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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 4) wordt onderzocht op welke manier de omgeving van 

meiden, die deelnamen aan het meidenwerk, invloed hebben op hoe zij (leren) zelf vormgeven 

aan het eigen leven. Samen met de deelonderzoeken de rol van de familie (werkpakket 2) en 

de rol van het netwerk (werkpakket 3) is dit fase twee van het onderzoek, waarin naar de rol van 

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

Meidenwerk is mogelijk door een financiële bijdrage van Het Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek SIA.  

 

Dit deelonderzoek is uitgevoerd bij de welzijnsorganisaties Dynamo, Participe en Stichting 

Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland. De volgende studenten hebben meegeholpen met de 

dataverzameling: Ashanti Melfor en Genesis Yagual (beide 2e jaars student Culturele en 

Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam).  

 

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

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

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

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

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

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

Jongerenwerk Midden Holland en de Hogeschool van Amsterdam. 
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1. INLEIDING 
 
Het  lectoraat Youth Spot heeft onderzoek gedaan naar hoe meiden in de meidengroep elkaar 

beïnvloeden bij het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven. Meidenwerkers vroegen zich af 

wat meiden in een groep voor elkaar betekenen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de 

meiden onderling en aan het ontwikkelen van eigenaarschap van het eigen leven. Deze vraag is 

ontstaan met de decentralisatie van het sociale domein, wat van meidenwerkers vraagt meer 

samen te werken met andere professionals en het informele netwerk waarin zij zoeken naar 

krachten, mogelijkheden en bronnen in de omgeving van een meisje. 

 
Het lectoraat Youth Spot heeft tegelijkertijd onderzoek uitgevoerd naar de rol van het bredere 
netwerk, de meidengroep én de familie voor het zelf vormgeven aan het eigen leven. Samen 
geeft dit inzicht in de rol van de omgeving in het ontwikkelen van eigenaarschap van het eigen 
leven. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: Op welke manier wordt het (leren) 
zelf vormgeven aan het eigen leven van meisjes en jonge vrouwen, zowel positief als negatief 
beïnvloed door de meidengroep? De resultaten van de deelonderzoeken over de familie en het 
netwerk worden apart gepresenteerd in de rapporten ‘Meidenwerk en de rol van de familie’ (Van 
Trijp & Metz, 2018) en ‘Meidenwerk en de rol van het netwerk’ (Boomkens & Metz, 2018). 
 

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

Onder de meidengroep verstaan we het groepsverband waarbinnen meisjes en jonge vrouwen 
participeren in het meidenwerk. Het is een specifieke groep: meiden en jonge vrouwen in de 
leeftijd van 10 tot en met 23 jaar die elkaar binnen de context van het meidenwerk ontmoeten. 
In het groepsverband vindt een diversiteit aan activiteiten plaats rondom verschillende thema’s 
zoals zelfbeeld, sociale omgeving, talent ontwikkeling en seksualiteit. Voor de uitvoering van de 
activiteiten maken meidenwerkers gebruik van verschillende werkwijzen of activiteiten. De 
meidengroep kent dan ook vele verschijningsvormen. Meestal bestaat de meidengroep uit een 
redelijk vaste groep meiden die elkaar met een zekere regelmaat ontmoeten. Hoewel de 
omvang van de groepen uiteenloopt, bestaan de groepen meestal uit 8 tot 12 meiden. Deze 
omvang waarborgt de veiligheid in de groep en maakt het mogelijk om persoonlijke thema’s te 
bespreken waardoor zij voor meisjes toegankelijk zijn om een stukje van zichzelf te laten zien. 
Aan activiteiten zoals een voetbaltoernooi of filmavond nemen vaak meer meiden(groepen) 
deel. De intensiteit waarin groepen samen komen kan uiteenlopen van eens per drie maanden 
tot een paar keer per week.  
 
De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner (1979) bevestigt het belang van de 
omgeving voor het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven als deel van de samenleving. De 
theorie stelt dat het opgroeien van kinderen en jongeren het resultaat is van interacties tussen 
de jongere zelf en de complexe omgeving. De meidengroep, onderdeel van het netwerk, is een 
belangrijke omgeving waarbinnen meiden opgroeien. Uit de literatuur is gebleken dat de 
meidengroep een krachtige leeromgeving is voor meiden om het eigen leven zelf (te leren) 
vormgeven. Op basis van de rol van de meidengroep in de identiteitsontwikkeling kunnen we 
constateren dat de meidengroep op drie manieren van invloed is op de identiteitsontwikkeling 
van meiden.  
 
In de eerste plaatst kan de meidengroep een grote rol spelen in het zelf leren vormgeven aan 
het eigen leven doordat meiden in groepsverband de kans krijgen om te onderzoeken wie ze 
zijn, ervaringen, gedachtes en gevoelens kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren en 
kunnen oefenen (Spanjaard en Slot, 2015). Jongeren zijn sterk gericht op het contact met 
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leeftijdsgenoten omdat zij zich in de overgangsfase bevinden tussen kind zijn en 
volwassenheid. Zij hebben behoefte om met leeftijdsgenoten uit te wisselen wat het betekent 
om jong te zijn en hun identiteit te ontwikkelen. In de groep kunnen jongeren zichzelf ontdekken, 
zichzelf uiten, gedrag oefenen en de impact onderzoeken op anderen (Traas,1997 in: 
Sonneveld & Metz, 2015).  
In de tweede plaats kan de meidengroep bijdragen aan het ondersteunen van elkaar. 
Ondersteunende interacties zijn interacties tussen peers die tegemoet komen aan de sociale 
basisbehoeften. Het gaat daarbij om contact tussen leefstijlgenoten waarin vormen van steun 
worden uitgewisseld in de vorm van advies, een compliment of hulp. Er zijn vier soorten 
ondersteunende interacties te onderscheiden: Informationele, instrumentele, waarderende en 
emotionele ondersteuning (Sarafian, 2011). Bij informationele ondersteuning verstrekken 
meiden elkaar informatie over een situatie, leggen ze aan elkaar uit hoe ze ermee om kunnen 
gaan en hoe zij dit beoordelen (Jensen, 2001). Bij instrumentele ondersteuning bieden meiden 
specifieke hulp en faciliteiten aan elkaar (Jensen, 2001). Hierbij gaat het erom dat meiden 
elkaar bij praktische zaken helpen waardoor enerzijds concrete hulp wordt geboden en 
anderzijds meiden leren elkaar te helpen (Manders e.a., 2017). De derde ondersteunde 
interactie is de waarderende ondersteuning die het juiste gedrag van meiden beamen, door 
middel van feedback of bevestiging (Jensen, 2001). Door de waarderende ondersteuning leren 
meiden hoe zij over komen op anderen en wat zij zelf prettig gedrag vinden. Emotionele 
ondersteuning is tot slot het vertonen van inlevingsvermogen (Jensen, 2001). Door de 
meidengroep vinden meiden steun bij elkaar doordat zij in dezelfde ontwikkelingsfase zitten. 
Tot slot speelt de meidengroep een rol in het bekrachtigen van het ontwikkelingsproces van 
meiden. Dit gebeurt doordat de groep kan bijdragen aan de ontwikkeling van een meisje op 
zowel de identiteitsvorming als de emotionele en morele ontwikkeling van een meisje (Metz, 
2013). De groep draagt dus bij aan de volwassenwording. In de groep wordt het meisje zich 
bewust van het ‘ik’ en de omgeving waarin zij leeft. Tevens leert een meisje hoe zij uiting kan 
geven aan haar identiteit. Door de meidengroep kan zij de vaardigheden van anderen 
observeren, zichzelf aanleren en het vertrouwen krijgen om te participeren, zodat zij zelf vorm 
kan geven aan het eigen leven. 

