Opzet

Deel 2
Opzet, doel, beoogde resultaten,
doelgroep en programma

Van te voren is samen met
vertegenwoordigers van de gemeenten
Amsterdam en Rotterdam nagedacht over
de opzet van de conferentie en wat nodig
is om een succesvolle bijeenkomst te
creëren. Daaruit kwamen drie belangrijke
punten:
1. De bijeenkomst moet aansluiten bij
de behoefte van de deelnemers. Om
deze boven water te krijgen, is een
behoeftepeiling gedaan (zie voor
uitkomsten behoeftepeiling: Deel 5A
verslag van het ochtendprogramma);
2. Het programma moet inhoudelijk
sterk en aantrekkelijk zijn en de
sprekers, workshopleiders en
dagvoorzitter deskundig en
aansprekend. Er is veel tijd gestoken
in de opzet van het programma en het
vinden van de juiste deskundigen;
3. De kwaliteit van de aanwezigen. Het
is belangrijk dat zij afkomstig zijn uit
de doelgroep en dat zij bereid zijn na
afloop het onderwerp verder uit te
zetten. Naar aanleiding hiervan is
besloten de conferentie een besloten
karakter te geven met relevante
sleutelpersonen en professionals die
persoonlijk werden uitgenodigd. De
lijst met genodigden is in
samenspraak met de gemeenten
Amsterdam en Rotterdam opgesteld.

De opzet van het programma is
oplossingsgericht. De aanwezige professionals
zijn deel van de oplossing en zijn uitgenodigd
eigen ervaringen en oplossingen aan te dragen.
De ontmoeting en kennisuitwisseling tussen de
formele en informele netwerken moet
bijdragen aan een op elkaar afgestemde,
sluitende aanpak. Daarbij krijgen de
deelnemers inzicht in culturele mechanismes,
worden zich sterker bewust van de
problematiek en leren de signalen te
herkennen en preventief te handelen. De
opbouw van het programma is als volgt: de
sprekers in het ochtendprogramma besteden
aandacht aan de mythes, de feiten en de
culturele aspecten rondom maagdelijkheid, de
workshops in de middag zijn gericht op de
oplossingen.
Doel
Agendering van dit gevoelige onderwerp ‘stille
dilemma’s en het benadrukken van het belang
van preventie en signaleren van de
problematiek rondom maagdelijkheid en
seksualiteit. Daarnaast wordt ingezet op het
vergroten van de verbinding tussen het
informele en formele netwerken.
Doelgroep
Professionals en sleutelfiguren die via hun
werk of werkkring veelvuldig in aanraking
komen met jongeren met een niet-westerse
achtergrond en/of hun ouders. Ze hebben een
groot bereik onder de doelgroep en zijn bereid
en in staat zijn het onderwerp verder uit te
zetten. Het gaat om de professionals met een
netwerk en werkzaam en/of in opleiding tot
beroepen in het onderwijs, jongerenwerk,
gezondheidszorg, politie, de sleutelfiguren die
besturen en beleid maken. De aanwezigen op
de conferentie komen zowel uit de formele als
informele netwerken van jongeren met een
niet-westerse achtergrond en/of hun ouders.
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Beoogde resultaten
Professionals en sleutelpersonen
-

-

hebben inzicht in de culturele mechanismes en achtergrond van de problematiek;
zijn op de hoogte van de medische feiten rond seksualiteit en maagdelijkheid;
zijn zich bewust van de risico’s die jongeren lopen zoals eerwraak, verstoting,
suïcide, gedwongen uithuwelijking, chantage en seksuele dwang, gedwongen
hersteloperaties en abortussen, ongewenste zwangerschappen, soa en seksuele
problemen;
hebben inzicht in de impact van de problematiek voor meiden, jongens en hun
omgeving;
krijgen de juiste tools voor preventie, signalering, hulpverlening en doorverwijzing
in handen;
staan met elkaar in verbinding, vullen elkaar aan en weten elkaar te vinden als ze
zien dat jongeren risico lopen.

Aantal deelnemers
De conferentie richt zich op 100 - 150 personen.
Ochtendprogramma
10.00 uur Opening dagvoorzitter TarikYousif
(dagelijks bestuurder deelgemeente Feijenoord Marit van der Riet zou dit oorspronkelijk doen maar was vanwege ziekte afwezig)
•

Persoonlijk verhaal door Semra Celebi

•

De uitkomsten van een behoeftenonderzoek door Ines Balkema (voorzitter Mythe Ontkracht en
documentairemaker) en Jarina Hamidullahkhan (ondernemer en jongerencoach). Onderzoek onder 117
professionals uit heel Nederland en een korte toelichting op de stichting Mythe Ontkracht

•

Medische feiten van het maagdenvlies door Ineke van Seumeren (voormalig gynaecoloog UMCU). Waar zit het
maagdenvlies? Hoe is het maagdenvlies ontstaan? Heeft het maagdenvlies een functie?

•

Het verschil tussen IK en WIJ oriëntaties door Jale Simsek (publiciste/trainer). Wat is de samenhang tussen
taboethema's: intimiteit, maagdelijkheid en gender ongelijkheid? En hoe beïnvloedt dit de ontwikkeling van jonge
vrouwen en meisjes?

