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COLOFON 

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

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

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

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

fasen. In dit deelonderzoek (werkpakket 2) wordt onderzocht op welke manier de familie van 

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

eigen leven. Samen met de deelonderzoeken naar de rol van de netwerk (werkpakket 3) en de 

rol van de meidengroep (werkpakket 4) is dit fase twee van het onderzoek, waarin naar de rol 

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

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

Praktijkgericht Onderzoek SIA.  

Het deelonderzoek familie is uitgevoerd bij de welzijnsorganisaties Jongerenwerk Utrecht (JoU), 

Dock Amsterdam-West en Combiwel Amsterdam-Zuid. De volgende studenten hebben 

meegeholpen met de dataverzameling: Chantal Tete (Hogeschool van Amsterdam, 4e 

jaarsstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) en Evelien Neefjes (Hogeschool 

Inholland, 4e jaarsstudent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening). 

 

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

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

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

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

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

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

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

Agency 

Meidenwerk is een werkwijze van het jongerenwerk dat zich richt op de begeleiding bij het 

volwassen worden van een specifieke groep: meiden en jonge vrouwen in de leeftijd van 10 tot 

en met 23 jaar. Het doel van het meidenwerk is: “het begeleiden en ondersteunen van meiden 

bij hun identiteitsontwikkeling, zodat zij als volwassenen zelf vorm kunnen geven aan hun leven 

als deel van de samenleving” (De Boer & Metz, 2015). Theoretisch kan dit doel worden 

begrepen als agency: het vermogen van meiden om zelf vorm te kunnen geven aan hun eigen 

leven in relatie tot hun eigen waarden en in afstemming met hun eigen context. Om 

daadwerkelijk vorm te kunnen geven aan het eigen leven zijn vier eigenschappen noodzakelijk, 

namelijk: intentionaliteit, voorbedachtzaamheid, zelfreactiviteit en zelfreflectie. Meiden moeten 

namelijk een intentie hebben om te handelen of iets te veranderen in hun leven, anders kan de 

handeling (of het eigenaarschap) niet slagen. Bij voorbedachtzaamheid stelt iemand doelen en 

anticipeert op de gevolgen van de handeling. Het daadwerkelijk handelen, ofwel zelfreactiviteit, 

gebeurt wanneer de intentie heeft om iets te veranderen, doelen heeft gesteld en weet wat de 

gevolgen zijn. Ten slotte, reflecteert de persoon op het gehele proces en leert van de ervaring 

(Nijland, Boomkens, & Metz, 2016).  

 

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

De omgeving is van belang voor het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven als deel van de 

samenleving. Bronfenbrenner (1979) stelt met zijn ecologische systeem theorie dat het 

opgroeien van kinderen en jongeren het resultaat is van interacties tussen aan de ene kant het 

kind en aan de andere kant, een complexe omgeving die bestaat uit een microsysteem (familie, 

klas en vrienden), het mesosysteem (de verbindingen binnen het microsystem), het exosysteem 

(instituties zoals de school, sportclub en de werkgevers van de ouders) en het macrosysteem 

(de politieke, culturele en economische situatie in de samenleving). 
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Familie speelt een grote rol in de identiteitsontwikkeling van meiden, met name in het (leren) 

zelf vormgeven aan het eigen leven. De familie kan zowel tijdens de vroege jeugd als tijdens de 

adolescentiefase als rolmodel en als bron van kennis en ervaring fungeren (Wong, Zimmerman, 

& Parker, 2010). Bovendien kan zij in pro sociale normen voorzien (Ince, Van Yperen, & 

Valkestijn, 2013; Vanderbilt-Adriance & Shaw, 2008) en gewenst gedrag bekrachtigen (Wong et 

al., 2010). Daarnaast kan de familie belemmeringen wegnemen die het meisje zelf niet kan 

oplossen (Wong et al., 2010). Wanneer het meisje zich thuis voelt in de familie kan zij ook 

gemakkelijker participeren (Bandura, 2006). Echter, niet alle meiden hebben een familie die in 

deze behoeften kan voorzien, waardoor het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven 

belemmerd kan worden. Problematische familierelaties kunnen onder andere veroorzaakt 

worden door: onveilige hechting tussen ouder(s) en kind, gebrek aan steun en empathische 

betrokkenheid, mishandeling/huiselijk geweld, scheiding en een autoritaire of (te) permissieve 

opvoedingsstijl (Barbarin, 2002; Bowlby, 1969; Bowlby, 1973; Meij & Ince, 2013). Er zijn ook 

indirecte factoren die invloed hebben, zoals een laag gezinsinkomen, waardoor stress ontstaat 

(door schulden en/of werkloosheid van de ouder(s)), de aanwezigheid van psychiatrische 

problematiek bij (één van de) ouders zoals depressie, borderline of schizofrenie), 

verslaving(en), problematische gebeurtenissen bij (één van de) ouders (mishandeling, 

verwaarlozing, incest of langdurige ziekte) en de afwezigheid van steunende vrienden of andere 

familieleden (Meij & Ince, 2013).  

 

Opbouw 
In dit rapport beschrijven we eerst op welke manier het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 

drie gaan we in op de achtergrond van de meiden die naar het meidenwerk komen en op welke 

manier zij willen vormgeven aan het eigen leven. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk vier 

de familie van de meiden en in hoeverre zij steun of belemmering van hen ervaren. In hoofdstuk 

vijf gaan we in op welke familieleden de meiden steunen en belemmeren bij het zelf vorm 

(leren) geven aan het eigen leven. Tot slot geven we antwoord op de centrale onderzoeksvraag 

en wat de resultaten betekenen voor het meidenwerk. 
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2. METHODISCHE VERANTWOORDING 
 

In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe het onderzoek is opgezet en waarom voor deze aanpak is 
gekozen. 
 

Onderzoeksinstrument 

Middels het maken van de creatieve werkvorm “de Familieboom”, hebben we de ervaringen van 

de meisjes en jonge vrouwen met betrekking tot de rol van familie in hun ontwikkeling van 

agency in beeld gebracht. De familieboom is een werkblad met daarop een boom. Over de 

boom heen lopen vier halve cirkels. Deze halve cirkels staan voor  het gevoel van 

afstand/nabijheid van familieleden van meiden. Op de halve cirkels kunnen de meiden 

gekleurde stickers plakken die hun familieleden moeten voorstellen.   

 

Het maken van de familieboom bestaat uit vier stappen, namelijk: 1) het uitvragen van de 

toekomstdroom; 2) het indelen van familieleden in vier categorieën (qua omgang en gevoel 

afstand/nabijheid) en 3) het waarderen van de familieleden als steunend; 4) of belemmerend op 

de vier eigenschappen die nodig zijn voor agency. 

 

Tijdens de eerste stap wordt  de meiden mondeling gevraagd naar wat hun toekomstdroom is. 

Het gaat om dromen die het meisje zelf wil bereiken in haar leven, op korte termijn of lange 

termijn. Om het ijs te breken stelt de onderzoeker enkele vragen over de dromen. Tevens is de 

toekomstdroom van de meiden een indicator voor agency en kan hiermee de invloed van 

individuele familieleden op agency in stap 3 en 4 worden bevraagd bij het maken van de 

familieboom. 

De tweede stap houdt in dat meiden hun familieleden indelen op kleur in een tabel. Door deze 

stap krijgen meiden zelf een goed overzicht van welke familieleden zij hebben en hoe de 

omgang met hen is. Iedere kleur staat voor een bepaalde omgangsvorm, namelijk: rood zijn 

familieleden waarmee je in huis woont; geel zijn familieleden waarmee je niet in huis woont, 

maar wel ziet/spreekt; blauw zijn familieleden die je niet ziet/spreekt, maar wel invloed hebben; 

en wit zijn overleden familieleden. Vervolgens krijgen de meiden de opdracht om de ingedeelde 

familieleden in de tabel op de bijbehorende kleur stickers te schrijven. Deze stickers plakken zij 

vervolgens in de familieboom op gevoel van afstand en/of nabijheid. Dit kan op één van de vier 

verschillende ringen: dichtst bij, verder weg, nog verder weg of verst weg.  

Tijdens de derde stap wordt meiden mondeling gevraagd aan te geven welke familieleden zij als 

steunend ervaren op de vier eigenschappen die nodig zijn voor agency. Tijdens stap vier wordt 

hetzelfde gedaan, maar dan voor belemmerende familieleden. Voor zowel steunend als 

belemmerend hebben we zes vragen gesteld. Dit waren vragen over agency als: wie helpt jou 

het meest/maakt het jou moeilijk bij/met het maken van beslissingen/bepalen hoe/daadwerkelijk 

bereiken/bespreken van jouw (eerdere) toekomstdroom of doel(en)? De vragen zijn gemaakt op 

basis de literatuur over de verschillende eigenschappen van agency. Andere vragen gingen 

over met wie de meiden juist wel/niet (als eerst) hun toekomstdroom/doelen(en) bepreken en 

wie hen het meest steunt/belemmert. De meiden hebben geantwoord door kleine stickers bij de 

familieleden te plakken. Iedere vraag hoorde bij een bepaald nummer wat door de meiden op 

een oranje of blauw stickertje geschreven moest worden. Deze moesten ze dan bij de 

betreffende familieleden plakken. Meerdere oranje stickers betekent dat het familielid als 

steunend wordt ervaren en meerdere blauwe stickers betekent dat het familielid door het meisje 

op meerdere punten van agency als belemmerd wordt ervaren. Ook kan een familielid zowel 
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steunend als belemmerend worden ervaren. Hierdoor kun je in één oogopslag zien, welke 

familieleden (heel erg) steunend en/of belemmerend zijn en op welk eigenschap van agency. 

Foto 1 geeft een impressie van een ingevulde familieboom. 

 

 
 

Foto 1. Voorbeeld van een familieboom. 

 

De beplakte familieboom vormde het vertrekpunt voor het groepsinterview en de individuele 

interviews met meiden. In het groepsinterview is door de meidenwerker gevraagd naar hoe de 

meiden ervaren dat  iemand je steunt/belemmert en hoe je met iemand omgaat die jou 

belemmert, of hoe je om hulp kunt vragen. Op deze manier kunnen de meiden hun inzichten 

met elkaar delen over hoe zij steunende en belemmerende personen herkennen en hoe zij daar 

mee omgaan. Hierbij werd er niet, zoals bij de individuele interviews, gevraagd naar individuele 

casussen om de privacy en het gevoel van veiligheid van de meiden te waarborgen. In de 

individuele interviews is door de onderzoeker en studenten gevraagd naar hoe bepaalde 

familieleden (die zij hebben geplakt) hen steunen of belemmeren bij het bereiken van hun 

toekomstdromen. Hierdoor hebben de interviews een meer verklarend karakter, omdat de 

meiden konden uitleggen waarom zij een familielid op een bepaalde plek hadden geplakt of 

waarom zij hen als steunend/belemmerend zien. Daarnaast is er aan de meiden gevraagd hoe 

oud zij zijn, hoelang zij deelnemen aan het meidenwerk en van welke personen buiten de 

familie zij nog meer steun ervaren. 

 

Bij het ontwerp van de creatieve werkvorm is rekening gehouden met de eventuele emotionele 
belasting voor de meiden. Dit door in de werkvorm nadrukkelijk ook te zoeken naar manieren 
om eventuele hindernissen op te lossen, zodat de respondenten op een positieve manier de 
creatieve werkvorm kunnen afsluiten.  