 

Agency 

Het doel van het meidenwerk – het (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven - kan theoretisch 
begrepen worden als agency (Boomkens & Metz, 2015). Agency is het vermogen van mensen 
om zelf vorm te kunnen geven aan het eigen leven, in relatie tot de eigen waarden en in 
afstemming met de eigen omgeving (Boomkens & Metz, 2015). Het gaat er bij agency dus om 
het vermogen tot zelfsturing, waarbij individuen keuzes maken over het handelen en het 
daadwerkelijk handelen. Deze keuzes worden gemaakt door het individu, in relatie tot het 
samenspel van intrapersoonlijke, gedrags- en omgevingsfactoren. Hiermee wordt bedoeld dat 
agency ook wordt beïnvloed door factoren van buiten het individu (denk bijvoorbeeld aan geloof, 
cultuur of opvoeding). Zoals Bandura (2006) het omschrijft: ‘They are not simply onlookers of 
their behavior. They are contributors to their life circumstances, not just products of them.’ (p. 
164). 
 
Agency gaat zowel over de keuzes voor het handelen, als om het handelen zelf. Volgens 
Bandura (2006) heeft agency vier hoofdkenmerken. De eerste kenmerk van agency is 
intentionaliteit waarmee de intentie van mensen om te handelen wordt verstaan. Voordat zij iets 
kunnen ondernemen, moet er een idee zijn wat mensen willen (bereiken) in hun leven. De 
volgende kenmerk is de voorbedachtzaamheid wat te maken heeft met de doelen die mensen 
voor zichzelf stellen en het anticiperen op de gevolgen van hun intenties. Door vooruit te 
denken kunnen mensen worden gemotiveerd of gedemotiveerd om bepaalde keuzes te maken. 
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Wanneer mensen overgaan tot het daadwerkelijk uitvoeren van hun intenties, spreken we van 
zelfreactiviteit. Tot slot is een kenmerk van agency de zelfreflectie. Hierbij gaat het over het 
vermogen om te reflecteren op het handelen en denken. Hoewel de hoofdkenmerken van 
agency chronologisch lijken, kunnen deze ook naast elkaar plaatsvinden. 
 
Agency speelt zich niet alleen af op het niveau van het individu. Volgens de meeste 
onderzoekers kan het concept het best worden begrepen als zelfsturing in relatie tot een 
omgeving (Borovoy & Ghodsee, 2012; Charrad, 2010; Samman & Santos, 2009; Tang & 
Anderson, 1999). Dit betekent dat agency niet alleen rekening houdt met wat het meisje zelf 
wilt, maar ook rekening houdt met regels, sociale waarden, normen, gebruiken van de cultuur 
en de samenleving (Charrad, 2010; Samman & Santos, 2009). Daarom wordt in dit rapport 
stilgestaan bij hoe de omgeving van de meidengroep die deelnemen aan het meidenwerk het 
zelf vorm geven van meiden beïnvloedt.  
 

Opbouw 

We beschrijven eerst hoe het onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens beschrijven we wat de 
betekenis van de meidengroep is voor de meiden. Daarna welke rol de meidengroep heeft in 
het vormgeven van het eigen leven. In het laatste hoofdstuk beschrijven we wat de bijdrage van 
meidengroep is aan de ontwikkeling van agency. In de conclusie geven we antwoord op de 
centrale onderzoeksvraag. 
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2. METHODISCHE VERANTWOORDING  
 

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

Onderzoeksinstrument 

Om antwoord te geven op de vraag op welke manier het (leren) zelf vormgeven aan het eigen 
leven van meisjes en jonge vrouwen beïnvloed wordt door de groep, hebben we gebruik 
gemaakt van een zelfontworpen kwalitatief onderzoeksinstrument: De Treinreis. Het instrument 
is een creatieve werkvorm waarmee meiden de rol die de meidengroep speelt in het zelf (leren) 
vormgeven van hun eigen leven, op speelse wijze in kaart kunnen brengen. Door het inzetten 
van een creatieve werkvorm, komen de meiden makkelijker in contact met hun eigen ervaring 
(Gold, Wigram & Elefant, 2006; Smeijsters, 2008). Daarnaast helpt een creatieve werkvorm de 
meiden om zich te uiten (Bartelink, Boendermaker & Van der Vliet, 2013).  
 
De creatieve werkvorm ‘de treinreis’ bestaat uit een tijdlijn. Deze tijdlijn staat voor de periode 
van deelname aan het meidenwerk. Meiden vullen als eerste  hun startdatum in het meidenwerk 
en hun leeftijd in. Vervolgens plakken  meiden kaartjes langs het spoor, waarmee zij aangeven 
wat zij in de meidengroep hebben geleerd.  Een deel van de kaartjes was al ingevuld. Een 
aantal meiden heeft zelf geschreven kaartjes toegevoegd . Voor de invulling van de kaartjes 
hebben we gekeken naar de vier kenmerken van agency (intentionaliteit, voorbedachtzaamheid, 
zelfreactiviteit en zelfreflectie) en welke voorbeelden herkenbaar kunnen zijn voor meisjes en 
jonge vrouwen. Als meiden de kaartjes hebben opgeplakt, plakken zij vervolgens stickers bij de 
kaartjes. De stickers illustreren de meiden van de meidengroep die behulpzaam zijn bij de 
ontwikkelingen (de opgeplakte kaartjes). Als laatste schrijven meiden bij de kaartjes hoe deze 
persoon/ personen hun geholpen hebben. 
 
De ingevulde tijdlijn functioneert als vertrekpunt voor twee interviews met gestructureerde 
vragen, een groepsinterview en een individueel interview. We hebben voor gestructureerde 
vragenlijsten gekozen omdat dit de mogelijkheid biedt om  antwoorden met elkaar te 
vergelijken. Als eerste vonden de groepsgesprekken plaats en deze hebben we bewust 
algemeen gehouden, zodat het voor de meiden veilig genoeg was om antwoorden te geven. 
Deze gesprekken hebben informatie opgeleverd over de waarde van het meidenwerk, de 
populaire en minder populaire gesprekonderwerpen tijdens de meidengroepen en waar ze 
absoluut niet over praten, wat ervoor zorgt dat de meidengroep prettig is en wanneer niet, en 
over wat wel en niet zorgt voor een goede sfeer in de groep. Naast het groepsinterview hebben 
we aanvullend met meiden een individueel interview afgenomen waarin persoonlijke ervaringen 
en waardering van de meidengroep naar voren kwamen.  
 
Bij het ontwerp van de creatieve werkvorm is rekening gehouden met de eventuele emotionele 
belasting voor de meisjes. Dit door in de werkvorm nadrukkelijk ook te zoeken naar manieren 
om eventuele hindernissen op te lossen. Tijdens de individuele gesprekken is er aandacht 
besteed aan de vaardigheden en de talenten die de meiden bezitten zodat de respondenten op 
een positieve manier de opdrachten konden afsluiten. 
 
De onderzoeker heeft een concept van de creatieve werkvorm  voorgelegd aan de betrokken 
meidenwerkers. Zij gaven hier feedback op, wat leidde tot enkele aanpassingen, zoals de 
bewoording van de kaartjes en de vraagstellingen van het groepsinterview en het individuele 
interview.  
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Respondenten  

25 meiden hebben deelgenomen aan  het onderzoek. Hiervan hebben 25 meiden een tijdlijn 
gemaakt, zijn 20 meiden geïnterviewd en is er in  2 meidengroepen een groepsinterview 
afgenomen. De meiden participeren in  drie jongerenwerk praktijken: Dynamo in Amsterdam, 
Participe in Alpen aan den Rijn en Stichting Jeugd- en jongerenwerk in Schoonhoven. De 
onderzoekpopulatie betreft meisje en jonge vrouwen in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Het 
was de bedoeling om onderscheid te maken in 3 verschillende leeftijdsgroepen (10-13, 14-17, 
18-23), echter zijn dat in de praktijk twee geworden, omdat jonge vrouwen van 18-23 jaar niet 
aanwezig waren bij de drie onderzochte praktijken. De meiden zijn ook geworven op aantal jaar 
actief in het meidenwerk (< 3 maanden, 3-6 maanden, 6 maanden-1 jaar,1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 
jaar en 5 jaar).  
 
