenwerk dat zich richt

kant, een complexe omgeving die bestaat uit een microsysteem

op de begeleiding bij het volwassen worden van een specifieke

(familie, klas en vrienden), het mesosysteem (de verbindingen

groep: meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10 tot en met

binnen het microsystem), het exo-systeem (instituties zoals

23 jaar. Doel van het meidenwerk is het (leren) zelf vormgeven

de school, sportclub en de werkgevers van de ouders) en het

aan het eigen leven als deel van de samenleving. In termen van

macrosysteem (de politieke, culturele en economische situatie

beleid is dit bekend als bijdragen aan het ontdekken, vergroten

in de samenleving). De interacties van de jongere met het

en gebruiken van de eigen kracht van meiden en jonge vrouwen.

microsysteem krijgen vorm via directe persoonlijke relaties terwijl

Theoretisch kan het doel van meidenwerk worden begrepen

de interacties van de jongere met het exo- en macrosysteem

als agency: het vermogen van meiden om zelf vorm te kunnen

vorm krijgen via indirecte beïnvloeding, bijvoorbeeld via de

geven aan hun eigen leven in relatie tot hun eigen waarden en

media of verandering van leefomstandigheden als gevolg van

in afstemming met hun eigen context. Die afstemming met hun

wijzigingen in beleid.

eigen context gebeurt door participatie en de meiden hebben
deze participatie nodig om vorm te kunnen geven aan hun eigen

draagt bij aan het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven

Jong zijn, veranderingen en
identiteitsontwikkeling

door te werken aan het zelfbewustzijn, het vergroten van de

Tijdens de periode van het jong-zijn ervaren de meiden

zelfregie van meiden en door meiden te stimuleren om hun

veel veranderingen en ontwikkelingen die in korte tijd

sociaal netwerk te versterken.

plaatsvinden en samenhangen met volwassen worden (Nijhof

leven (Berger & Neuhaus, 1977; Lyons, Smuts & Stephens, 2001;
Rich, Edelstein, Hallman, & Wandersman, 1995). Het meidenwerk

& Engels, 2015). Voorbeelden zijn lichamelijke veranderingen,
identiteitsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling,

Praktijkvragen

verandering in sociale relaties en romantische relaties,

In het meidenwerk leeft de vraag hoe meidenwerkers de

seksuele ontwikkeling en verandering van de maatschappelijke

meidengroep kunnen inzetten en hoe zij de familie en het

verwachtingen (Nijland, Boomkens, & Metz, 2016). Naast deze

netwerk van de meiden kunnen betrekken om het (leren) zelf

veranderingen maken meiden bepaalde ontwikkelingstaken

vormgeven aan het eigen leven als deel van de samenleving bij

eigen. Dit zijn doelen die mensen in een bepaalde levensfase

de meiden te bevorderen. Concrete vragen die meidenwerkers

eigen maken, afhankelijk van de biologische, psychische en

hebben zijn bijvoorbeeld: Wanneer is het beter om een meisje

sociale veranderingen in die levensfase (Spanjaard & Slot, 2015).

individueel begeleiding te bieden en wanneer als deel van een

Ook zijn deze taken tijds- en cultuurgebonden wat inhoudt dat

groep? Hoe werf je meiden als je weet dat bepaalde familieleden

de ontwikkelingstaken van meiden nu anders zijn dan 50 jaar

hun komst bij het meidenwerk belemmeren? Hoe kun je het

geleden. Waar toen je identiteit vaak bepaald werd door factoren

vertrouwen winnen van familieleden? Hoe kun je het netwerk

als sociale klasse, hebben jongeren nu de kans om zelf een

van de meiden inzetten om andere of nieuwe meiden te

identiteit te ontwikkelen (Bradfort, 2012).

bereiken? En hoe kun je (kracht)bronnen in een wijk, zoals een

Meiden zijn in de periode van jong-zijn bezig met het ontdekken

sportcoach of vrijwilliger, inzetten om meiden te ondersteunen?

van zichzelf in relatie tot de ander en de samenleving. Ze zijn op
zoek naar hun identiteit. Identiteit betreft het zijn (wie ben ik),
capaciteiten (wat kan ik), perspectief (wat wil ik) en moraliteit