8 
 

 
Daarnaast heeft de onderzoeker het concept van de creatieve werkvorm voorgelegd aan de 
betrokken meidenwerkers. Zij gaven hier feedback op, wat leidde tot enkele aanpassingen, 
zoals het schrappen van vragen in het groepsinterview, die zouden kunnen leiden tot erg 
persoonlijke antwoorden of juist ervoor konden zorgen dat de meiden dichtklappen, omdat het 
te persoonlijk wordt. Deze vragen zijn verplaatst naar het individuele interview. 
 

Respondenten 

De 23 meiden die hebben deelgenomen aan de creatieve werkvorm, participeren in drie 

jongerenwerkpraktijken: Dock in Amsterdam-West, JoU in Utrecht en Combiwel in Amsterdam-

Zuid. De onderzoekpopulatie betreft meiden in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar, die 

deelnemen aan het meidenwerk. Uiteindelijk hebben we ook 2 meiden van 9 en 24 jaar 

toegevoegd aan onze onderzoeksgroep, omdat het meisje van 9 jaar heel goed voor ogen had 

welke toekomstdroom zij heeft en wie haar daarbij steunen en belemmeren, en de vrouw van 24 

jaar al 8 jaar bij het meidenwerk komt. De meiden werden ingedeeld in drie leeftijdsgroepen (9 

t/m 13; 14 t/m 17; 18 t/m 24 jaar). Reden hiervoor is dat de rol van de familie verandert 

naarmate de meiden ouder worden. Tijdens de adolescentie krijgen meiden behoefte aan 

autonomie en onafhankelijkheid. De relaties met leeftijdsgenoten worden belangrijker en de 

meiden balanceren vaak tussen de relatie met ouders en leeftijdsgenoten (Denham, Wyatt, 

Bassett, Echeverria, & Knox, 2009). Daarom hebben we deze drie leeftijdscategorieën gemaakt, 

zodat we kunnen kijken of deze veranderingen ook daadwerkelijk zichtbaar zijn in onze data. 

 

Selectie 
De meidenwerkers hebben zelf de meiden gevraagd voor toestemming om deel te nemen aan 
het onderzoek. Bij meiden onder de 18 jaar is er via de meidenwerkers ook toestemming van de 
ouders gevraagd. Hiervoor kregen zijn een informatiebrief, opgesteld door de onderzoeker.  
 
Alle aanwezige meiden bij de meidenwerkactiviteit deden mee met het beplakken van de boom. 
Indien mogelijk (qua tijd) werden alle aanwezige meiden geïnterviewd. Bij JoU was het aantal 
deelnemers dermate groot dat we voor de individuele interviews hebben geprobeerd de 
spreiding van de leeftijden zo gevarieerd mogelijk te houden en ook aan de meiden vroegen of 
zij geïnterviewd wilden worden. Tabel 1 toont de verdeling van de gemaakte familiebomen en 
interviews:  
 
Tabel 1. 

Verdeling gemaakte familiebomen en interviews. 

 

Organisatie Familiebomen Individuele interviews Groepsinterview 

Dock (Amsterdam-
West) 

7 7 - 

JoU Utrecht 
(Kanaleneiland) 

12 6 1 

Combiwel 
(Amsterdam-Zuid) 

4 4 - 

Totaal 23 17 1 

 

Materiaalverzameling 

De creatieve werkvorm en interviews zijn uitgevoerd tijdens de reguliere meidenwerkactiviteiten 

in juni en juli 2017, zodat het de meiden en meidenwerkers geen extra tijd kostten. Het 
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beplakken van de boom werd uitgelegd door de meidenwerker, die vooraf was getraind in het 

uitvoeren van de werkvorm, of door de onderzoeker. Tijdens de uitvoering van de werkvorm 

ondersteunden de meidenwerker, onderzoeker en twee studenten de meiden indien nodig. De 

individuele interviews zijn afgenomen door de onderzoeker en twee HBO studenten, die 

getraind zijn in het afnemen van de werkvorm en interviewtechnieken. Het groepsinterview is 

afgenomen door de meidenwerker. Dit groepsinterview stond gepland voor alle deelnemende 

organisaties. Echter, in de praktijk duurde de afname van de familiebomen langer dan verwacht. 

Hierdoor is wegens tijdgebrek geen groepsinterview afgenomen bij Dock en Combiwel. Tijdens 

het groepsinterview bij JoU was het erg rumoerig en onrustig, waardoor de kwaliteit van dit 

interview minder goed is dan gehoopt. Gemiddeld duurde het plakken van de bomen met alle 

meiden ongeveer anderhalf uur. De duur van de individuele interviews varieerde van 6 minuten 

tot 23 minuten. Het groepsinterview bij JoU duurde ongeveer 9 minuten. Van alle individuele 

interviews en het groepsinterview zijn audio opnames gemaakt. Hiervoor is vooraf aan ieder(e) 

meisje/jonge vrouw toestemming gevraagd. 

 

Wegens tijdgebrek hebben we de meiden bij Dock tijdens het maken van de familieboom niet 

kunnen bevragen over met wie zij als eerst of nooit hun toekomstdroom delen. Dit kan een 

vertekend beeld geven van de jongste groep, aangezien alle meiden op één meisje na tot de 

jongste leeftijdsgroep behoren. Dit oudere meisje behoort tot de middelste groep. Wel vertelde 

één meisje uit de jongste groep tijdens het interview uit zichzelf over met wie zij nooit haar 

toekomstdroom zou delen.  

 

Analyse  

De resultaten die we in dit rapport presenteren, zijn gebaseerd op 23 familiebomen, 17 

individuele interviews en één groepsinterview. Alle interviews en familiebomen zijn woordelijk 

getranscribeerd door de onderzoeker en twee studenten. In samenwerking met het 

onderzoeksteam is een codeboom (zie bijlage 1) ontwikkeld om de data te kunnen analyseren.  
 
De drie onderzoekers hebben elk één interview per thema (groep, familie en netwerk) 
individueel gecodeerd en gezamenlijk besproken, om te controleren of de codeboom passend is 
bij de interviews en om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten. De inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid was 90%. De ruwe data is met behulp van MAXQDA gecodeerd. 
Het gebruik van een software programma maakt dat de analyse meer systematisch verloopt en 
er minder fouten worden gemaakt. Merk op dat alle aantallen die in dit rapport worden 
beschreven, het aantal meiden zijn die het hebben genoemd. 
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3. DE MEIDEN 
 

In dit hoofdstuk brengen wij in beeld wie de respondenten zijn en op welke manier zij zelf vorm 

(leren) geven aan het eigen leven. Dan doen wij aan de hand van een beknopte beschrijving 

van de leeftijd, achtergrond en duur deelname aan het meidenwerk en de toekomstdromen van 

de meiden die hebben deelgenomen aan dit onderzoek.  

 

3.1 Demografische gegevens van de respondenten 

 

3.1.1 Leeftijd 

In figuur 1 is een overzicht te zien van de verdeling van de leeftijden van de in totaal 23 

deelnemende meiden. De gemiddelde leeftijd van de meiden is 16,3 jaar.  

 

 
 
Figuur 1. Aantal deelnemende meiden per levensjaar. 

 

De verdeling van alle deelnemende meiden over de verschillende leeftijdscategorieën, is als 

volgt: 

- 9 t/m 13 jaar: 7 meiden 

- 14 t/m 17 jaar: 5 meiden 

- 18 t/m 24 jaar: 11 meiden 

 

3.1.2 Achtergrond 

Om een beeld te krijgen of de 23 deelnemende meiden een afspiegeling zijn van het stadsdeel 

waar de dataverzameling heeft plaatsgevonden en eventueel uitspraken te doen over hoe de 

achtergrond van deze meiden zich verhoudt ten opzichte van familierelaties en het vormgeven 

van het eigen leven, hebben we de meidenwerkers gevraagd naar de achtergrond van de 

meiden. Tussen de drie stadsdelen zitten zowel verschillen als overeenkomsten, zoals 

hieronder omschreven.  
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Amsterdam-West 

In Amsterdam-West zijn alle meiden van Marokkaanse afkomst en Islamitisch. Dit is een 

afspiegeling van de Marokkaanse ‘buurtbewonersgroep’, maar niet van de buurt in het 

algemeen. In de wijk wonen namelijk veel meiden met een andere achtergrond, maar 

momenteel bezoeken alleen Marokkaanse meiden de meidenclub. Op drie meiden na gaan alle 

meiden naar de basisschool. De andere drie meiden gaan naar de middelbare school, 

voornamelijk VMBO. De meidenwerker schat dat de meeste meiden die momenteel naar de 

basisschool gaan naar het VMBO zullen gaan en drie meiden naar HAVO/VWO. 

 

Vrijwel alle meiden wonen bij beide ouders en hebben twee of meer broers en zussen. Van één 

meisje is haar vader overleden. Over het algemeen gaat het thuis goed en zijn de meiden 

gelukkig. Soms is het wat druk vanwege de grootte van het gezin, omdat de meiden vaak 

verantwoordelijk zijn voor een jonger broertje of zusje. Twee meiden moeten structureel 

oppassen, omdat beide ouders werken.  

 

De rolverwachtingen vanuit de families van de meiden zijn voornamelijk gericht op school, 

werken, trouwen, kinderen krijgen en daarvoor zorgen. Ook hecht de familie veel waarde aan 

het behalen van een opleiding, zodat de meiden een startkwalificatie hebben. Zij dienen voor 

zichzelf te zorgen en de moederrol op zich te nemen zodra zij kinderen krijgen. Dit maken de 

meidenwerkers op uit de interacties met de meiden en ouders.  

 

Kanaleneiland, Utrecht 

De meiden die via de organisatie JoU hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn ook allen 

Marokkaans en Islamitisch. Het grootste gedeelte van de mensen in de buurt zijn ook 

Marokkaans. Volgens de meidenwerker doet 20% van de meiden VMBO, 50% MBO, 10% 

HAVO of HBO en 20% van de meiden doet geen opleiding.  

 

Ook deze meiden wonen in grote gezinnen, waarbij de ouders vaak een laag (bijstand) inkomen 

hebben. Vaders kunnen wel eens emotioneel afwezig zijn en er is niet altijd één lijn in de 

gezinnen qua opvoeding. Tevens kunnen de meiden niet altijd alles bespreken met hun familie 

vanwege taboes. Daarnaast hebben de meiden niet altijd pro sociale rolmodellen in hun 

omgeving, waardoor zij kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. 

 

Van de meiden wordt door hun ouders verwacht dat zij maagd het huwelijk in gaan, geen 

vriendjes hebben en een goede huisvrouw zijn. Echter, er zijn ook ouders die school heel 

belangrijk voor hun dochter vinden en dit ook uitspreken, maar dit niet altijd (financieel) kunnen 

ondersteunen.  

 

Amsterdam-Zuid 

Van de meiden die via Combiwel hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn er drie 

Islamitisch en één Christelijk. Het opleidingsniveau varieert van speciaal onderwijs tot en met 

HAVO. De meiden zijn niet geheel een afspiegeling van het stadsdeel. Amsterdam-Zuid heeft 

namelijk een multiculturele populatie met mensen van onder andere Nederlandse, 

Marokkaanse, Surinaamse, Thaise en Egyptische afkomst. 
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In tegenstelling tot de meiden van de andere organisaties, komen de meiden van Combiwel uit 

kleinere gezinnen met vaak één of twee kinderen. Bij een paar meiden zijn de ouders 

gescheiden en groeien deze meiden op in één-ouder gezinnen met een laag inkomen. Ook 

heeft een enkeling met mantelzorg te maken. De ouders die nog samen zijn, zijn vaak beide 

werkzaam of hebben een eigen zaak.  