Vragenlijstonderzoek onder 393 meiden wijst uit dat de doelgroep van het meidenwerk een 
afspiegeling is van de verschillende etniciteiten in de wijk, waaronder geloof, opleiding, etc. 
(Nijland-Rauwerdink, Boomkens & Metz, 2017). Vandaar dat we sturen op de 3 verschillende 
leeftijdsgroepen en mondeling met de meidenwerkers hebben gecheckt welke achtergrond de 
meiden hebben.  
 

Procedure 

De materiaalverzameling vond plaats in juni 2017. Onderzoeker en studenten hebben de data 
verzameld tijdens reguliere meidenwerkactiviteiten. Na aanpassingen van de creatieve 
werkvorm zijn de meidenwerkers en studenten vooraf getraind, zodat zij de creatieve werkvorm 
goed konden uitvoeren. De meidenwerkers hebben meiden die deelnemen aan de activiteiten 
van de drie meidenwerk organisaties gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Alle 
aanwezige meiden bij de meidenactiviteit zijn uitgenodigd om mee te doen met de creatieve 
werkvorm en het groepsgesprek (m.u.v. meiden/ouders die bezwaar hebben gemaakt, of 
meiden die buiten de leeftijdscategorieën vielen).  Alle meiden wilden meewerken. Bij de 
selectie voor individuele interviews zijn, indien mogelijk, meiden van verschillende leeftijden 
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benaderd, voor een goede spreiding in leeftijd. Na afloop hebben de studenten en onderzoekers 
de groepsinterviews en de individuele interviews getranscribeerd. Bij beluistering van de 
interviews bleek echter dat een student bij 3 interviews suggestieve vragen stelde. De 
antwoorden op die vragen zijn niet meegenomen in de analyse.  
 

Overzicht van interviews en tijdlijn per organisatie: 

 Tijdlijn ingevuld, maar 
niet meegedaan aan 
interview wel gecodeerd 

Interview + tijdlijn 

Dynamo n.v.t. 6 interviews 
1 groepsinterview 

Stjjmh 5 tijdlijnen 8 interviews 

Participe n.v.t. 6 interviews 
1 groepsinterview 

Totaal 5 tijdlijnen 22 interviews 

 

Materiaalverzameling 

De creatieve werkvorm werd door de meidenwerkers zelf afgenomen tijdens de reguliere 
meidenwerk activiteiten. Bij twee praktijken is er een groepsinterview afgenomen door de 
onderzoeker en/of studenten (Ashanti Melfor en Genesis Yagual). Bij de derde praktijk is wel 
een poging gedaan, maar de meidengroep was te groot en te druk vanwege de aanstaande 
zomervakantie en een aantal meiden dat hun schooldiploma had gehaald. De individuele 
interviews zijn afgenomen door de twee studenten en een onderzoeker. De studenten zijn 
vooraf getraind door de onderzoeker in het afnemen van interviews. De interviews vonden 
veelal in een aparte ruimte plaats. Het invullen van de creatieve werkvorm duurde ongeveer een 
half uur tot driekwartier. De groepsgesprekken duurden een kwartier en de individuele 
gesprekken ongeveer tien minuten per respondent. Het streven was een respons van ten 
minste vijf respondenten per organisatie, die zowel meededen aan de creatieve werkvorm, het 
groepsgesprek en een individueel gesprek (totaal 15). Uiteindelijk hebben 25 meisjes een tijdlijn 
gemaakt en zijn er 20 individuele interviews afgenomen. Voorafgaand aan de interviews hebben 
we de meisjes en jonge vrouwen toestemming gevraagd om van de gesprekken 
geluidsopnames te maken. Tevens zijn er foto’s gemaakt van de ingevulde tijdlijnen, zodat deze 
tijdens de analyses naast de gesprekken gehouden konden worden. Als dank voor deelname 
aan het onderzoek ontvingen de meiden een polsbandje met daarop de tekst ‘girls run the 
world’. 

 

Analyse 

De geluidsopnamen zijn getranscribeerd door de studenten en de onderzoekers. De individuele 
gesprekken zijn woordelijk opgeschreven en bij de groepsgesprekken zijn regelmatig 
samenvattingen gemaakt. Voor de analyse hebben we op basis van de foto’s de ingevulde 
tijdlijnen beschreven en samen met de interviews geanalyseerd. Van de tijdlijnen is genoteerd: 
hoe oud een meisje is, hoe lang een meisje deelneemt aan het meidenwerk, welke kaartjes zij 
heeft opgeplakt en hoeveel stickers zij bij de kaartjes heeft geplakt.  
 
De onderzoekers hebben een codeboom (zie bijlage 1) ontwikkeld om de data te kunnen 
analyseren. De codeboom voor de meidengroep bestaat uit 1) agency fasen, 2) de rol van de 
meidengroep. De hoofdcodes van de agency fasen zijn onderverdeeld in intentionaliteit, 
voorbedachtzaamheid, zelfreactiviteit en zelfreflectie. De rol van de meidengroep is 
onderverdeeld in betekenis van de meidengroep en belemmeringen van de meidengroep. De 
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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 interbeoordelaar betrouwbaarheid te vergroten. De ruwe data is met behulp 
van MAXQDA gecodeerd. Het gebruik van een software programma maakt dat de analyse meer 
systematisch verloopt en er minder fouten worden gemaakt. 
 
In tabel 2 zijn alle respondenten opgenomen die aangegeven hebben op de tijdlijnen wat ze 
geleerd hebben in het zelf leren vormgeven van het eigen leven door de meidengroep. Het zelf 
vormgeven aan het eigen leven is uitgevraagd door middel van kaartjes die meiden konden 
opplakken, die elk onderdeel zijn van een van de fasen van agency: intentionaliteit, 
voorbedachtzaamheid, zelfreactiviteit en zelfreflectie. We hebben per meisje gekeken of zij een 
kaartje heeft opgeplakt over een van deze fasen. Wanneer een meisje meerdere kaartjes 
opplakte over één fase, werd dit gecodeerd als 1 (zie tabel 4). Voor tabel 5 t/m 8 is de meiden 
gevraagd welke 3 dingen zij het belangrijkste vinden om te leren door de meidengroep. Voor de 
overige tabellen is gekeken naar het aantal keer dat een meisje dit heeft genoemd. De zelf 
bedachte kaartjes van de meiden hebben wij ook gecodeerd naar de vier fasen van agency.  
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3. MEIDEN EN DE BETEKENIS VAN DE GROEP 
 
In dit hoofdstuk brengen wij in beeld wie de meiden zijn die hebben meegewerkt aan dit 
onderzoek en wat de meidengroep voor hen betekent.  

 

Demografische gegevens van de respondenten 

Figuur 1 geeft de leeftijden van de 25 meiden weer. Het laat zien dat twee meiden 9 zijn, maar 
binnen twee maanden 10 jaar en daarom opgenomen in het onderzoek. De meeste meiden 
waren tussen de 10 en 13 jaar. 5 meiden waren 14 jaar en ouder. 

 

Figuur 1: leeftijden meiden 

 

Ook is de meiden gevraagd hoe lang zij al aan het meidenwerk deelnemen (zie figuur 2). Eén 
meisje neemt korter dan 3 maanden deel. Vier meiden doen ongeveer drie tot zes maanden 
mee. Twee meiden ongeveer zes maanden tot een jaar. Vijf meiden nemen al een jaar deel. 
Vier meiden komen reeds 2 jaar. 5 meiden gaan al 3 jaar naar het meidenwerk. Drie meiden 
komen al 4 jaar naar het meidenwerk en een meisje ongeveer 5 jaar. Het grootste deel van de 
meiden geeft dus aan dat zij langer dan een jaar deelnemen aan het meidenwerk.  
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Figuur 2: Duur deelname meidenwerk 

 

 

Betekenis van de meidengroep 

Tabel 1 beschrijft de betekenis van de meidengroep voor meiden die regelmatig naar het 
meidenwerk komen. Zo is te zien dat alle meiden aangeven dat zij van elkaar dingen leren door 
de meidengroep. 19 meiden hebben gezegd ze bij de meidengroep zichzelf kunnen zijn en zich 
geaccepteerd voelen door de anderen. Zo zegt een meisje (12 jaar): “Ja ik hoef me in de groep 
niet anders te gedragen. Ik kan gewoon helemaal mezelf zijn. Ik hoef me niet als iemand anders 
voor te doen.” 18 van de 20 meiden hebben aangegeven dat zij met meiden uit de meidengroep 
vriendinnen zijn. 16 meiden hebben tijdens het interview gezegd ze bij de meidengroep alles 
kunnen vertellen. Tevens geven 13 meiden aan dat zij de gezelligheid belangrijk vinden en 11 
van de 20 meiden geven aan dat ze samen leuke activiteiten doen van belang vinden. 
 