Ecologische systeemtheorie

(de ontwikkeling van waarden en normen en het handelen naar

Theorie bevestigt het belang van de omgeving voor het (leren)

die waarden en normen) (Metz, 2013). Dit wordt ook wel de

zelf vormgeven aan het eigen leven als deel van de samenleving.

identiteitsontwikkeling genoemd, welke voor jongens en meiden

Bronfenbrenner (1979) stelt met zijn ecologische systeem theorie

over het algemeen gelijk verloopt (Meeus, Iedema, Helsen,

dat het opgroeien van kinderen en jongeren het resultaat is van

& Vollebergh, aangehaald in Nijhof & Engels, 2015).
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Er zijn twee elementen in de identiteitsontwikkeling die van

jongens) hun keuzes en gedrag af met hun omgeving (Borovoy &

belang zijn voor het zelf kunnen vormgeven van het eigen leven

Ghodsee, 2012; Charrad, 2010; Samman & Santos, 2009). Zo zoeken

als deel van de samenleving. Dit zijn het zelfconcept en het

meiden vaak een weg tussen enerzijds wie zij zelf willen zijn en

zelfbeeld (Nijhof & Engels, 2015). Het zelfconcept is het beeld

anderzijds wat hun omgeving (zoals familie, vrienden, samenleving)

dat iemand van zichzelf (zijn/haar persoonlijke kwaliteiten) heeft

van hen verwacht (Charrad, 2010; Isaacs, 2013; Samman & Santos,

op basis van kennis, geheel van opvattingen of beschrijvende

2009). Zo houden meiden meer rekening met de regels, normen,

elementen over zichzelf. Wanneer je een realistisch zelfconcept

waarden en gebruiken van hun omgeving (Borovoy en Ghodsee

hebt, kun je beter inschatten wat je kan. Bijvoorbeeld of je

2012). Met name jonge vrouwen willen aan de ene kant voldoen aan

een bepaalde studie aan zou kunnen. Het zelfbeeld omvat

deze verwachtingen en aan de andere kant ontdekken waar zij zelf

daarentegen de subjectieve gedachten en gevoelens die je

behoefte aan hebben of verwachtingen over hebben (Isaacs, 2013).

over jezelf hebt. Bij meiden wordt dit met name beïnvloed
door het lichaamsbeeld, het subjectieve beeld over het eigen
lichaam (Nijhof & Engels, 2015). Maar bijvoorbeeld ook of de

Participatie

meiden vertrouwen hebben in hun kunnen en hun mate van

Meiden worden niet alleen beïnvloed door hun omgeving in

zelfstandigheid. Meidenwerkers hebben een belangrijke rol om

het maken van keuzes over hun (volwassen) leven. Ook blijkt

meiden te ondersteunen in het ontwikkelen van het zelfconcept

uit de literatuur dat meiden hun omgeving nodig hebben om

en zelfbeeld, zodat de meiden beter zelf vorm kunnen geven aan

daadwerkelijk zelf vorm te kunnen geven aan hun eigen leven.

hun leven.

Participatie is om die reden noodzakelijk voor het zelf vormgeven
aan het eigen leven (Rich et al., 1995; Berger & Neuhaus, 1977;
Lyons, Smuts & Stephens, 2001). Participatie vormt de verbinding

Rol omgeving in de
identiteitsontwikkeling

tussen meiden en hun omgeving. Participatie verwijst namelijk naar
de interactie met een sociale omgeving (contact met een ander
persoon, groep mensen of met een gemeenschap) (Boomkens &

De omgeving waarin jongeren opgroeien vormt deels de identiteit

Metz, 2015). Het lid zijn van een gezin of familie is bijvoorbeeld

van jongeren (Bradfort, 2012). Meiden stemmen vaak (meer dan

één van de vele vormen van participatie.
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Het lectoraat Youth Spot richt zich op de professionalisering van
het jongerenwerk. Zij werkt bottom up (onder meer op basis
van de ‘tacit knowledge’ van jongerenwerkers) met een open
blik naar stedelijke, landelijke en internationale ontwikkelingen
in de werelden van jongeren, samenleving, wetenschap en
beleid. Het lectoraat Youth Spot wordt gevormd door Combiwel,
Streetcornerwork, Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Roc
van Amsterdam, Youth for Christ, Xtra welzijn, Participe,
ContourDeTwern (R-newt), De Schoor, Dynamo, Stichting Jeugd en
Jongerenwerk Midden Holland en de Hogeschool van Amsterdam.
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