 

Net als bij de andere organisaties zijn de rolverwachtingen die ouders hebben van meiden met 

een Islamitische achtergrond vaak dat de meiden voor hun huwelijk geen relatie(s) hebben en 

goed presteren op school. Zodra de meiden minder goed presteren op school wordt er 

huiswerkbegeleiding, een coach in gezet of biedt een meidenwerker ondersteuning. Een andere 

opvoedstijl die de meidenwerker herkent, is een vrijere opvoeding met ruimte 

verwachtingspatronen, waarbij er veel ruimte voor zelfontwikkeling is. Een paar meiden 

vertonen seksueel overschrijdend gedrag en gebruiken verslavingsgevoelige middelen. 

 

3.1.3 Duur deelname meidenwerk 

Aan de meiden die aan de individuele interviews hebben deelgenomen, is gevraagd naar 

hoelang zij bij het meidenwerk komen. Figuur 2 geeft een overzicht van hoelang de meiden 

naar het meidenwerk komen. 14 meiden komen al twee of meer jaren bij het meidenwerk. Twee 

meiden komen een jaar of korter. Het meisje dat korter dan 3 maanden deelneemt is 9 jaar en 

komt daarom nog niet zo lang naar het meidenwerk. Een paar van de oudere meiden gaven 

aan inmiddels ook stage bij het meidenwerk te lopen. 

 

 
 

Figuur 2. Duur deelname meidenwerk. 

 

3.2 Vormgeven aan het eigen leven 

Als indicator van agency hebben we meiden gevraagd naar hun toekomstdroom op korte of 

lange termijn. De 17 individueel geïnterviewde meiden noemden gemiddeld 1,8 dromen per 

persoon. Genoemde toekomstdromen zijn ingedeeld in zeven typen dromen. Zoals in tabel 2 is 

te zien, is het merendeel van de dromen gericht op een bepaald beroep of studie(richting). 
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Dromen omtrent studie zijn alleen genoemd door de middelste en oudste groep meiden. Echter, 

carrièredromen hebben meiden in alle leeftijdsgroepen.  

 
Tabel 2. 

Type toekomstdromen meiden. 
 

 9-13 jaar 
(N=7) 

14-17jaar 
(N=5) 

18 – 24 jaar 
(N=5) 

Totaal 
(N=17) 

Carrière 6 4 4 14 
Studie - 3 3 6 
Financieel 1 1 - 2 
Relationeel - - 1 1 
Gezondheid - 1 - 1 
Woonplaats - 1 - 1 
Gezin - 1 - 1 
Geen 1 - - 1 

 

Ook de meiden die meerdere toekomstdromen hebben, noemden vaak meerdere  beroepen die 

zij ambiëren. Zoals een meisje van 14 jaar: “Al sinds ik klein ben, denk ik dat ik misschien 

schrijfster wil worden of een modeontwerpster, want ik zat ook bij “Meiden maken mode” bij 

[naam meidenwerkster], dus ik ging naar naailes. Maar ik wil misschien ook psycholoog of 

zoiets worden. Ik weet het niet wat de toekomst mij gaat brengen, maar […] ik vind het allemaal 

heel leuk dus.” 

 

Beroepen die door de meiden tijdens de individuele interviews zijn genoemd, zijn: rechercheur, 

schrijfster, modeontwerpster, psycholoog, iets met mensen, eigen bedrijf, jongerenwerk, 

dierenarts, dokter, chirurg, advocaat, secretaresse of meer algemeen: een leuke baan hebben. 

Qua studie willen twee meiden graag hun diploma halen, een meisje wilt graag over naar 

HAVO3 (wat ook gelukt is), en twee meiden willen een bepaalde studie gaan doen om zo hun 

droombaan te bereiken. Een vrouw van 21 jaar vertelt hierbij ook hoe zij haar ervaringen 

gebruikt in het maken van keuzes over haar toekomst: “Ik vind de doelgroep jeugd wel 

interessant. Alleen volgend jaar ga ik bij het sociale domein stage lopen, dus ga ik niet 

afstuderen als in afstudeerrichting jeugd. Dus ik moet even kijken hoe dat precies loopt. Ik vind 

het wel interessant om eventueel met volwassenen te werken, volgend jaar 18+ en hoe dat 

bevalt. En daarna kan ik pas eigenlijk kijken wat ik wil, maar eigenlijk in principe als ik de 

opleiding in 4 jaar haal, dan zou ik wel de ‘omgangskunde’ willen doen en dan zou ik het wel 

leuk vinden om op het MBO les te geven.” 

 

Op relationeel en financieel vlak dromen een paar meiden van trouwen en goed verdienen. Een 

13 jarig meisje vertelt dat zij geen kinderen wilt en een 14 jarig meisje noemt dat zij graag zou 

willen emigreren naar Hawaï, waar zij ook surfinstructrice wil worden. Eén meisje (13 jaar) kon 

geen enkele toekomstdroom opnoemen.  
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4. FAMILIE 
 
In dit hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de rol van de familie in het leven van de meiden. We 

werken uit hoe de familie is samengesteld, aanwezigheid van familieleden, hoe nabij familie 

voelt, hoe familie de meiden steunt, of meiden hun toekomstdromen met familie delen en ten 

slotte hoe tevreden meiden zijn over de steun die zij van hun familie krijgen.  

 

4.1 Samenstelling en aanwezigheid 

Tabel 3 geeft een overzicht van de samenstelling en aanwezigheid van de familie van de 

meiden. De aantallen  in deze tabel betreffen het aantal keer dat deze familieleden genoemd 

zijn door alle 23 meiden die een familieboom hebben ingevuld. Het totale aantal kan hoger 

uitvallen dan 23, omdat meiden bijvoorbeeld beide opa’s hebben verloren of meerdere broers 

en zussen hebben. 

 
Tabel 3 

Overzicht familieleden van de meiden 

 Familieleden 
waarmee je in 

huis woont 
(N = 22) 

Familieleden 
waarmee je niet 
in huis woont, 

maar wel 
ziet/spreekt 

(N = 23) 

Familieleden die 
je niet 

ziet/spreekt, 
maar wel 

invloed hebben 
(N = 15) 

Overleden 
familieleden 

(N = 20) 

Totaal 
(N = 23) 

Moeder 21 2 - - 23 
Vader 16 3 2 2 23 
Zus(je) 15 6 1 - 22 
Broer(tje) 18 8 2 1 29 
Stiefzus - - 1 - 1 
Stiefvader 1 1 - - 2 
Stiefmoeder / vriendin vader 1 1 1 - 3 
Opa 2 7 1 19 29 
Oma 3 10 1 10 24 
Stiefoma - 1 - 1 2 
Stiefopa - - - 1 1 
Tante 2 14 4 3 23 
Oom - 9 3 7 19 
Neef 1 9 6 - 16 
Nicht 1 17 6 - 24 
Achternicht - 1 - - 1 
Partner 1 - - - 1 
Schoonzus - 4 - - 4 
Zwager - 1 - - 1 
Overgroot oma - - - 1 1 
Overgroot opa - - - 1 1 
De tweeling - - - 1 1 
Beste vriendin - 1 1 - 2 
Collega - 1 - - 1 
Meiden - 1 - - 1 
Kat 2 - - - 2 
Losse namen (onbekend) - 2 2 - 4 

 

Tabel 3 laat zien dat meer dan de helft van de meiden samen met hun moeder, vader, broers 

en/of zussen in huis wonen. Een enkeling woont ook met een tante, oma, opa, nicht, neef, 

stiefvader en/of stiefmoeder. Eén meisje woont met haar partner, moeder en broer samen. 

Daarnaast zijn er een paar meiden die niet meer bij hun vader en/of moeder in huis wonen. De 

meiden spreken en zien hun ouders nog wel. 
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In tabel 3 is ook te zien dat een deel van de meiden oudere broers en zussen hebben, die 

inmiddels niet meer samen met het meisje bij hun ouders thuis wonen. Tantes, ooms, nichten, 

neven, opa’s en oma’s zijn de familieleden die de meiden voornamelijk zien en spreken buiten 

de familieleden waarmee zij in huis wonen. Een enkeling noemt ook mensen buiten hun familie, 

omdat deze personen voelen als familie en erg betrokken zijn bij het meisje. Dit zijn de meiden 

van het meidenwerk, beste vriendin, vriendin van vader en aangetrouwde familieleden. 

 

Voornamelijk neven en nichten hebben invloed op het meisjes, terwijl zij elkaar niet 

zien/spreken, zoals te zien is in tabel 3. Tantes en ooms zijn ook een aantal keren genoemd 

door de meiden. Bij één van de meiden bleek een beste vriendin erg ver weg te wonen.  

  

Tot slot laat tabel 3 ook zien dat voornamelijk opa’s en oma’s familieleden zijn die zijn 

overleden. Zeven meiden noemen hun oom en vier meiden noemen hun tante. Van twee 

meiden is hun vader overleden.   

 

4.2 Nabijheid en afstand 

Tabel 4 geeft een overzicht van hoe dichtbij de verschillende familieleden voelen. Wederom zijn 

de aantallen die in deze tabel worden weergeven, het aantal keer dat meiden deze familieleden 

noemen.  

 
Tabel 4 

Overzicht gevoel nabijheid en afstand familieleden. 

 Dichtst bij 
(N = 23) 

Verder weg 
(N = 21) 

Nog verder weg 
(N = 8) 

Verst weg 
(N = 15) 

Totaal 
(N = 23) 

Moeder 23 - - - 23 
Vader 20 2 - 1 23 
Zus(je) 18 - 1 - 19 
Broer(tje) 19 4 1 1 25 
Stiefzus 2 1 - - 3 
Stiefvader 1 - 1 - 2 
Stiefmoeder / vriendin vader 1 1 1 - 3 
Opa 10 6 4 7 27 
Oma 13 6 2 3 24 
Stiefoma 1 - - 1 2 
Stiefopa - - - 1 1 
Tante 10 8 2 3 23 
Oom 6 6 3 4 19 
Neef 4 10 1 1 16 
Nicht 10 13 1 2 26 
Achternicht - 1 - - 1 
Partner 1 - - - 1 
Schoonzus 1 2 - - 3 
Zwager - 1 - - 1 
Overgroot oma - - - 1 1 
Overgroot opa - - - 1 1 
De tweeling - 1 - - 1 
Beste vriendin 2 - - - 2 
Collega - 1 - - 1 
Meiden 1 - - - 1 
Kat 2 - - - 2 
Losse namen (onbekend) 1 2 1 2 6 
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De familieleden die voor de meiden het dichtst bij voelen, zijn ook meestal de personen 

waarmee zij in huis wonen. Alle meiden noemen hun moeder als het meest dichtbij. 

Grootouders, tantes en nichtjes voelen vaak ook het dichtst bij voor de meiden. Enkele meiden 

noemen hun partner, beste vriendin en de meiden van het meidenwerk als personen die voor 

hen heel dichtbij voelen. Deze personen voelen als familie voor de meiden. Een meisje van 13 

jaar vertelt bijvoorbeeld dat haar beste vriendin als een zus voelt. 

 

Tabel 4 laat zien dat nichten, neven, tantes, ooms, oma’s en opa’s de familieleden zijn die voor 

de meeste meiden iets verder weg voelen dan de gezinsleden waarmee de meiden in huis 

wonen. Toch spreken/zien zij deze familieleden nog steeds. 