Kijkend naar de verschillende groepen zien we 1 groot verschil tussen de leeftijdsgroepen. 
Relatief meer meiden tussen 14-17 jaar vinden leuke activiteiten samen doen belangrijk, dan  
10-13 jarigen. Verder zijn er vooral veel overeenkomsten tussen de twee groepen.  
 

Tabel 1  

Betekenis meidengroep  
 10-13 jaar 

(N=15) 
14-17 jaar 
(N=5) 

Totaal 
(n=20) 

Van elkaar dingen leren 15 5 20 
Je kunt jezelf zijn / acceptatie 15 4 19 
Vriendinnen 13 5 18 
Je kunt ze alles vertellen 12 4 16 
Gezelligheid  10 3 13 
Leuke activiteiten samen doen   7 4 11 
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4. DE BETEKENIS VAN DE GROEP VOOR LEREN 

VORMGEVEN EIGEN LEVEN 
 
In dit hoofdstuk brengen wij in beeld hoe de meidengroep bijdraagt aan het zelf leren 
vormgeven aan het eigen leven. Als eerste beschrijven we wat meiden in de groep hebben 
geleerd wanneer het gaat om zelf vormgeven van het eigen leven. Vervolgens belichten we, 
kort, op welke manier de groep bijdraagt aan het leren zelf vormgeven aan het eigen leven. Tot 
slot zetten we op een rij op welke manier de meidengroep meiden belemmerd in het proces om 
te leren het eigen leven zelf vorm te geven. 

 

Ontwikkeling binnen de meidengroep 

Tabel 2 geeft weer wat meiden in de groep hebben geleerd wanneer het gaat om zelf 
vormgeven aan het eigen leven. Het eerste wat opvalt is dat meiden aangeven in de groep te 
hebben geleerd om (meer) uiting te geven aan wat zij zelf willen: 16 meiden geven aan zowel 
‘te zeggen wat ik denk’ als ‘te doen wat ik wil’ te hebben geleerd van de groep. Vervolgens 
noemen meiden op welke terreinen zij binnen het meidenwerk hebben geleerd om zelf keuzen 
te maken: over hun uiterlijk (12 meiden), waar ze wel en niet hun geld aan willen uitgeven (12 
meiden), met wie ze wel en niet willen omgaan (7), wat ze wel en niet op sociale media zetten 
(7), betere keuzes in wat ze eten of drinken (6), wat ze wel en niet willen aantrekken (6). Ook 
noemen meiden vaardigheden die zij hebben opgedaan die nodig zijn om zelf vorm te geven 
aan hun leven: leren terugkijken op hoe ze dingen gedaan hebben (10 meiden), terug te kijken 
op wat ze gedaan hebben (9 meiden), hoe ze iets moeten organiseren (6), en hoe ze moeten 
plannen (5). Ten slotte geven meiden aan dat de groep hen heeft geholpen met belangrijke 
zaken voor hun toekomst: een school/opleiding keuze te maken (4 meiden), bijbaantje vinden (2 
meiden), en doen van vrijwilligerswerk (2 meiden), geloof (1 meisje). Overige zaken zijn dat 
meiden aangeven socialer te zijn geworden (3), hun creativiteit is ontwikkeld (3), hebben leren 
koken (2 meiden), en nieuwe mensen ontmoet/leren kennen (2 meiden).  
 
Kijkend naar de verschillende leeftijdscategorieën, dan zien we in de leeftijd 10-13 jaar dat twee 
derde van de meisjes aangeeft belangrijk te vinden: “te zeggen wat ik denk” en “te doen wat ik 
wil”. In de leeftijd 14-17 jaar vinden relatief minder meisjes (2 van de 5) dit belangrijk. Verder is 
opvallend dat 12 van de 20 meisjes in de leeftijd 10-13 jaar het belangrijk vinden om zelf keuzes 
te maken over het uiterlijk terwijl geen van de 14-17 jarigen aangeeft dit  geleerd te hebben door 
de meidengroep. Voor de rest zien we ook hier vooral overeenstemming tussen de twee 
leeftijdsgroepen. 
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Tabel 2 
Wat meiden geleerd hebben in het zelf leren vormgeven van het eigen leven door de meidengroep 

 10-13 
jaar 
(N=20) 

14-17 
jaar 
(N=5) 

Totaal 
(n=25) 

Te zeggen wat ik denk 14 2 16 
Te doen wat ik wil 14  2 16 
Zelf keuzes te maken over mijn uiterlijk 
(bijvoorbeeld make up, kapsel, sieraden, 
tattoos, hoofddoek)  

12  12 

Waar ik wel en niet mijn geld aan wil 
uitgeven 

10 2 12 

Om meer terug te kijken op hoe ik dit gedaan 
heb 

  9 1 10 

Om meer terug te kijken op wat ik gedaan 
heb 

  7 2   9 

Met wie ik wel en niet wil omgaan   7 1   8 
Wat ik wel en wat ik niet op social media zet    7 1   8 
Keuzes te maken in wat ik eet of drink    6    6 
Te kiezen wat ik wel en niet aantrek   5 1   6 
Hoe ik moet organiseren   5 1   6 
Hoe ik moet plannen (bijvoorbeeld huiswerk, 
afspraken) 

  4 1   5 

Een school / opleiding keuze te maken   3 1   4 
Socialer worden  3   3 
Wat voor een bijbaantje ik kan gaan doen   2    2 
Creativiteit ontwikkelen  2   2 
Mensen ontmoeten/leren kennen  2   2   
Keuzes te maken binnen mijn geloof   1    1 
Leren koken  1   1 
Vrijwilligerswerk  1   1 

 

Rol groep in leren zelf vormgeven eigen leven  

In de groepsgesprekken is verdiepend gesproken over de manier waarop de groep bijdraagt 
aan het zelf leren vormgeven aan het eigen leven. Zo zegt een meisje dat de meidengroep veel 
voor haar betekent: “heel veel, dat je niet bij je stomme broer hoeft te zijn, niet bij mijn ouders 
hoef te zijn, niet je kamer hoeft op te ruimen, gezelligheid, leuk met elkaar hebben, iemand 
meer kan leren kennen dus eerst wist je niet echt alles en nu door de meidengroep echt veel 
meer, het is best wel leuk want we doen leuke dingen hier, roddelen, als je vrienden ziet op 
school dan mag je meestal niet van die dingen doen en hier mag dat wel, knutselen, meer 
zichzelf mogen zijn, praten over wat me dwars zit.” Aan de meiden is ook gevraagd naar wat er 
nu zo speciaal is aan de meidengroep, want de meiden zien elkaar vaak ook op school of op 
straat. Hierop geven zij de volgende reactie: 
   

R zegt: “Nou hier ga je meer diep met elkaar in gesprek, op straat is het meer 
van hoi, hoe gaat en doei.”  
M reageert: “Op straat is het straattaal er zijn meer mensen die mee luisteren 
en hier zijn er dus meer mensen die je kent en waarmee je meer omgaat. Het 
is gewoon anders.”  
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Het is ook een plek waar meiden zich kunnen ontwikkelen en kunnen oefenen. “Ik ben altijd 
heel verlegen en durf dan niks te zeggen. Door hun ben ik druk geworden en durf ik nu dingen 
omdat ze zeggen je kunt het.” De meidengroep biedt een plek waar meiden elkaar vinden en 
vriendinnen zijn die er voor elkaar zijn vanwege de gesprekken en de steun die ze ondervinden: 
“zonder de meidengroep heb ik weinig, niks meer te doen. Ik heb geen vriendinnen meer. Ik 
voel me dan alleen en dan heb ik weer zo’n heel zielig leven. Dan is het niet meer leuk ga je de 
hele tijd voor de TV zitten op de bank TV kijken en dat is helemaal niet sportief.” 