•

Seksualiteit en maagdelijkheid door Bianca van Moorst (psychologe seksuoloog NVVS St. Lucas Andreas Ziekenhuis
Amsterdam). Wat heeft seksualiteit met het maagdenvlies te maken? Welke psychosociale risico’s levert dit op
voor meiden? En wat zijn de conclusies uit het onderzoek naar hersteloperaties?

•

‘Maagdelijkheid van meiden, angel van de eer’, korte film met Fouad el Haji (raadslid gemeente Rotterdam) en
Cemil Bozkir (seksuoloog NVVS bij Esens interculturele GGZ) over de culturele context van maagdelijkheid en de
medische feiten van het maagdenvlies

•

De rol van roddelen door Saadia Daouairi (projectleider DonaDaria). Hoe een roddelcultuur de problematiek
rondom maagdelijkheid en ongelijkheid tussen jongens en meiden in stand houdt

•

Discussie: gelegenheid voor de zaal om in discussie te gaan met de sprekers

12.30 uur Lunch (Halal)
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Middagprogramma
13.15 uur: Start middagprogramma, iedereen heeft de mogelijkheid twee workshops te volgen.
Workshop 1
Kansen sociale media, hoe jongeren het tij keren door Jarina Hamidullahkhan (ondernemer en jongerencoach) en Jasmina
Nellestijn (Project Engineering). De workshop laat zien hoe snel de wereld (door
de technologie) verandert en hoe jongeren hier via sociale media zelf aan bijdragen.

Workshop 2:
Signalering, hoe te handelen en door te verwijzen bij risico’s van verstoting en eergerelateerde geweld door Elly
Ammerlaan (ketenregisseur eergerelateerd geweld, GGD Rotterdam) en Jale Simsek (publiciste/ trainer). Wat zijn de eercodes en de
gevolgen voor (jonge) vrouwen en meisjes. Hoe kun je dit lastige thema het best hanteren en welke netwerken in Rotterdam en
Amsterdam staan tot je beschikking? Elly Ammerlaan (ketenregisseur/beleidsadviseur eergerelateerd geweld, GGD RotterdamRijnmond) en Jale Simsek (publiciste/ trainer)

Workshop 3:
Signaleren en hoe te handelen bij risico’s van gedwongen uithuwelijking of suïcide door Henna	
  Goeptar	
  (onderzoeker en
consultant MOVISIE). Wat zijn de signalen waar ik op moet letten? Hoe creëer ik openheid over deze gevoelige onderwerpen en hoe bied
ik hulp? Wat moet ik vooral niet doen?

Workshop 4:
Community based empowerment strategieën door Milleke de Neef (onderzoeker en consultant Rutgers WPF)
Jongens hoer, meiden hoer: Hoe doorbreek je schadelijke /rolpatronen en de dubbele moraal rond maagdelijkheid? Welke rol spelen
sleutelpersonen uit de eigen community en professionals? Hoe verbinden we het formele netwerk met het informele netwerk?

Workshop 5:
Voorlichting en counseling over maagdelijkheid is voorlichting over seksueel plezier door Rik van Lunsen (arts-seksuoloog
NVVS en hoofd van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische Gynaecologie van het AMC) en Cemil Bozkir (seksuoloog NVVS Esens
interculturele GGZ): Bij het praten over mythes rond “ontmaagding” en het maagdenvlies is het noodzaak om ook te praten over de
voorwaarden voor pijnloze, plezierige en veilige seks. Hoe kijkt iemand tegen “de eerste keer” aan? Wat voor seksuele ervaringen zijn er al
wel (seks is meer dan “het” alleen). Hoe bouw je aan een leuk seksleven? En ook: hoe maak je seks bespreekbaar op een veilige,
vertrouwelijke en niet-oordelende manier ongeacht iemands etnische, culturele of religieuze achtergrond

Workshop 6:
Naar een integrale aanpak, kleinschalige experimenten en ontwikkelingen in Amsterdam samenstelling door DMO met
bijdragen van Service Punt Emancipatie, Stichting Elance/Strong-girls, Nisa4Nisa/Big Sister, Spirit, GGZ Prezens/In Geest, Stichting
Kabir/SoulSearching en het Amsterdamse Jongerenwerk Nieuwe Stijl.
De ambitie van het college van B&W van Amsterdam is dat alle meiden zelfbewust kunnen opgroeien ongeacht hun culturele of
sociaaleconomische achtergrond. De aanpak richt zich op kleinschalige experimenten en nieuwe verbindingen tussen informele netwerken
en reguliere voorzieningen, naast de (preventieve/curatieve) bijdrage van de traditionele zorgpartners.

16.00 uur:
•
•
•

Plenaire afsluiting:

Terugkoppeling workshops

Be A Man! Liefde, relaties en seks, peer educators vertellen uit de praktijk over vragen waar
jongens mee rondlopen en de kansen en oplossingen die zij zien
Dagvoorzitter bedankt de organisatie en aanwezigen voor hun inzet.

16.30 uur:

Afsluiting door Fenna Ulichki (raadslid gemeente Amsterdam)

Aansluitend: Hapje en drankje
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