 

Het aantal meiden dat eerder genoemde familieleden als nog verder weg beschouwt, is lager 

dan bij de andere categorieën. Wederom zijn de meest genoemde familieleden, dezelfde type 

familieleden als bij familieleden waarmee je niet in huis woont, maar wel ziet/spreekt. De reden 

waarom meiden deze familieleden als nog verder weg zien, is omdat de band van de meiden 

met hen vaak wat minder is. Zo vertelt een 21 jarige vrouw: “Maar bijv. bij mijn familie van mijn 

vaders kant daar heb ik een hele slechte band mee de laatste jaren. Het gaat gewoon niet zo 

goed in mijn familie en daardoor heb ik gewoon echt afstand van ze genomen. Ik zie ze nooit en 

ik spreek ze nooit en ik hoef er niks mee te maken hebben. […] Maar dat maakt wel dat mijn, ik 

heb gewoon heel graag een familiegevoel gehad, willen hebben. Ik ben enig kind, dus ik zou 

wel graag willen rekenen op mijn neven en nichten, bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon niet het 

geval. En het feit dat ze dan ook nog mij niks gunnen, laat ik het maar zo zeggen, ja is nog 

erger.“ 
 

Er zijn verschillende redenen waarom een familielid als meest ver weg voelt. De meiden 

noemen het vaakst overleden familieleden, omdat zij hen missen. Een enkeling ziet bepaalde 

familieleden als verst weg, omdat zij ver weg van de meiden wonen. Ten slotte plaatsen meiden  

familieleden in deze categorie, omdat deze familieleden een negatieve invloed hen hebben. Een 

18 jarige vrouw legt de relatie met haar vader uit: “Ik spreek hem wel gewoon, maar 1 keer per 

jaar of zo. Ik wil hem niet spreken, zeg maar. Hij appt wel af en toe maar. […] Ik zie hem 

gewoon als iemand die leeft op de wereld. […] Maar ik zou nooit op hem kunnen rekenen of zeg 

maar zeggen ik voel me niet goed, ik voel me niet lekker in mijn vel. […] Het is een beetje een 

soort haatgevoel geworden.” 
 

Nu we de familiesamenstelling, aanwezigheid en relaties weten, kan de verdieping in welke 

familieleden steunend en/of belemmerend zijn, inzicht en verklaringen geven in welke rol 

familieleden hebben bij het vormgeven aan het eigen leven van de meiden. Plus waarom 

meiden bepaalde familieleden als dichtbij of als verder weg beschouwen.  

 

4.3 Steunen en belemmeren 

Voordat we ingaan op welke familieleden de meiden steunen en/of belemmeren, is het ook van 

belang hoe de meiden steunende en belemmerende personen herkennen, ervaren en 

omschrijven. Dit hebben we tijdens het groepsinterview bij JoU uitgevraagd. Hier namen 12 

meiden aan deel. Kenmerken van steunende personen zijn volgens één van de meiden: “Als 

iemand naar je luistert. Als iemand je wilt helpen, als je ideeën hebt. Maakt niet uit of het goed 

of slecht is.” Andere kenmerken van steunende mensen die de meiden noemen zijn, dat je 

merkt dat iemand positieve invloed op je heeft en je waarde hecht aan de mening van die 
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persoon. Ook kan je volgens de meiden om steun vragen door: “Overleggen met mensen die er 

wel achter staan en gewoon mensen zeg maar waarvan je weet dat die het echt goed met jou 

voor hebben.”  
 

Kenmerken van belemmerende personen zijn volgens de meiden dat iemand het je moeilijk 

maakt bij de dingen die je doet of wilt bereiken. Een meisje noemt bijvoorbeeld: “Door ze af te 

keuren, maar dan geen goede reden er voor hebben. Dus niet door zich zorgen te maken.” 

Andere meiden vullen aan: “Het jou op het laatste moment niet meer wilt geven. Zoals geld 

bijvoorbeeld.” Een ander meisje beschrijft dat je belemmering ook merkt wanneer er geen 

wederzijdse hulp is: “Als je iets voor iemand doet en je vraagt hetzelfde terug later. En dan doet 

die persoon het niet voor je, dan wordt het ook moeilijk”. Wanneer iemand jou belemmert, kun je 

volgens een meisje gaan praten met de belemmerende persoon en vragen: “Gewoon vragen 

waarom degene het jou moeilijk maakt.” Echter, niet alle meiden staan achter deze actie, omdat 

in bijvoorbeeld de Marokkaanse cultuur het niet gebruikelijk is dat een vrouw om redenen 

vraagt. Een andere actie die een aantal meiden noemden:  

 

“I: Stel je wilt iets heel graag en het lukt niet om dat er door te krijgen bij je familie. 

R: Een docent ofzo, of een vertrouwenspersoon. 

[…] 

R: Overleggen met mensen die er wel achter staan en gewoon mensen zeg maar waarvan je 

weet dat die het echt goed met jou voor hebben.” 

 

4.3.1 Steunende familieleden  

Gemiddeld noemen de 23 meiden die de familieboom hebben gemaakt 4,3 familieleden die zij 

als steunend ervaren. Het minimum aantal familieleden dat de meiden noemden, is drie en het 

maximum zeven. Tabel 5 geeft de familieleden weer die de meiden minimaal één keer als 

steunend hebben genoemd.   

 
Tabel 5. 

Alle steunende familieleden.  
9 t/m 13 jr 

(N = 7) 
14 t/m 17 jr 

(N = 5) 
18 t/m 24 jr 

(N = 11) 
Totaal 

(N = 23) 

Moeder 7 5 11 23 

Vader 7 5 7 19 

Zus(je) 3 5 5 13 

Ik - - 10 10 

Broer(tje) 3 3 3 9 

Nicht(je) 1 1 6 8 

Tante 1 1 1 3 

Oma 1 1 1 3 

Beste vriendin 1 1 - 2 

Partner - 1 1 2 

Neef 1 - 1 2 

Schoonzus - 1 - 1 

Stiefmoeder / 
Vriendin vader 

1 - - 1 
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Collega - - 1 1 

Losse namen 1 - - 1 

Opa 1 - - 1 

Stiefvader - 1 - 1 

Meiden - - 1 1 
 

 

In tabel 5 zien we dat voornamelijk ouders en zussen het meest genoemd zijn door alle drie de 

leeftijdsgroepen. Dit zijn vaak de familieleden waarmee de meiden in huis wonen en die het 

dichtst bij voelen (zie ook paragraaf 4.1 en 4.2). Alle meiden noemen hun moeder als steunend. 

Voor alle meiden van 9 t/m 17 jaar is de vader ook steunend. Voor de oudste groep in mindere 

mate. Opvallend is dat bijna alle meiden van 18 t/m 24 jaar zichzelf als steunend zien en dit niet 

genoemd is door de jongere meiden. Zij zien zichzelf als verantwoordelijk voor het vormgeven 

aan het eigen leven en laten zich niet (altijd) leiden door anderen. Een vrouw van 21 jaar legt uit 

dat zij zelf haar keuzes maakt en enkel haar keuzes wijzigt als het om kleine dingen gaat:  

 

“R: Misschien dat ze wel, dat ik een keuze wil maken, dat ze dat niet leuk vinden. Maar het is 

niet dat ze me er mee insleuren van nee het is niet leuk, niet doen. Het is meer gewoon van: ‘wij 

vinden het niks, maar als jij het wilt doen, dan moet je het gewoon doen’. 

[…] 

I: Ja dat je dan uiteindelijk wel zelf de keuze daarin maakt. 

R: Ja de keuze ligt uiteindelijk bij mezelf. 

[…] 

R: Als ik wat zou willen doen en mijn ouders het niet fijn vinden, maar mij daar toch in steunen 

en ik bijv., ja ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Mijn ouders zullen sowieso altijd mijn keuzes 

accepteren. Maar het zal misschien ook zo zijn dat ik een keuze van mij laat vallen voor mijn 

ouders. Van oh dat is niet zo heel noodzakelijk dus dan zou ik het bijv. niet doen. En dat is dan 

om hun nog blijer te maken. Het ligt eraan wat voor keuze. Als dat een kleine keuze zou zijn, 

dan zou ik dat wel doen. 

[…] 

R: En als het een droom is van mij die ik altijd al wilde doen en jullie willen het niet, dan doe ik 

het gewoon niet. Dat niet. Maar als het echt van die kleine dingen zijn, daar zou ik niet heel erg 

moeilijk over doen en hun óók een keer hun zin geven.” 

 

Voor zes meiden van de oudere groep is hun nichtje ook erg steunend. Opvallend is dat een 14-

jarig meisje indirecte steun van haar oma ervaart, doordat haar oma een positieve invloed heeft 

op haar opa, waardoor het meisje meer mag. Zij vertelt namelijk: “Mijn opa is zeg maar best wel 

ouderwets en eigenlijk heeft mijn oma hem een beetje geholpen met de tijd van nu. […] Dat ik 

gewoon naar buiten mag enzo en dat mocht vroeger niet.” 
 

Daarnaast worden in alle leeftijdsgroepen mensen buiten de familie genoemd, zoals een beste 

vriendin, collega, partner, relaties van andere familieleden en de meiden van het meidenwerk. 

Zo vertelt een 18-jarige vrouw dat haar vriend haar enorm steunt: “Mijn vriendje is mijn vader 

geworden. […] Hij onderhoudt mij. Ja dan is mijn vriend toch wel heel betrokken. Van ja dat kan 

niet, dat kan wel omdat en je moet. Want ik ben iemand zeg maar, ik denk niet door. Als ik iets 

wil, dan doe ik het. Ik denk niet van ja maar dit kan gebeuren, dat kan gebeuren.” 
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Meest steunende familieleden 

Wanneer we kijken naar welke van de genoemde steunende familieleden meiden als meest 

steunend ervaren, kunnen niet alle 23 meiden kiezen voor één persoon. Het aantal genoemde 

familieleden varieert daarom van één tot en met vijf. Gemiddeld zijn er door de meiden 2,3 

familieleden als meest steunend genoemd. Alle meiden op één meisje na, ervaren hun moeder 

als meest steunend (zie tabel 6).  

 
Tabel 6. 

Meest steunende familieleden.  
9 t/m 13 jr 

(N = 7) 
14 t/m 17 jr 

(N = 5) 
18 t/m 24 jr 

(N = 11) 
Totaal 

(N = 23) 

Moeder 7 4 11 22 

Vader 1 3 7 11 

Tante - 1 - 1 

Beste vriendin 1 1 - 2 

Meiden 1 - - 1 

Mentor school 1 - - 1 

Zus(je) - 1 2 3 

Nicht(je) - - 2 2 

Ik - - 5 5 

Broer(tje)  - 2 1 3 

Oma - 1 - 1 

Neef 1 - - 1 

Stiefvader - 1 - 1 

 

Een 21-jarige vrouw beschrijft waarom zij haar moeder als meest steunend ziet: “Ik kan gewoon 

altijd bij haar terecht. En ik weet gewoon dat zij het beste met mij voor heeft. Meer dan iedereen 

op deze wereld. […] Dat mensen jou niet 1000% dezelfde intentie hebben met wat betreft de 

gunfactor. Ja dat. En bij je moeder is dat wel echt zo, vind ik. Er zijn ook mensen die niet bij hun 

moeder terecht kunnen en niet zo’n moeder-dochterband hebben. Maar ik weet zeker als ik een 

kind zou krijgen, dat het dan precies hetzelfde zou zijn als met mijn moeder. Het is gewoon echt 

iets van jou. En ik merk gewoon dat mijn moeder mij echt onvoorwaardelijke liefde geeft en dat 

krijg ik echt bij niemand anders.”  