 

Belemmerend 

De meidengroep heeft niet alleen een positieve invloed op het leren zelf vormgeven aan het 
eigen leven. Tabel 3 laat zien dat de meiden verschillende zaken noemen die hun ontwikkeling 
beperken. Zo noemt het merendeel van de meiden dat ruzie en pesten (14 meiden) en roddelen 
(13 meiden) hun begrenzen. Over de gevolgen van ruzie en pesten in de groep zegt een meisje 
(10 jaar) het volgende: “Als iemand iets lelijks over me zegt dat gebeurt wel eens als we ruzie 
hebben. Dat betekent voor mij dat ik anders ben dan de rest en dat ik er dan niet bij hoor. Dat 
geeft mij het gevoel dat ik er of niet hoor of ik ben niet goed genoeg en dat vind ik dan niet fijn. 
Meestal word ik boos of verdrietig.” 
Daarnaast valt op dat een aanzienlijk aantal meiden op verschillende manieren aangeeft dat zij 
niet de ruimte voelen om zichzelf te zijn. Zes meiden voelen zich niet vrij genoeg om alles te 
kunnen zeggen, vier meiden ervaren dat anderen de baas over hen spelen, en vier voelen zich 
beperkt in de ontwikkeling doordat andere meiden uit de groep hen niet de vrijheid geven om te 
kunnen doen wat ze zelf willen. Andere belemmerende factoren die meiden noemen zijn dat zij  
zich begrensd voelen door drukte in de groep (7 meiden) en ervaren dat ze alleen werden 
gelaten door de groep (3 meiden). Een van de meiden (13 jaar) vertelt dat de meidengroep een 
aparte app groep heeft voor de ramadan. Ze vertelt dat het logisch is, want dit zijn de meiden 
die daaraan meedoen. Bij een ander interview haalt het meisje (14 jaar) dezelfde appgroep aan. 
Zij vertelt dat ze er niet bij mag, omdat ze Nederlands is. Ze vindt het jammer, omdat ze wel een 
aantal dagen vast met de meiden. 
 
In tabel 3 is te zien dat er een verschil is tussen de leeftijdsgroepen. Oudere meiden ervaren 
relatief meer last van drukte op de groep als belemmering in de ontwikkeling, dan jongere 
meiden. Bij de jongste groep zijn dit 3 van de 15 meisjes en bij de oudste 4 van de 5 meisjes. 
De meiden geven aan dat door drukte op de groep er veel onrust is, maar dat er ook minder tijd 
is voor leuke dingen en goede gesprekken. Ook voelen de meiden zich minder serieus 
genomen als er veel gelachen wordt.  
 
Tabel 3 
Belemmeringen van de meidengroep voor de ontwikkeling van agency 

 10-13 jaar 
(N=15) 

14-17 jaar 
(N=5) 

Totaal 
(n=20) 

Ruzie / pesten 11 3 14 
Roddelen   9 4 13 
Drukte op de groep   3 4   7 
Niet alles kunnen zeggen   4 2   6 
De baas spelen   3 1   4 
Niet kunnen doen wat je zelf wilt   2 2   4 
Iemand alleen laten/buitensluiten   1 2   3 
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5. BIJDRAGE GROEP AAN ONTWIKKELING AGENCY 

 

In dit hoofdstuk zoomen we verder in op de bijdrage van de groep aan de ontwikkeling van 
agency. Eerst geven we een overzicht van de mate waarin de groep bijdraagt aan de 
verschillende kenmerken van agency. Daarna werken we per kenmerk uit, hoe de groep een rol 
speelt in de ontwikkeling daarvan.  
 

Rol groep naar kenmerk van agency 

Agency kent 4 fasen namelijk: intentionaliteit, voorbedachtzaamheid, zelfreactiviteit en 
zelfreflectie. Tabel 4 laat de mate zien waarin de meidengroep bijdraagt aan de ontwikkeling 
van agency verdeeld over twee leeftijdsgroepen. Zo zien we dat alle meiden geleerd hebben om 
daadwerkelijk te handelen (zelfreactiviteit). 15 van 20 meiden geven aan dat de meidengroep 
ertoe heeft bijgedragen dat hun intentie of wil om zelf vorm te geven aan het eigen leven is 
toegenomen (intentionaliteit). Twaalf meiden ervaren dat zij door de meidengroep beter kunnen 
reflecteren op hun handelen en het denken over het handelen (zelfreflectie). Daarnaast geven 
11 van de 20 meiden aan dat zij geleerd hebben om na te denken over de gevolgen van hun 
intenties via de meidengroep (voorbedachtzaamheid). 
 
Wanneer we kijken naar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen, valt op dat in de 
leeftijdsgroep 14-17 jaar alle meiden aangeven dat zij door de meidengroep hebben geleerd om 
doelen te stellen voor zichzelf en te anticiperen op de gevolgen van hun intenties. Bij de jongere 
meidengroep waren dit 6 van de 15 meiden. Een vraag is of dit verschil in de ontwikkeling van 
agency verklaard kan worden doordat tijdens de adolescentie de verschillende hersengebieden 
niet op eenzelfde tempo ontwikkelen (Crone 2008). Zo blijkt uit hersenonderzoek dat de jongere 
meiden nog niet het vermogen hebben om goed vooraf na te denken over de gevolgen van hun 
handelen. 
Bij de jongere meiden valt op dat zij aangeven veel geleerd te hebben op intentionaliteit (12 
meiden), dit in tegenstelling tot de oudere meiden (3). Ook dit verschil kan mogelijk worden 
verklaard door de ontwikkeling waarin zij zitten. Tijdens de adolescentie krijgen meiden 
behoefte aan autonomie en onafhankelijkheid. De relaties met leeftijdsgenoten worden 
belangrijker (Denham, Wyatt, Bassett, Echeverria, & Knox, 2009). Tevens laten meiden (meer 
dan jongens) zich nog wel eens leiden door de omgeving in hun keuzes en gedrag (Borovoy & 
Ghodsee, 2012; Charrad, 2010; Samman & Santos, 2009). 
 
Tabel 4  
Aantal meisjes naar fase van agency1  

 10-13 jaar 
(N=15) 

14-17 jaar 
(N=5) 

Totaal 
(n=20) 

Intentionaliteit 12 3 15 

Voorbedachtzaamheid   6 5 11 

Zelfreactiviteit 15 5 20 

Zelfreflectiviteit   9 3 12 

 
In de volgende paragrafen werken we per kenmerk uit, op welke manier de groep van invloed is 
op de ontwikkeling van het zelf vormgeven van het eigen leven voor de meisjes. 
 

                                                           
1 Aantal keer dat een meisje op een fase scoort. Het kan voorkomen dat een meisje meerdere keren 
binnen één fase heeft gescoord, dan is dit genoteerd als 1. 
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Intentionaliteit 

Intentionaliteit als eigenschap van agency verwijst naar de wil, de beleving of ambitie van 
meiden om zelf vorm te geven aan het eigen leven. Driekwart van de geïnterviewde meiden 
geeft aan door de groep de intentie om zelf vorm te geven aan het eigen leven verder te hebben 
ontwikkeld (zie ook tabel 4).Tabel 5 geeft een overzicht van de terreinen of thema’s waarin de 
groep van invloed is op de ontwikkeling van deze intentie. Van deze vijftien geven 4 aan dat ze 
hebben geleerd met wie ze wel en niet willen omgaan. Nog eens 4 meiden gaven aan dat ze nu 
beter weten wat ze wel en niet op social media zetten. Ook hebben 3 meiden door de groep 
betere keuzes leren maken in wat ze eten of drinken. Tevens hebben 3 meiden geleerd waar ze 
hun geld wel en niet aan willen uitgeven. Ten slotte geeft 1 meisje aan dat zij door de 
meidengroep nu zelf keuzes maakt over haar uiterlijk. Opvallend is tevens wat meisjes niet 
aangeven te hebben ontwikkeld door de meidengroep: zelf invulling geven aan het eigen leven 
op terrein van school, werk, geloof en kleding. Ofwel: de intentionaliteit die meiden binnen de 
meidengroep ontwikkelen lijkt primair de persoonlijke levenssfeer te betreffen.  
 