 

Ook de vader is vaak het meest steunend. Een aantal meiden geeft aan niet te kunnen kiezen 

tussen hun vader en moeder en zien hen dus beiden als meest steunend. Een 14-jarig meisje 

legt uit: “Ik denk niet dat er echt 1 nummer 1 is, maar mijn ouders zijn wel echt de belangrijkste 

voor mij. Maar ik zou niet kunnen kiezen tussen mijn moeder of mijn vader.” Een enkeling zou 

ook niet zonder de steun van hun ouders kunnen. In de oudste groep vindt bijna de helft van de 

meiden zichzelf het meest steunend.  

 

Ook personen buiten de familie noemen meiden als meest steunend, namelijk een beste 

vriendin, mentor school en de meiden van het meidenwerk. Een 14-jarig meisje vertelt over hoe 

haar beste vriendin haar steunt: “Mijn beste vriendin, die motiveert mij. En ze zei ook dat ik 

gewoon naar de HAVO kan.” 
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4.3.2 Belemmerende familieleden 

Gemiddeld noemen de meiden 2,2 familieleden die zij als belemmerend ervaren. Het minimum 

aantal familieleden dat de meiden noemden, is nul en het maximum vier. Tabel 7 geeft de 

familieleden weer die de meiden minimaal één keer als belemmerend hebben genoemd.   

 
Tabel 7. 

Alle belemmerende familieleden.  
9 t/m 13 jr 

(N = 7) 
14 t/m 17 jr 

(N = 5) 
18 t/m 24 jr 

(N = 11) 
Totaal 

(N = 23) 

Moeder 2 2 - 4 

Vader 3 - 3 6 

Zus(je) 5 2 - 7 

Ik 1 2 3 6 

Broer(tje) 5 2 3 10 

Nicht(je) - - 4 4 

Tante 1 - 2 3 

Oma - - 1 1 

Oom - 1 1 2 

Neef - 1 3 4 

Losse namen 1 - - 1 

Opa - - 1 1 

Stiefvader - - 1 1 

Kat - - 1 1 
 

 

Tabel 7 illustreert dat meiden voornamelijk hun broers, zussen, vaders en de zichzelf als 

belemmerend ervaren. Dit zijn dus vaak de familieleden waarmee de meiden in huis wonen en 

die het dichtst bij voelen, zie ook paragraaf 4.1 en 4.2. Voornamelijk de jongste groep noemt 

broer(tjes) en zus(jes) als belemmerend. Een 11-jarig meisje vertelt: “Maar mijn broer [naam] 

als hij het weet dat ik secretaresse wil worden, gaat hij sowieso zeggen en hij zegt ook altijd, ja 

dat is echt dom, dit en dat. Gaan ze echt zo doen. Hetzelfde met mijn zus en mijn andere broer 

doen. En dan zeg ik, ik doe mijn eigen studie later, hopelijk en ja jullie doen jullie eigen ding.”  
 

In alle leeftijdscategorieën noemen de meiden zichzelf als belemmerend. Een 24-jarige vrouw 

legt uit dat zij niet altijd de motivatie heeft om iets te doen: “Ja, gewoon niet doen, gewoon geen 

zin in. Hoe moet ik het zeggen burn-out is een groot woord. Ik zit dan ik een dip en heb geen 

zin. Terwijl je dan toch weet dat het gaat lukken maar gewoon de energie en de kracht er niet 

voor hebt.” Vooral de oudste groep meiden ervaart familieleden buiten het gezin als  

belemmerend.  

 

Meest belemmerende familieleden 

Wanneer we kijken naar welke van de genoemde belemmerende familieleden als meest 

belemmerend worden ervaren, kunnen niet alle 23 meiden iemand noemen. Negen meiden 

noemen één persoon. Tabel 8 geeft een overzicht van de meest belemmerende familieleden.  
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Tabel 8. 

Meest belemmerende familieleden.  
9 t/m 13 jr 

(N = 7) 
14 t/m 17 jr 

(N = 5) 
18 t/m 24 jr 

(N = 11) 
Totaal 

(N = 23) 

Niemand 3 2 1 6 

Vader 1 1 - 2 

Zus(je) 1 - - 1 

Ik - - 1 1 

Broer 1 - 1 2 

Nicht - - 1 1 

Neef - 1 - 1 

Opa - - 1 1 

Losse namen 1 - - 1 
 

 

Zes meiden (verdeelt over de drie leeftijdsgroepen) geven aan dat niemand het meest 

belemmerend is. Zij worden niet dusdanig belemmerd, waardoor zij problemen ervaren of 

bepaalde dingen niet uit kunnen voeren. Een 21-jarige vrouw vertelt: “Nee ik heb niet echt, 

tuurlijk mijn ouders hebben invloed op mij, in mijn leven. Maar ik heb niet echt mensen die echt 

negatieve invloed op mij hebben ofzo. Van ik moet me aanpassen ofzo, dat heb ik niet. […] 

Misschien dat ze wel, dat ik een keuze wil maken, dat ze dat niet leuk vinden. Maar het is niet 

dat ze me er mee insleuren van nee het is niet leuk, niet doen. Het is meer gewoon van wij 

vinden het niks, maar als jij het wilt doen, dan moet je het gewoon doen.” 
 

Bovendien komt er geen bepaald familielid sterk naar voren als meest belemmerend, gezien 

meerdere familieleden maar één of twee keer zijn genoemd. De genoemde familieleden 

bevinden zich zowel binnen als buiten het gezin, gezien de familiesamenstelling van de meiden. 

Wel vertelt een 17-jarig meisje dat haar neven heel belemmerend kunnen zijn, doordat zij 

extreem beschermend kunnen zijn. Meer dan ouders. Meiden worden belemmerd, omdat zij 

minder mogen van de mannen. Zo vertelt het meisje: “Ik denk dat als ik stewardess wil worden 

(niet dat ik dat wil, het is een voorbeeld) het komt niet echt vaak voor dat Marokkaanse mensen 

uit deze cultuur accepteren dat zij stewardess is, omdat ze veel reist. Mijn neven of ooms mij 

gaan vragen of ik zeker weet dat je dit wilt… Bij ons is het heel belangrijk dat je trouwt 

uiteindelijk dat je een goede familieband hebt, als je dan steeds weg bent, wordt dat lastig. Ik 

denk dat dat een issue zal zijn. Maar als ik echt doorzet en het echt graag wil en echt laat zien 

dat ik het wil.. en ik vind eigenlijk dat mijn neven en ooms daar geen zeggenschap in hebben. 

Mijn ouders hebben daar zeggenschap in maar zij niet. […] Neven, zij zijn het meest 

beschermend, echt extreem. Bijvoorbeeld mijn ouders zijn ook beschermend, maar op een 

andere manier. Hoe zij dat doen kan heel belemmerend zijn dus.” 

 

4.4 Delen toekomstdroom  

We hebben meiden vervolgens gevraagd met welke familieleden zij hun toekomstdroom zouden 

delen en met wie niet. Een indicator om in te kunnen schatten welk familielid de meiden steunt 

bij het zelf vormgeven aan het eigen leven, is of meiden hun toekomstdroom delen met die 

persoon. Eén meisje uit de jongste groep noemde uit zichzelf een familielid waarmee zij nooit 

haar toekomst droom zou delen. 
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Tabel 9 biedt een overzicht van personen waaraan de meiden als eerst hun toekomstdroom 

vertellen. Hierin valt op dat voornamelijk de oudste groep meiden hun toekomstdroom vooral 

delen met moeder en zichzelf. Dit kunnen we verklaren doordat deze meiden hun moeder en 

zichzelf in het algemeen als steunend zien. Hierdoor zijn de meiden zich bewust van waar hun 

krachtbronnen zijn en wie hen zullen helpen hun doel te bereiken of waar zij op terug kunnen 

vallen als het tegen zit. Een 21-jarige vrouw vertelt haar droom en andere dingen als eerste aan 

haar moeder, omdat zij veel steun van haar ervaart: “Maar nu heb ik gewoon een hele goede 

band met mijn moeder. Ook door al die tegenslagen. Nu bij letterlijk alles wat ik wil doen of alles 

wat ik heb gedaan of alles wat ik nog moet doen, ga ik eerst aan mijn moeder vragen van wat 

vindt je er van? En ik heb dit meegemaakt, wat vind je daarvan? Dus mijn moeder, die helpt mij 

wel echt bij het maken van mijn keuzes. Mijn nichtje, die vertel ik altijd wel over alles. Maar zij 

helpt mij niet bewust met iets, iets kiezen uiteindelijk. Uiteindelijk gaat het echt wel om wat ik 

zelf wil.” 

 
Tabel 9. 

Personen waaraan de meiden het eerst hun toekomstdroom vertellen.  
9 t/m 13 jr 

(N = 1) 
14 t/m 17 jr 

(N = 4) 
18 t/m 24 jr 

(N = 11) 
Totaal 

(N = 16) 

Moeder 1 1 8 10 

Vader - - 3 3 

Zus(je) - 1 1 2 

Broer - 1 2 3 

Ik - - 7 7 

Nicht(je) - - 3 3 

Partner - 1 1 2 

Meidenwerker 1 - - 1 

Meiden  - - 1 1 

Beste vriendin 1 1 - 2 

Mentor school 1 - - 1 
 

 

Tabel 10 biedt een overzicht van personen waaraan meiden nooit hun toekomstdroom vertellen. 

Meiden noemen verschillende familieleden met een kleine meerderheid voor nichten. Niemand 

van de meiden noemt haar moeder. Een 21-jarige vrouw geeft als voorbeeld dat zij haar 

toekomstdroom niet met alle familieleden deelt: “Maar bijv. bij mijn familie van mijn vaders kant 

daar heb ik een hele slechte band mee laatste jaren. Het gaat gewoon niet zo goed in mijn 

familie en daardoor heb ik gewoon echt afstand van ze genomen. Ik zie ze nooit en ik spreek ze 

nooit en ik hoef er niks mee te maken hebben. […] En dan denk je bij jezelf van ik zou het je wel 

kunnen vertellen, maar wie zegt dat dit niet bij de rest familie terecht komt.”    
 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Tabel 10. 

Personen waaraan de meiden nooit hun toekomstdroom vertellen.  
9 t/m 13 jr 

(N = 2) 
14 t/m 17 jr 

(N = 4) 
18 t/m 24 jr 

(N = 11) 
Totaal 

(N = 17) 

Vader - - 2 2 

Broer - - 1 1 

Opa - - 1 1 

Tante - - 1 1 

Oom - 1 - 1 

Neef - 1 1 2 

Nicht - - 4 4 

Stiefvader - - 1 1 

Losse namen 1 - - 1 
 

 

4.5 Tevredenheid familiesteun  

Tot slot hebben we gevraagd of de meiden tevreden zijn over de familiesteun die zij krijgen en 

hoe belangrijk de steun van de familie is of dat zij ook nog andere netwerken buiten de familie 

hebben waar zij op kunnen terugvallen. 