Uit citaten van individuele interviews blijkt dat de groep op drie manieren bijdraagt aan de 
ontwikkeling van intentionaliteit: 

1. Meer ervaren of oudere meiden adviseren minder ervaren of jongere meisjes wat te 
doen, dit is ook wel bekend als informationele ondersteuning. In het voorbeeld gaat het 
erom waar meiden wel en niet geld aan willen uitgeven. Zo zegt een meisje (14 jaar) 
over een groepsgesprek over geld: “Van de groep ben ik gaan leren. Als ik iets wil kijk ik 
eerst waar ik naar toe moet gaan dus waar het goedkoper is en dan ben ik ook niet zo 
duur uit. Ik maak nu dus andere keuzes.”  

2. Het ondersteunen van een meisje bij het realiseren van haar persoonlijke ambities, dit is 
ook wel bekend als waarderende ondersteuning. Een meisje (10 jaar) vertelt dat zij 
zichzelf te dik vindt en daarom drinkt ze alleen maar water: “De andere meiden zeiden 
dat ik best wel eens wat zoets mocht drinken als het maar niet elke dag was. Nu drink ik 
twee keer per week wat anders en de andere meiden proberen in mijn buurt ook water 
te drinken. Dat helpt mij enorm.” 

3. Door een omgeving te bieden waarbinnen meisjes kunnen ontdekken wat zij wel en niet 
willen. Zo vertelde een meisje (12 jaar) dat ze met een groep meiden zijn gaan praten 
over het eventueel dragen van een hoofddoek. De andere meiden hadden aangeraden 
om thuis na te denken en zelf een beslissing te maken. “Dat hielp mij in de keuze. Ik 
mocht zijn wie ik wilde zijn.” Tijdens het interview bleek dat het meisje de keuze had 
gemaakt om geen hoofddoek te dragen. 
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Tabel 5  
Overzicht van wat meiden aangeven over de rol van de groep in de ontwikkeling van intentionaliteit. (Onderdeel van 
de vraag: Welke 3 dingen vond jij het belangrijkste om te leren van de meidengroep) 

 10-13 jaar 
(N=15) 

14-17 jaar  
(N=5) 

Totaal 
(n=20) 

Met wie ik wel en niet wil omgaan 2 2 4 
Wat ik wel en wat ik niet op social 
media zet  

4  4 

Keuzes te maken in wat ik eet of 
drink  

3  3 

Waar ik wel en niet mijn geld aan 
wil uitgeven 

2 1 3 

Zelf keuzes te maken over mijn 
uiterlijk (bijvoorbeeld make up, 
kapsel, sieraden, tattoos, 
hoofddoek)  

1  1 

Een school / opleiding keuze te 
maken 

  0 

Wat voor een bijbaantje ik kan 
gaan doen 

  0 

Te kiezen wat ik wel en niet 
aantrek 

  0 

Keuzes te maken binnen mijn 
geloof 

  0 

  

Voorbedachtzaamheid 

Voorbedachtzaamheid verwijst naar het kunnen stellen van realistische doelen en het kunnen 
anticiperen op de gevolgen daarvan. Dit gecombineerd met het verwerven van de vaardigheden 
die nodig zijn om beoogde doelen te realiseren. Meiden vatten dit op als nadenken over hoe zij 
datgene kunnen bereiken wat zij willen. Tabel 6 geeft een overzicht van wat meiden aangeven 
over de rol van de groep in de ontwikkeling van voorbedachtzaamheid. Ongeveer de helft van 
de meiden (11 van de 20, zie ook tabel 4) geeft aan dat de meidengroep een rol speelt in de 
ontwikkeling van voorbedachtzaamheid. Van deze 11 meiden geven 3 aan dat ze door de 
meidengroep socialer zijn geworden, 2 dat zij hebben leren plannen, 2 dat zij hun creativiteit 
hebben ontwikkeld, 1 dat ze geleerd heeft hoe ze iets moet organiseren en 1 ander meisje weet 
nu welke stappen ze moet ondernemen zodat ze een maaltijd kan maken. 
 
Uit citaten van de individuele interviews blijkt dat de groep op twee manieren bijdraagt aan de 
ontwikkeling van voorbedachtzaamheid:  

1. De meidengroep zelf vormt een oefen of leeromgeving waarbinnen meiden door 
oefening, zich vaardigheden eigen maken: Zo vertelt een meisje (16 jaar) dat zij door de 
meidengroep heeft geleerd om anderen te overtuigen om bijvoorbeeld naar de 
meidengroep te komen en dat zij invloed kan hebben op de rest van de groep. “Ik 
beheer de app groep en de meidenwerker laat aan mij weten wat we gaan doen. Ik app 
elke week de meiden wat we gaan doen. Dus ik regel dat de meiden komen en vertel 
wat we gaan doen en wat ze meenemen. Als iemand niet wilt dan app ik ze dat ze 
moeten komen. Ik was iemand die alleen maar binnen zat en niet veel deed met 
anderen. Door de meidengroep heb ik meer mensen leren kennen en durf ik nu ook 
dingen te doen voor de hele groep.” Zo geeft een meisje (17 jaar) aan dat haar creatieve 
vaardigheden zijn gegroeid door de meidengroep. 
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R zegt: “Ik knutselde nooit. Het was erg wennen toen ik hier kwam. Ik 
deed hun gewoon een soort van na. En als ik een soort van iets niet wist 
dan hielpen zij mij.” 
I reageert: “Maar als je terug kijkt naar de afgelopen vier jaar wat heb je 
dan geleerd?” 
R zegt: “Eerst had ik geen ideeën en nu wel. Nu help ik mee met dingen 
verzinnen. En ik vind mijn dingen ook mooier geworden. Ik kan nu meer 
doordat we het vaak doen. Bijvoorbeeld het maken van een vogelhuisje 
en dan uitbreiden. Dus leuke bakstenen erop of een schoorsteen, 
gordijnen. Gewoon dat het er leuk uitziet je huisje. Er kan geen vogel in 
ofzo daar is hij te klein voor.” 
 

2. De tweede manier waarop de meidengroep bijdraagt aan de ontwikkeling van 
voorbedachtzaamheid is doordat meiden binnen de groep van elkaar leren, dit is ook 
bekend als informationele ondersteuning. Zo vertelt een meisje (13 jaar) over de 
hoeveelheid aan huiswerk die haar problemen gaf: “Ik had aan het begin van het jaar 
heel veel stress met al dat huiswerk en dat is nu veel minder geworden, omdat ik ben 
gaan leren plannen en met vriendinnen gaan afspreken wat ik ga doen en alles.” Een 
tweede voorbeeld komt van een meisje (10 jaar) dat van de meidengroep heeft geleerd 
hoe ze moet organiseren. Nadenken over de stappen die je moet nemen om je doel te 
bereiken heeft ze geleerd door de meidengroep:  

 
‘Ik kijk eerst hoe anderen het doen en dan denk ik oké dat moet ik ook 
doen als ik iets doe. Dan kijk ik steeds naar wat zij dus doen en dat voeg 
ik dan toe bij mijn ding wat ik ga organiseren. Ik vraag ook aan ze hoe zij 
dat dan doen. Maar nu doe ik dat niet meer. Nu weet ik wat ik nodig heb 
en het helpt mij ook bij andere dingen. Als ik een jurk wil maken dan 
bedenk ik wat ik nodig heb: een voorbeeld, stof, liniaal, potlood, schaar en 
naaispullen. Door eerst te tekenen dan zie ik het wat ik moet doen. Eerst 
ging ik gewoon knippen en dan werd het vaak niks.’ 

 
Een ander meisje leert door te kijken naar een ander meisjes hoe ze mensen kan 
overtuigen van haar mening. Zo vertelt ze in een gesprek (12 jaar) over een ander 
meisje uit de meidengroep waar ze tegen op kijkt:   

 
I zegt: “Dus ze blijft bij haar eigen idee en is niet bang om te vertellen wat 
zij belangrijk vindt.” 
R zegt: “Ja inderdaad” 
I zegt: “En wat vind je daarvan?” 
R zegt: “Ja ik vind dat wel goed. Soms kan het wel wat vervelend zijn, 
maar niet altijd.” 
I zegt: “En wat heb jij daar nu van geleerd?” 
R zegt: “Als ik een mening heb vertel ik die en als iemand wat anders 
denkt, dan probeer ik die te overtuigen. Maar ik probeer ook altijd te 
luisteren wat zij zeggen, want misschien is dat ook wel goed. Dit deed ik 
eerst dus niet.”  
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Tabel 6  
Overzicht van wat meiden aangeven over de rol van de groep in de ontwikkeling van voorbedachtzaamheid. 
(Onderdeel van de vraag: Welke 3 dingen vond jij het belangrijkste om te leren van de meidengroep) 

 10-13 jaar 
(N=15) 

14-17 jaar 
(N=5) 

Totaal 
(n=20) 

Hoe ik moet plannen 
(bijvoorbeeld huiswerk, 
afspraken) 

2  2 

Hoe ik moet organiseren 1  1 
Socialer worden  3 3 
Creativiteit ontwikkelen  2 2 
Leren koken  1 1 

 

Zelfreactiviteit 

Onder zelfreactiviteit verstaan we het daadwerkelijk uitvoeren. De meiden gaan hetgeen wat zij 
willen ook daadwerkelijk doen. Tabel 7 geeft een overzicht van wat meiden aangeven over de 
rol van de groep in de ontwikkeling van zelfreactiviteit. Alle meiden (zie ook tabel 4) geven aan 
dat de meidengroep een rol speelt in de ontwikkeling van zelfreactiviteit. Van deze 20 meiden 
geven 11 aan dat de groep een rol heeft gespeeld om daadwerkelijk te zeggen wat zij denken, 7 
meiden hebben door de meidengroep geleerd om te doen wat ze willen, 2 meiden hebben 
nieuwe mensen ontmoet en 1 meisje is via de meidengroep vrijwilligerswerk gaan doen. 
 
Uit citaten van de individuele interviews blijkt dat de groep op twee manieren bijdraagt aan de 
ontwikkeling van zelfreactiviteit:  

1. Ten eerste geeft de groep meiden bevestiging of feedback. Dit geeft meiden het 
vertrouwen  om datgene wat zij willen, ook daadwerkelijk te doen. Deze manier van 
steun bieden wordt ook wel waarderende ondersteuning genoemd: Zo zegt een meisje 
(12 jaar): “ze pushen mij totdat ik het lef heb om het te doen. Heel vaak als er jongens 
hier voetballen, dan wil ik meedoen, maar wij zijn meisjes, dus dan denken we dat ze 
nee zeggen omdat wij meisjes zijn. Maar dan zeggen zij: ‘ja kom doe het gewoon doe 
het gewoon’, en dan stap ik alsnog naar ze toe en dan kijken ze naar me en dan kan ik 
niet meer terug. Dus dan zeg ik het gewoon. En nu doe ik het gewoon zelf in plaats van 
dat zij zeggen dat ik dat moet doen.” Een van de meiden (10 jaar) durfde haar mening 
nooit te geven tijdens de meidengroep: “Ik durfde dat niet te zeggen, want ik was bang 
dat er ruzie ontstond. Toen hebben mijn vriendinnen gezegd dat het niet uit maakt wat je 
zegt, zolang jij tevreden bent is er niks aan de hand. En dat heeft mij heel erg geholpen, 
want ik durf nu gewoon mijn mening te geven.” 

2. Een tweede manier waarop de meidengroep bijdraagt aan zelfreactiviteit is door het 
bieden van erkenning en acceptatie waardoor meiden zich veilig voelen om datgene te 
doen wat zij zouden willen doen: Zo vertelt een meisje (13 jaar):  
 

R zegt: “Om dat de bus eigenlijk heel vrij is. Je mag je eigen mening 
uiten, maar wel gewoon netjes.” 
I zegt: “En je hebt aangegeven dat L en S jou daarbij geholpen hebben. 
Hoe hebben ze jou daarbij geholpen?” 
R zegt: “Omdat iedereen eigenlijk heel aardig is en gewoon dan durf je 
ook meer te zeggen.” 
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Tabel 7  
Overzicht van wat meiden aangeven over de rol van de groep in de ontwikkeling van zelfreactiviteit. (Onderdeel van 
de vraag: Welke 3 dingen vond jij het belangrijkste om te leren van de meidengroep) 

 10-13 jaar 
(N=15) 

14-17 jaar 
(N=5) 

Totaal 
(n=20) 

Te zeggen wat ik denk 11  11 
Te doen wat ik wil   7    7 
Mensen ontmoeten/leren kennen  2   2 
Vrijwilligerswerk  1   1 

 

Zelfreflectie 

De laatste eigenschap van agency is het vermogen om te kunnen terugblikken op het handelen 
en daarvan te leren. Tabel 8 geeft een overzicht van wat meiden aangeven over de rol van de 
groep in de ontwikkeling van zelfreflectie. Twaalf van de 20 meiden (zie ook tabel 4) geven aan 
dat de meidengroep een rol speelt in de ontwikkeling van zelfreflectie. Van deze 12 meiden 
geven respectievelijk 3 en 2 meiden aan dat zij meer geleerd hebben om terug te kijken op 
dingen die ze gedaan hebben en geleerd hebben door de meidengroep hoe ze meer terug 
kunnen kijken op het handelen. 
 
Uit citaten van de individuele interviews blijkt dat de groep op drie manieren bijdraagt aan de 
ontwikkeling van zelfreflectiviteit:  

1. Door in de groep te praten over wat er is gebeurd ontwikkelen meiden zelfreflectie. Zo staan 
meiden met elkaar stil bij situaties en praten daarover. Door te evalueren leren ze van elkaar 
wat er eigenlijk is gebeurd, en hoe het een volgende keer anders kan. “Dat het je een beetje 
bewust maakt van hoe je dingen hebt gedaan en of je dat misschien op een andere manier 
had kunnen doen” zegt een meisje (12 jaar). Dit betreft gebeurtenissen in het meidenwerk 
zoals een ruzie tussen twee meiden, maar ook zaken buiten het meidenwerk: Zo vertelt een 
meisje (12 jaar) hoe zij in de groep ruzies oplossen: ‘We praten soms niet over alles en we 
praten soms over elkaar. Als er ruzie is dan ga je praten met degene waarmee er iets 
gebeurd is. Dan kijken we samen terug. Wat er dan gebeurd is en dan lossen we dat op door 
terug te praten over toen.’ Zo vertelde een meisje (14 jaar): “Hier kun je, als je een moeilijke 
dag op school hebt gehad, komen en dan kom je hierheen weet je, en dan zijn er personen 
die met je erover praten, troosten, en helpen met dingen bedenken. Daarna maken ze je 
weer blij of zorgen dat je prettig voelt.” Praten over dingen die moeilijk zijn geweest kan ook 
erg lastig zijn vinden de meiden. “Herinneringen brengen soms blijheid soms wat minder leuk 
maar ik kan er altijd wel over praten” zegt een meisje (13 jaar).  