 

Van de 14 meiden die tijdens de individuele interviews zijn gevraagd naar hun tevredenheid 

over de steun die zij krijgen van familieleden, zijn 12 meiden tevreden en twee meiden 

ontevreden. Voorbeelden zijn: “Tuurlijk zijn er een paar die je wat minder spreekt, maar we 

hebben een hele hechte familie, als het er op neer komt steunen ze je met alles en daar ben ik 

heel bij mee.” [meisje, 17 jaar] en “Omdat ik geen negatieve mensen in mijn omgeving heb die 

slechte invloed hebben op mij ofzo. En omdat ik echt mezelf kan zijn bij de mensen om mij 

heen. En ze willen mij elke keer gewoon steunen.” [vrouw, 21 jaar] Familie kan dus steunend en 

motiverend zijn. Of de meiden noemen dat zij geen negatieve mensen in hun familie hebben.  

 

De twee meiden die niet tevreden zijn over hun familiesteun geven verschillende redenen. Een 

21-jarige vrouw legt uit dat je min of meer verplicht bent om naar bijvoorbeeld het Suikerfeest of 

Offerfeest te gaan, Maar buiten deze officiële gelegenheden wil zij niks met haar familie te 

maken hebben, omdat één kant van de familie heel negatief is: “[…] is echt sinds dat iemand 

overleden was, Suikerfeest of Offerfeest. Dat we denken van nou we gaan maar gewoon. Ja als 

Moslim zijnde moet je toch wel moeite doen om je familieband te versterken, maar voor de rest 

wil ik er niks mee te maken hebben.” Een 24-jarige vrouw heeft de ervaring dat zij in de loop der 

jaren er achter is gekomen op wie zij kan terugvallen en op wie niet: “Dan moet je gewoon 

nemen met een korreltje zout, het is niet altijd wat je wilt. Klopt. Maar dan zie ik wel op een 

gegeven moment van hé die persoon zit toch blijkbaar niet zo dichtbij dan dat je denkt. Zo is het 

leven. In de loop van je leven weet je op welke personen je kan terugvallen en bij wie niet, je 

leert je vrienden kennen. Ja dan had ik wel dat er op kon leunen, je wordt ouder je ziet met en je 

ogen gaan open, en denk je soms, het was toch niet wat het was.”  

 

Om ons een beeld te kunnen vormen van het belang van de familie voor meiden, is meisjes in 

de individuele interviews gevraagd over welke steunende netwerken zij kunnen beschikken 

naast hun familie. Tabel 11 laat zien dat alle individueel geïnterviewde meiden ook over andere 

steunende netwerken kunnen beschikken. Volgens de meiden zijn naast familie, vrienden 
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steunend: van de 17 individueel geïnterviewde meiden noemen 11 meiden hun vrienden als 

steunend. In alle leeftijdsgroepen is dit bijna even vaak genoemd. Zij kennen hun vrienden vaak 

van school.  

 
Tabel 11. 

Steunende netwerken buiten de familie.  
9 t/m 13 jr 

(N = 7) 
14 t/m 17 jr 

(N = 5) 
18 t/m 24 jr 

(N = 5) 
Totaal 

(N = 17) 

Vrienden 4 3 4 11 

Ex-vriend - - 1 1 

Meidenwerk 1 1 2 4 

School 5 1 1 7 

Buurt 1 1 - 2 

Moeder van een 
vriendin 

1 - - 1 

 

 

Ook de juffrouw, mentor en stagebegeleidster van school bleek voor een aantal, voornamelijk 

jonge meiden, heel erg steunend. De meiden kunnen bij hen terecht als het niet goed gaat, ze 

verdrietig zijn of helpen hen bij het kiezen van een beroep. Een 21-jarige vrouw vertelt over de 

steun van haar stagebegeleidster: “En mijn stagebegeleidster ook. Daar ben ik ook super goed 

mee. Daar ben ik ook heel blij om de band die ik met haar heb. Het was een heel hectisch jaar 

en daar heeft iedereen me goed in gesteund en dat vond ik heel erg fijn.” 

 

Vier meiden vinden dat zij van de meidenwerker steun krijgen. De meidenwerker voelt voor de 

meiden als iemand waar je altijd bij terecht kan, zoals een 14-jarig meisje omschrijft: “Ja. [Naam 

meidenwerker], die zou je altijd kunnen helpen. Ook gewoon bijvoorbeeld voor sommige dingen 

die durf je niet aan je moeder te vertellen. Meisjes die de fout in zijn gegaan en wel zwanger zijn 

bijvoorbeeld, dan zegt ze: “ik wil altijd met je naar de dokter toe of naar een abortuskliniek.”  
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5. ROL OMGEVING IN HET (LEREN) ZELF VORMGEVEN AAN 

HET EIGEN LEVEN 
 

In dit hoofdstuk gaan we uitgebreid in op de rol die steunende en belemmerende familieleden 

hebben op het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven. Dit doen we eerst per niveau van 

agency voor de steunende familieleden en vervolgens per niveau van agency voor de 

belemmerende familieleden. 

 

5.1 Rol steunende familieleden in het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven 

Figuur 3 geeft een overzicht van welke familieleden steunend zijn op welke niveaus van agency. 

De meiden ervaren op alle niveaus steun, waarbij zij het meeste steun ervaren op het niveau 

van intentionaliteit en in mindere mate op het niveau van zelfreflectie. Echter de verschillen 

tussen de niveaus zijn niet heel groot. Op alle niveaus speelt de moeder de grootste rol, 

gevolgd door de vader en het meisje zelf. Daarnaast zijn broer(tje), zus(je) en nicht(tje) ook van 

belang, maar in mindere mate. In de volgende paragrafen zullen we ingaan op hoe de familie de 

meiden op het desbetreffende niveau van agency steunt. 

 

 
 
Figuur 3. Steunende familieleden op de vier niveaus van agency. 

 

5.1.1 Intentionaliteit 

Zoals in figuur 3 is te zien, ervaren de meiden voornamelijk steun op intentionaliteit van hun 

moeder, gevolgd door hun vader, zichzelf en zus(je). Op twee meiden na, ervaren alle meiden 

hun moeder als steunend bij het maken van beslissingen over hun toekomstdroom. Bij het 

maken van grote beslissingen neemt een 17-jarig meisje de mening van haar moeder mee: “Ik 

weet dat mijn moeder meer levenservaring heeft, ze is ouder en heeft meer meegemaakt dan 

ik. Ze weet meer over het leven dan dat ik weet. Ik weet het niet, het verschilt echt per situatie, 

hele belangrijke dingen zal ik meer naar mijn moeder luisteren. Maar met de kleine dingen, dan 

doe ik wel mijn dingen.” 
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Opvallend is ook dat bijna alle oudere meiden (8 van de 11 oudste meiden) en 3 meiden uit de 

jongere groepen zichzelf als steunend zien in de beslissingen die zij maken over hun toekomst. 

Een aantal meiden noemt dat zij bij hun keuzes blijven ongeacht wat anderen er van vinden. 

Een 21-jarig meisje geeft aan dat zij middels haar stages er steeds achter komt wat zij leuk 

vindt en daardoor haar keuzes maakt. Zij vertelt: “In de praktijk is het altijd anders. Ik kan nu wel 

zeggen van ik wil uiteindelijk, ik wilde bij [naam organisatie] stage lopen in ieder geval en kijken 

hoe dat daar was. Maar nu denk ik bij mezelf van nee dat wil ik eigenlijk niet. Dus elk jaar 

verandert mijn denkwijze wel door de praktijk. Dat vind ik wel interessant om te zien.” 

 

De meiden ervaren voornamelijk steun op intentionaliteit doordat zij met familieleden kunnen 

praten over hun toekomstdroom en ervaren support, doordat familieleden bijvoorbeeld positief 

zijn over hun droom. Daarnaast ervaren enkele meiden ook keuzevrijheid omtrent hun studie en 

beroep. Deze steun ervaren de meiden van alle leeftijdsgroepen voornamelijk van hun ouders, 

maar ook bijvoorbeeld van een nicht of zus. Alle meiden kunnen bij hun familie terecht als zij 

moeite hebben om een keuze te maken over hun toekomst. Een enkeling noemt de meiden van 

het meidenwerk en de schooldocente als steunend naast hun familieleden bij het maken van 

keuzes. Een 11-jarig meisje vertelt over de steun van haar juffrouw: “Omdat ik wil wel iets met 

brieven doen, want mijn juffrouw in groep 6 zei altijd tegen mij dat ik goed brieven kan sorteren, 

je doet alles goed en ik hielp haar altijd en dus zei ze tegen mij altijd, wordt secretaresse. Jij 

wordt denk ik secretaresse. Dus toen dacht ik, had ik al zo’n gevoel dat ik secretaresse zou 

worden. Dus nu wil ik het wel graag worden.” 

 

5.1.2 Voorbedachtzaamheid 

Voor voorbedachtzaamheid ervaren de meiden ook de meeste steun van hun ouders, zoals te 

zien is in figuur 3. Meiden uit alle leeftijdsgroepen noemen hun ouders als steunend bij het 

bepalen hoe de meiden hun toekomstdroom kunnen realiseren. Voor de jongste groep zijn 

broers en zussen ook erg steunend voor voorbedachtzaamheid. De oudste groep valt buiten de 

ouders ook terug op hun nicht(je) en op zichzelf. Een enkeling noemt haar collega, beste 

vriendin, partner of de meiden van het meidenwerk. 

 

De meiden ervaren voornamelijk steun van hun familie doordat de familie meekijkt en denkt 

over hoe de meiden iets zouden kunnen behalen (bijvoorbeeld een bepaalde studie of beroep) 

en wat er mogelijk in de weg zou kunnen staan. Ouders, broers en zussen steunen de meiden 

voornamelijk bij het kiezen van een school of opleiding door te kijken naar de kwaliteit van de 

school/opleiding en de reisafstand. Broers en zussen delen hun ervaringen van de 

desbetreffende school. Zo vertelt een 11-jarig meisje: “Als ik vaak bijvoorbeeld met mijn moeder 

spreek, dan luistert mijn zus ook en dan geeft ze mij ook tips of ideeën over alles. Nja 

bijvoorbeeld als ik naar school moet gaan dan geeft zij mij tips naar welke school ik moet gaan 

enzo.” 

 

5.1.3 Zelfreactiviteit 

Ook voor zelfreactiviteit zijn de ouders het meest steunend, zoals te zien is in figuur 3. Dit geldt 

wederom voor alle leeftijdsgroepen. Echter, de oudste meiden vinden zichzelf voornamelijk 

steunend (8 van de 11 meiden) en voor hen zijn ouders wat minder belangrijk. Broers, zussen, 

nichten en tantes zijn ook een aantal keer genoemd als familieleden die steunend zijn voor 

zelfreactiviteit. De meiden ervaren steun van hun familie om daadwerkelijk te kunnen handelen.  
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Familieleden helpen meiden bijvoorbeeld met huiswerk, motiveren voor school, helpen met het 

zoeken van/solliciteren naar een baan en bieden financiële steun. Ook de wetenschap dat de 

meiden kunnen terugvallen op hun familieleden, geeft de meiden steun. Een 17-jarig meisje 

omschrijft de steun van haar familie als: “Ze proberen wel echt het meeste uit mij te halen. Ze 

proberen mij zo veel mogelijk zelf te laten doen. Zodat ik zelfstandig word en als het dan echt 

niet gaat, dan helpen zij mij wel. En op welke manier ligt er echt aan wat het is. Met school, 

bijvoorbeeld met planningen en uitleggen. Zo helpt mijn vader me dan met uitleggen en mijn 

moeder is echt mijn planner, zij helpt mij echt met de planning. […] Door mij te stimuleren en 

motiveren. En niet door mij te demotiveren door niet te zeggen: ‘je kan het niet’, maar door te 

zeggen ‘je kunt het! Ga ervoor!' Ik heb echt motivatie nodig een schop onder mijn kont nodig, 

anders doe ik het niet. Dat weet ik van mijzelf.” Personen buiten de familie die meiden steunen 

bij zelfreactiviteit zijn een collega, partner, vriendin en de meiden van het meidenwerk. 