2. Ten tweede draagt de meidengroep bij aan ontwikkeling van zelfreflectie, omdat meiden 
aandacht hebben voor elkaars gedrag (kennis, vaardigheden), dit wordt ook wel 
versterkende interacties genoemd. Zo zegt een meisje (12 jaar) in een interview: “Soms 
zitten we in de bus iets te doen en dan zegt zij: ‘weet je nog wat we de vorige keer hebben 
gedaan’. En dan was ik het bijvoorbeeld helemaal vergeten, maar nu denk ik ook wel vaker 
terug.”  
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Tabel 8  
Overzicht van wat meiden aangeven over de rol van de groep in de ontwikkeling van zelfreflectie. (Onderdeel van de 
vraag: Welke 3 dingen vond jij het belangrijkste om te leren van de meidengroep) 

 10-13 jaar 
(N=15) 

14-17 jaar 
(N=5) 

Totaal 
(n=20) 

Om meer terug te kijken op wat ik 
gedaan heb 

2 1 3 

Om meer terug te kijken op hoe ik 
dit gedaan heb 

2  2 
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6. CONCLUSIE 
 
Dit rapport doet verslag van onderzoek naar de rol van de groep in het (leren) zelf vorm geven 
aan het eigen leven van meisjes en jonge vrouwen. Dit omdat het doel van het meidenwerk is 
om meiden in kwetsbare situaties te begeleiden bij het zelf vormgeven aan hun eigen leven (De 
Boer & Metz, 2014). Vanuit de literatuur is bekend dat meiden veel rekening houden met de 
omgeving wanneer zij vorm geven aan hun eigen leven. De mening en de verwachtingen die de 
omgeving van het meisje hebben, speelt een belangrijke rol in de keuzen die meiden maken. 
De meidengroep is een omgeving die het meisje beïnvloedt. Andere invloedrijke omgevingen 
zijn de familie en het netwerk. Voor meer informatie over de familie en het netwerk verwijzen wij 
naar de rapporten ‘Meidenwerk en de rol van de familie’ en ´Meidenwerk en de rol van het 
netwerk´. 
 
De betekenis van de meidengroep 
In het algemeen vinden de meiden dat de meidengroep voor hen van betekenis is. Zo vinden 
alle meiden dat ze dingen van elkaar leren. Dit is belangrijk in het leren zelf vormgeven aan het 
eigen leven. Tevens vinden 19 van de 20 meiden het belangrijk dat ze geaccepteerd worden 
door de meidengroep en daardoor zichzelf kunnen zijn. Het is ook een groep waar je 
vriendinnen kunt zijn en waar drie kwart van de meiden vindt dat ze alles kunnen vertellen. In de 
betekenis van de groep is er een verschil tussen de meiden van 10-13 jaar en meiden van 14-
17 jaar. De jongere meiden vinden gezelligheid belangrijker en de oudere meiden vinden leuke 
activiteiten samen doen belangrijker. De meiden ervaren ook belemmeringen van de groep. Zo 
hebben we gezien dat bijna driekwart van de meiden weleens ruzie heeft, wordt gepest of dat er 
over hen wordt geroddeld in de groep. In de belemmeringen van de groep is er een verschil 
tussen de meiden van 10-13 jaar en meiden van 14-17 jaar. Zo is het grootste verschil dat de 
oudere meiden meer drukte op de groep ervaren en dat zij daardoor minder tijd hebben voor 
leuke activiteiten en goede gesprekken. 
 
Meidengroep en het zelf leren vormgeven aan het eigen leven 
De betekenis van de meidengroep voor het leren zelf vormgeven van het eigen leven 
beschrijven we aan de hand van vier eigenschappen die nodig zijn om zelf vorm te kunnen 
geven aan het eigen leven (theoretisch wordt dit begrepen als agency (Boomkens & Metz, 
2015). Dit zijn: intentionaliteit, voorbedachtzaamheid, zelfreactiviteit en zelfreflectie. Uit dit 
onderzoek blijkt dat 15 van de 20 meiden via de meidengroep hebben geleerd om keuzes te 
maken over het eigen leven (intentionaliteit), 11 van de 20 meiden geven aan dat zij geleerd 
hebben om na te denken over de gevolgen van hun intenties via de meidengroep 
(voorbedachtzaamheid), alle meiden hebben in de meidengroep geleerd om daadwerkelijk te 
handelen (zelfreactiviteit) en 12 van de 20 meiden kunnen door de meidengroep beter 
reflecteren op hun handelen (zelfreactiviteit).  
 
Uit de interviews komt naar voren dat de meidengroep bijdraagt aan het ontwikkelen van de 
intentionaliteit, doordat meiden binnen de groep elkaar informationele ondersteuning en 
waarderende ondersteuning bieden en de groep een leeromgeving vormt. Onderling praten ze 
over keuzes die ze eventueel gaan maken. Ze zijn een voorbeeld voor elkaar, kunnen met 
elkaar oefenen en elkaar stimuleren. Meiden voelen zich gesteund als de meiden van de 
meidengroep ze helpen door te zeggen hoe ze het kunnen doen, door elkaar te corrigeren op 
gedrag en door elkaar aan te moedigen en zaken uit te proberen.  
 
De meidengroep draagt bij aan voorbedachtzaamheid doordat de groep een leeromgeving 
vormt waarbinnen meiden door oefening, zich vaardigheden eigen maken. Ook ontwikkelen 
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meiden voorbedachtzaamheid doordat meiden in de groep van elkaar leren, dit is ook bekend 
als informationele ondersteuning.  
 
Op het gebied van zelfreactiviteit, het daadwerkelijk uitvoeren van hetgeen de meiden willen 
bereiken, hebben alle meiden aangegeven hierin veranderd te zijn door de meidengroep. De 
interviews maken zichtbaar dat de meidengroep daaraan bijdraagt doordat zij via bevestiging of 
feedback vertrouwen krijgen in wat zij willen en dit ook daadwerkelijk gaan doen. Deze manier 
van steun bieden wordt ook wel waarderende ondersteuning genoemd. Een tweede manier 
waarop de meidengroep bijdraagt aan zelfreactiviteit is door het bieden van erkenning en 
acceptatie waardoor meiden zich veilig voelen om datgene te doen wat zij zouden willen doen. 
 
Door in de groep te praten over wat er is gebeurd draagt de meidengroep ten slotte bij aan 
zelfreflectie. Zo staan meiden  met elkaar stil bij situaties en praten daarover. Door te evalueren 
leren ze van elkaar wat er eigenlijk is gebeurd, en hoe het een volgende keer anders kan. Ook 
leren meiden zelfreflectie doordat de meiden aandacht hebben voor elkaars gedrag (kennis, 
vaardigheden), dit wordt ook wel versterkende interacties genoemd. 
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BIJLAGE 1 
Hoofdcode Subcodes      

Algemeen Leeftijd 9 t/m 17 jaar     

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

    

   Opgeplakt Aantal stickers Voorbeelden Genoemd als meest belangrijk 

Agency Intentionaliteit Een school / opleiding keuze 
te maken 

    

  Wat voor een bijbaantje ik kan 
gaan doen 

    

  Met wie ik wel en niet wil 
omgaan 

    

  Keuzes te maken in wat ik eet 
of drink  

    

  Te kiezen wat ik wel en niet 
aantrek 

    

  Zelf keuzes te maken over 
mijn uiterlijk (bijvoorbeeld 
make up, kapsel, sieraden, 
tattoos, hoofddoek)  

    

  Keuzes te maken binnen mijn 
geloof 

    

  Wat ik wel en wat ik niet op 
social media zet  
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  Waar ik wel en niet mijn geld 
aan wil uitgeven 

    

 Voorbedachtzaam-
heid 

Hoe ik moet organiseren     

  Hoe ik moet plannen 
(bijvoorbeeld huiswerk, 
afspraken) 

    

  Socialer worden     

  Creativiteit ontwikkelen     

  Leren koken     

 Zelfreactiviteit Te zeggen wat ik denk     

  Te doen wat ik wil     

  Mensen ontmoeten/leren 
kennen 

    

  Vrijwilligerswerk      

 Zelfreflectie Om meer terug te kijken op 
wat ik gedaan heb 

    

  Om meer terug te kijken op 
hoe ik dit gedaan heb 

    

Rol 
meiden-
groep 

Betekenis 
meidengroep 

- Van elkaar dingen leren 
- Je kunt jezelf zijn / acceptatie 
- Vriendinnen 
- Je kunt ze alles vertellen 
- Gezelligheid 
-Leuke activiteiten samen 
doen 

    

 Belemmeringen 
meidengroep 

- Ruzie / pesten 
- Roddelen 
- Drukte op de groep 
- Niet alles kunnen zeggen 
- De baas spelen 
- Niet kunnen doen wat je zelf 

wilt 
- Iemand alleen laten 
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