 

5.1.4 Zelfreflectie 

Tot slot zien we in figuur 3 dat ook voor zelfreflectie moeder het meeste wordt genoemd als 

persoon die meiden hierbij steunt. Gevolgd door vader, nicht(je) en broer. Met hen bespreken 

de meiden niet alleen hun (eerder bereikte) toekomstdromen, maar gebruiken zij deze feedback 

bij het terugkijken en nadenken over hun handelen omtrent het bereiken van hun 

toekomstdroom. In de oudste groep noemen vier meiden zichzelf als steunend. Een 18-jarige 

vrouw vertelt dat zij haar plannen altijd met haar moeder bespreekt en later pas tot inzicht komt, 

dat haar moeder gelijk had. Echter, haar moeder steunt haar ook als iets niet lukt en maakt dit 

bespreekbaar:  

 

“R: Dan moet je zelf zeg maar boeten. Ja ik hoor het wel als het weer niet zo goed gaat. Bijv. 

laatst had ik voor de eerste keer gewerkt. Nou 3 weken. En ze heeft gezegd van: ‘ik denk dat 

het niks voor jou is.’ En toen was ik klaar en toen zei ze ‘ja dat wist ik al, ga maar weer lekker op 

je kont zitten’. 

I: [Lachen] En bij tegenslagen dan? Want bijv. als je je ergens voor inschrijft en uiteindelijk lukt 

het niet of je wordt niet aangenomen? 

R: Ja kijk, ze weet er altijd iets positiefs van te maken. Komt goed! En er zijn nog andere 

dingen. Je moet niet te veel blijven haken bij dit, etc.” 

 

 

5.2 Rol belemmerende familieleden in het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven 

Figuur 4 geeft een overzicht van de familieleden die belemmerend zijn op de vier verschillende   

niveaus van agency. De meiden ervaren op alle niveaus belemmering vanuit familieleden. Zij 

worden het meest belemmerd op het niveau van intentionaliteit en in mindere mate op het 

niveau van voorbedachtzaamheid. Echter, vergeleken met figuur 3 valt ten eerste op dat de 

meiden aanzienlijk meer steun ervaren (74 familieleden op het meest steunende niveau van 

agency, namelijk intentionaliteit) dan belemmering van hun familieleden (29 familieleden op het 

meest belemmerende niveau van agency, namelijk ook intentionaliteit). Het tweede wat opvalt is 

dat vader en moeder een minder grote rol in belemmering op het niveau van intentionaliteit, 

zelfreactiviteit en zelfreflectiviteit hebben in vergelijking tot andere familieleden. Echter, meiden 

ervaren hun vader wel vaker als belemmerend dan moeder. Broer(tje) en zus(je) worden 

voornamelijk als belemmerend ervaren, maar zijn tegelijkertijd ook steunend voor de meiden 

(zie figuur 3) naast vader en moeder. Daarnaast vinden meiden zichzelf op intentionaliteit erg 

belemmerend in het leren zelf vormgeven aan het eigen leven. Dit is opvallend aangezien zij 
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zichzelf ook als steunend ervaren op intentionaliteit (nog meer dan op de andere niveaus van 

agency). Zij lijken zichzelf dus zowel steunend als belemmerend te vinden op voornamelijk 

intentionaliteit. In de volgende paragrafen gaan we in op hoe de familie de meiden op de 

desbetreffende niveaus van agency belemmeren. 

 

 
 
Figuur 4. Belemmerende familieleden op de vier niveaus van agency. 

 

5.2.1 Intentionaliteit 

In figuur 4 is te zien dat zus(je), broer(tje) en de meiden zelf belemmerend zijn op het niveau 

van intentionaliteit, en bovendien meer dan moeder en vader. In alle leeftijdsgroepen noemen 

meiden zichzelf als belemmerend. Broers en zussen zijn voornamelijk voor de jongste groep 

meiden belemmerend. Drie oudere meiden noemen vader als belemmerend. Een voorbeeld dat 

een 11-jarig meisje vertelt omtrent belemmeringen van haar moeder in haar beroepskeuze is: 

“Ja, want ik zocht een beroep voor later. Eerst had ik visagist, maar toen zei mijn moeder: liever 

niet. En ze vindt het ook niet goed voor ons geloof. Dus ik dacht, ok ik doe het niet.” De 

voornaamste belemmering die meiden ervaren op intentionaliteit is dat familieleden niet achter 

de keuze(s) van de meiden staan. Dit kan omtrent een studie/beroepskeuze zijn, maar ook 

activiteiten die de meiden in hun vrije tijd willen doen, zoals uitgaan en op vakantie gaan.  

 

5.2.2 Voorbedachtzaamheid 

Zoals te zien is in figuur 4 worden moeder en vader beiden vier keer genoemd als belemmerend 

bij het nadenken en bepalen van hoe de meiden hun toekomstdroom willen bereiken. Andere 

familieleden zijn slechts een enkele keer genoemd als belemmerend. De belemmering die de 

meiden ervaren van hun familie op het niveau van voorbedachtzaamheid is voornamelijk 

bezorgdheid.  Met name de jonge meiden onder de 15 jaar noemen deze bezorgdheid. 

Dit voelt voor de meiden soms als belemmerend. De belemmering uit zich bijvoorbeeld in dat de 

meiden niet naar een school toe mogen die ver weg is. Echter, dit komt door hun jonge leeftijd 

(11 jaar) en later in het interview bleek dat oudere broers en zussen wel naar scholen verder 
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weg gingen. Of de jonge meiden mogen iets niet van hun moeder, omdat hun moeder het te 

gevaarlijk vindt. Het 11-jarige meisje legt uit: 

 

“R: Vaak dan zeggen mijn ouders van uhm als ik stel ik wil naar een school maar ik wil naar een 

goede school, dan misschien is het wel heel ver en zeggen m’n ouders van: ‘het is wel fijner als 

je hier in de buurt gaat, want stel er gebeurt iets en dan zijn we ver weg of dan weten we niet 

waar je bent of misschien ben je wel heel ver dat het lang duurt en zo,’ en zeggen ze. Dan is het 

wel fijner om in de buurt te gaan. 

I: Hey en je bent nu 11 maar zou het anders zijn als je 15 of 16 bent denk je? 

R: Ja denk ik wel. 

I: Ja mag jouw zus bijvoorbeeld of je broer mogen die meer? 

R: Ja, die mogen wel meer. Mijn broer mag wel meer. Maar mijn zus die werkt uhm heeft een 

school in [naam] en dat is wel heel ver.” 

 

5.2.3 Zelfreactiviteit 

In figuur 4 is te zien dat meiden hun broers, zussen en vader voornamelijk als belemmerend 

ervaren op het niveau van zelfreactiviteit. Twee meiden noemen zichzelf als belemmerend. 

Broers en zussen zijn belemmerend voor de meiden wanneer zij huiswerk maken voor school 

en hun broers en zussen willen spelen. Dit leidt de meiden af. Bij een 18-jarige vrouw is haar 

vader belemmerend, omdat zij niet op hem kan rekenen: “Ja en eigenlijk wordt alles, ik wil naar 

school, ik wil een opleiding. ‘Ja is goed’ en dan hoor je weer niks over. Ik wil m’n rijbewijs doen 

en dat soort dingen. Dat klinkt misschien heel raar, maar dat belemmert dus echt je leven, want 

je hebt geen zekerheid. Je kan ook geen afspraken maken met iemand, je weet het niet.” De 

meiden die zichzelf belemmerend vinden, missen vaak de motivatie om door te zetten met 

bijvoorbeeld hun studie. Zodra het tegen zit, hebben zij geen zin meer en geven op (ondanks 

dat ze weten dat ze eigenlijk door moeten pakken). Een 24-jarige vrouw vertelt: “Ik denk als ik 

een tegenslag heb dat ik dan in plaats van denk het is een tegenslag. Maar ik moet het pakken 

en omhoog ga. Maar dat ik denk moet ik het weer doen en krijg ik weer het zelfde. Dat is het mij 

mijzelf dat ik denk dat mij tegenhoudt.” 

 

5.2.4 Zelfreflectie 

Figuur 4 laat zien dat de familieleden die belemmerend werken op zelfreflectiviteit niet eenduidig 

zijn. Tantes, neven en nichten worden het meeste genoemd, maar ook de andere familieleden 

worden soms meerdere keren genoemd. Meerdere meiden beschrijven dat zij bijvoorbeeld niks 

met bepaalde familieleden delen, omdat deze familieleden een negatieve houding hebben ten 

opzichte van wat de meiden willen bereiken. Een 24-jarige vrouw beschrijft:  

 

“R: En bij mijn nichten is het… het is gewoon dat je bij hen ziet dan zij toch wel negatief zijn, laat 

ik het zo zeggen. Dat ik denk bij hen zal ik niet alles vertellen want als je ziet hoe ze in het leven 

staan en hoe zij tegenover andere zijn… 

I: En hoe uit het zich dat zij negatief zijn, hoe laten ze dat merken? 

R: Gewoon ze zeggen het gewoon en ik zie het zelf ook ja. 

I: In de houding? 

R: Ja en de uitstraling en wat ze zeggen.” 
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6. CONCLUSIE 
Dit rapport beschrijft de rol van de familie in het zelf (leren) vormgeven aan het eigen leven van 

meiden in de leeftijd van 9 t/m 24 jaar. Vanuit het meidenwerk was er de wens om meer inzicht 

te krijgen in de familiesamenstelling, aanwezigheid en relaties van de meiden, zodat zij 

aangrijpingspunten hebben om wel of juist niet met bepaalde familieleden samen te werken. 

Informatie over steunende en belemmerende familieleden biedt nog extra informatie voor de 

meidenwerkers, omdat ze ook inzicht krijgen op welke niveaus van agency ze steun en/of 

belemmering van bepaalde familieleden kunnen verwachten. Naast steun en belemmeringen 

van familieleden, ervaren de meiden steun en belemmeringen van personen buiten hun familie. 

Deze personen kunnen meidenwerkers ook betrekken in de begeleiding van meiden. Voor meer 

informatie over het bredere netwerk en de meidengroep verwijzen wij naar de rapporten 

‘Meidenwerk en de rol van het netwerk’ (Boomkens & Metz, 2018) en ‘Meidenwerk en de rol van 

de meidengroep’ (Van der Grient & Metz, 2018). 

 

Rol familie in het vormgeven van het eigen leven 

Gemiddeld ervaren de meiden steun van 4,3 familieleden bij het (leren) zelf vormgeven aan het 

eigen leven. Voornamelijk de moeder wordt als meest steunend ervaren, gevolgd door vader. 

Meiden hebben meer familieleden die hen steunen dan belemmeren, namelijk gemiddeld 2,2 

familieleden. Broer(tje), gevolgd door de meiden zelf, vader en zusje zijn door meiden het 

vaakst genoemd als belemmerend. Echter, wanneer aan meiden werd gevraagd wie hen ècht 

het meest belemmert, noemt ruim een kwart van de meiden niemand en kwam er niet een 

eenduidig familielid naar voren. Meiden kunnen dus voornamelijk rekenen op steun vanuit de 

familie en worden in de meeste gevallen niet ernstig belemmerd door hun familieleden. 

Voornamelijk vaders en moeders hebben een grote steunende invloed op hoe de meiden 

(leren) zelf vorm te geven aan het eigen leven, en daarnaast zus(je), broer(tje) en nicht(je). 

Soms kan de vader, broer(tje) en zus(je) wel eens belemmerend zijn voor de meiden. Met name 

op voorbedachtzaamheid. De familieleden die het vaakst worden genoemd als steunend en 

belemmerend zijn dus meestal de familieleden waarmee de meiden in huis wonen en die het 

dichtst bij voelen voor hen.  

 

Agency 

De meiden ervaren de meeste steun van familie bij het maken van beslissingen over hun 

toekomstdroom (intentionaliteit), het nadenken over hoe zij deze droom kunnen bereiken 

(voorbedachtzaamheid) en het daadwerkelijk bereiken van hun toekomstdroom (zelfreactiviteit). 

Hierbij heeft intentionaliteit een kleine meerderheid. Zoals reeds benoemd, ervaren meiden 

vanuit de familie aanzienlijk meer steun dan belemmeringen. Wanneer het gaat om 

belemmeringen, ervaren de meiden de meeste weerstand op intentionaliteit. 

 

Uit de interviews komt naar voren dat de meiden voornamelijk steun op intentionaliteit ervaren, 

doordat zij hun toekomstdroom kunnen bespreken en gemotiveerd worden om deze droom te 

behalen. Voornamelijk door ouders. De oudste meiden zien zichzelf juist als steunend, omdat zij 

achter hun keuzes blijven staan. De voornaamste belemmering die de meiden ervaren op 

intentionaliteit is dat familieleden niet achter de studie/beroepskeuze(s) en/of activiteiten van de 

meiden staan. De jongste groep meiden ziet hun broers en zussen vooral als belemmerend, 

omdat zij hen afleiden bij het maken van huiswerk. 
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Bij voorbedachtzaamheid zijn voornamelijk ouders, broers en zussen steunend bij het kiezen 

van een school of opleiding door te kijken naar de kwaliteit en reisafstand. Broers en zussen 

delen ook hun ervaringen van de desbetreffende school. Ouders zijn het vaakst genoemd als 

belemmerend op voorbedachtzaamheid. Voornamelijk door hun bezorgdheid over de meiden. 

 

Bij het daadwerkelijk bereiken van een toekomstdroom, oftewel zelfreactiviteit, ervaren de 

meiden steun van hun familie door hulp bij huiswerk of solliciteren, motiveren voor school of 

financiële steun te bieden. Ouders worden hierbij het vaakst genoemd, maar de oudste groep 

meiden ziet zichzelf voornamelijk als steunend. Broers, zussen en vader worden het vaakst 

genoemd als belemmerend op zelfreactiviteit, doordat zij de meiden afleiden bij het maken van 

huiswerk of de meiden niet op hen kunnen rekenen. Bij de meiden die zichzelf als belemmerend 

zien, ontbreekt vaak de motivatie om dingen te doen. 

 

Bij de laatste eigenschap van agency, zelfreflectie, ervaren de meiden hun familie als steunend 

doordat zij hun toekomstplannen kunnen delen met familieleden en de feedback van 

familieleden gebruiken bij het verder werken aan hun toekomst. Moeder, vader, nicht(je) en 

broer worden hierbij het vaakst genoemd. Meiden ervaren belemmeringen van verschillende 

familieleden in zelfreflectie. Dit is bijvoorbeeld, omdat zij een negatieve houding hebben ten 

opzichte van wat het meisje wilt bereiken.   
 

Aangrijpingspunten voor het meidenwerk 

Uit dit onderzoek blijkt dat de familie een grote en voornamelijk steunende rol speelt op alle 

eigenschappen in het (leren) vormgeven aan het eigen leven van de meiden en jonge vrouwen. 

De familie beïnvloedt de meiden voornamelijk in het maken van beslissingen over het eigen 

leven (intentionaliteit) (zowel steunend als belemmerend). Echter, de meiden ervaren ook 

relatief veel steun bij het bepalen van hoe zij hun toekomstdroom kunnen bereiken 

(voorbedachtzaamheid) en het daadwerkelijk bereiken ervan (zelfreactiviteit). Voor het 

meidenwerk houdt dit in dat het samenwerken met familie voor alle eigenschappen van agency 

belangrijk is. Welke familieleden precies en hoe zij de meiden beïnvloeden, verschilt per 

eigenschap van agency en soms ook per leeftijdsgroep. Met betrekking tot de ouders geldt dat 

zowel de moeder als de vader bij alle eigenschappen een rol spelen. 

 

Toch is het noodzakelijk om per meisje te bekijken of het zinvol is om met de familie samen te 

werken, en met wie in de familie. Dit omdat het niet voor alle meisjes wenselijk is om samen te 

werken met familie. Bijvoorbeeld wanneer een situatie dreigt te escaleren, omdat het meisje of 

het betreffende familielid niet gediend is met de tussenkomst van een meidenwerker. Hierdoor 

kan het vertrouwen van het meisje ook geschaad worden. Daarom is het van belang altijd met 

het meisje te overleggen wat wenselijk is. Bij andere meiden kan samenwerking met familie juist 

heel succesvol uitpakken. Voor het meidenwerk houdt dit in dat de meidenwerker samen met 

het meisje middels ‘de Familieboom’ inzichtelijk kan maken welke familieleden steunend en/of 

belemmerend zijn en waar zij dus mogelijk wel/niet een beroep op kunnen doen. Bijkomend 

voordeel van deze aanpak is dat het meisje op deze manier zelf ook inzicht krijgt in welke 

familieleden mogelijk zouden helpen bij het bereiken van haar toekomstdroom en welke niet, en 

wie zij zou kunnen vragen om steun. Wat we bijvoorbeeld eerder zagen, is dat de familieleden 

waarmee de meiden in huis wonen (merendeel moeder, vader, broer(tje) en zus(je)), vaak ook 

de familieleden zijn die voor de meiden het dichtst bij voelen en als meest steunend worden 

ervaren. Voornamelijk de ouders ervaren meiden als steunend met soms een lichte voorkeur 



32 
 

voor moeder. Samenwerking met ouders kan dus waarschijnlijk in veel situaties van 

meerwaarde zijn in de begeleiding. Bij oudere meiden zal dit misschien wat minder van 

toepassing zijn, omdat zij zichzelf vaak als steunend en/of belemmerend zien en de meiden 

vanaf 18 jaar volledige zeggenschap over zichzelf hebben. Hierdoor is er wellicht een grotere 

rol voor het meisje zelf weggelegd. De oudere meiden zien zichzelf namelijk ook als steunend of 

soms belemmerend. Dit kan voor de meidenwerker ook betekenen dat ze zich vooral richten op 

samenwerking met de jonge vrouw en ondersteunen waar nodig. 

 

Wanneer we kijken naar het maken van keuzes kunnen mannelijke familieleden, zoals broers 

soms belemmerend zijn, omdat zij soms (vanwege het geloof) vinden dat vrouwen bepaalde 

beroepen of bewegingsvrijheid niet mogen hebben. Aangezien meiden hun moeders vaak als 

steunend ervaren, kan een meidenwerker (in overeenstemming met het meisje) wellicht eerst 

contact zoeken met moeder om dergelijke situaties te bespreken wanneer het meisje er zelf niet 

uitkomt. Wanneer meiden bepaalde familieleden niet zien of spreken, wil dit niet zeggen dat 

deze familieleden belemmerend zijn voor hen. Bijvoorbeeld als een familielid ver weg woont. 

Zoals eerder aangegeven ervaren de meeste meiden niemand als belemmerend.  

 

Tot slot geeft het onderzoek ook inzicht in hoe je als meidenwerker kunt werken aan de 

verschillende eigenschappen van het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven van het 

meisje. De familieboom geeft meer inzicht in welke familieleden van het meisje steunend en/of 

belemmerend zijn op verschillende niveaus van agency. Dit geeft de meidenwerker handvatten 

om wel of niet samen te werken met bepaalde familieleden. Meiden delen bijvoorbeeld vaak 

hun toekomstdroom, waarbij de meiden ook graag hun eigen keuze willen maken en volgen 

(intentionaliteit). Om deze keuze te maken waarderen zij vaak de steun van familieleden door 

mee te denken in het maken van die keuze en welke gevolgen het mogelijk kan hebben. Het 

delen van toekomstdromen thuis kan dan gestimuleerd worden. Dit helpt hen in de ontwikkeling 

van voorbedachtzaamheid. Bij de ontwikkeling van zelfreactiviteit worden de meiden het liefst 

aangemoedigd en ontvangen zij hulp bij bijvoorbeeld het maken van huiswerk of solliciteren. Tot 

slot kun je met de meiden werken aan zelfreflectie door hen terug te laten kijken naar hun 

handelen en de keuzes die zij hebben gemaakt voorafgaand aan het handelen. Ofwel het 

proces dat zij door hebben gemaakt. 
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BIJLAGE 1. Codeboom analyses familieboom. 
Hoofdcode Subcode Sub-Subcode Sub-Sub-subcode 

Werkvorm 
 

Gevoel van afstand 
en nabijheid 

Dichtst bij Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Verder weg Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Nog verder weg Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Verst weg Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Naast boom Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

 Familieleden Familieleden waarmee je in 
huis woont 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Familieleden waarmee je niet 
in huis woont, maar wel 
ziet/spreekt 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Familieleden die je niet 
ziet/spreekt, maar wel invloed 
hebben op je leven (positief 
en negatief) 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Overleden familieleden Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

Algemeen Leeftijd 9 t/m 24 jaar als aparte code.  

 Duur meidenwerk Korter dan 3 maanden  

  Tussen 3 en 6 maanden  

  Tussen 6 maanden en 1 jaar  

  1 jaar   

  2 jaar  

  Etc.  

  10 jaar of langer  

 Type dromen Carrière  

  Studie  

  Huisvesting  

  Gezin  

  Relationeel  
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  Financieel  

  Gezondheid  

  Geen  

Steunende mensen Omschrijving Nabijheid  

  Helpen  

 Algemeen Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

 

 Meest Steunende 
persoon 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

 

 Agency Intentionaliteit Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Voorbedachtzaamheid, vraag 
2 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreactiviteit, vraag 3 Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreflectie, vraag 4 Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

Belemmerende 
mensen 

Omschrijving Moeilijk maken  

  Hulp en tips  

 Algemeen Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

 

 Meest belemmerende 
persoon 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

 

 Agency Intentionaliteit, vraag 7 Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Voorbedachtzaamheid, vraag 
8 

Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreactiviteit, vraag 9 Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

  Zelfreflectie, vraag 10 Invullen op basis van 
antwoorden meiden 

Overig Tevredenheid 
familiesteun 

Positief   

  Negatief   

 Overige netwerken School  

  Buurt  

  Meidenwerk  

  Vrienden  
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  Moeder van een vriendin  

  Ex-vriend  

 Eerst delen 
toekomstdroom 

  

 Nooit delen 
toekomstdroom 
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BIJLAGE 2. Overzicht publicaties huidig onderzoek 
 

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

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

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

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

bijdrage van Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.  

Eerder zijn in het kader van dit onderzoek verschenen:  

- Tabellenboek 

- Factsheet omgeving 

- Factsheet netwerk 

- Factsheet familie 

- Factsheet meidengroep 

- Rapport netwerk 

- Rapport meidengroep 

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

Youth Spot, Publicaties. 
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