Deel 4
Conclusies en vervolgacties
Overdracht kennis en bewustwording van
de impact van de problematiek
De reacties van de deelnemers in de vragen en
discussies op de presentaties in het
ochtendprogramma maken duidelijk, dat de
deelnemers de overgedragen kennis serieus
nemen. De persoonlijke verhalen van nu
succesvolle vrouwen en mannen
(gemeentemedewerker, politica, voorlichters
en de dagvoorzitter) die als een rode draad
door conferentie heen lopen raakt het publiek
zichtbaar. Ze zijn actief in discussies, in het
zoeken naar verbindende oplossingen en het
stimuleren van de ontmoeting van het formele
en informele netwerk (bijvoorbeeld door de
inbreng van jongeren in de ontwikkeling van
interventies aan te bieden).
Ook uit de evaluatie komt naar voren dat de
achtergrond en mogelijke impact daarvan in
het leven van meiden en jongens en hun
omgeving is verduidelijkt en sommige
deelnemers dit in hun werk gaan meenemen.
Versnippering van kennis, initiatieven en
oplossingen
De deelnemers aan de conferentie
vertegenwoordigen een breed scala aan
beroepsgroepen en gemeenschappen. Ze zijn
arts, seksuoloog, psycholoog en als
professional werkzaam in onderwijs, welzijn
en maatschappelijk werk, de gemeente en
justitie/politie. Daarnaast zijn ze
sleutelpersoon uit de doelgroepen: ze geven
voorlichting, zijn werkzaam binnen de politiek
of gemeente of zijn religieuze leiders. Ze
hebben met elkaar gemeen dat ze binnen hun
werk en gemeenschap geconfronteerd worden
met de stille dilemma’s van jongeren, waarbij
sprake is van een taboe en/of dubbele moraal
ten aanzien van seksualiteit voor het huwelijk.
Men is het erover eens dat er (nog steeds)

betrouwbare informatie en een adequate
aanpak en hulp nodig is, gericht op jongeren
die opgroeien in gemeenschappen waar er een
taboe ligt op voorhuwelijkse seksualiteit. Het
is duidelijk dat er veel betrouwbare informatie
en hulp in verschillende beroepsgroepen en
gemeenschappen aanwezig is. Aan de andere
kant is het door het grote aanbod van
organisaties moeilijk om door de bomen het
bos te zien. Hoe ga je om met de beschikbare
informatie, protocollen en hulp? Zijn alle
partijen inderdaad op de hoogte van
(betrouwbare) informatie en hulp en sluit deze
wel op elkaar aan? Professionals vragen zich
vaak individueel af hoe om te gaan met de
vraag naar hersteloperaties en
maagdelijkheidverklaringen. Hierbij kan het
verbinden van formele en informele
netwerken een belangrijke rol spelen. De
informele netwerken komen eerder in
aanraking met mogelijke risico’s maar weten
vaak niet waar ze terecht kunnen of hebben
onvoldoende vertrouwen in de formele
instellingen. Of deze netwerken elkaar ook na
de conferentie zullen weten te vinden in een
preventieve en oplossingsgerichte aanpak is
niet vanzelfsprekend.
Het onderwijs is een blijvende en centrale
mogelijkheid om betrouwbare informatie aan
meiden én aan jongens over te dragen. Van
belang is dat leerkrachten naast
informatieoverdracht een rol spelen in
signalering, ondersteuning en doorverwijzing.
Behoefte coördinatie, regie en
participatie
Aan deze conferentie hebben zowel
sleutelpersonen uit het formele circuit als het
informele circuit deelgenomen. Zowel in het
ochtendgedeelte als het middagprogramma
komt de vraag naar een structurele aanpak ten
aanzien van de stille dilemma’s naar voren. Er
is behoefte aan coördinatie en regie. Hoe en
door wie is niet helemaal duidelijk. Zowel
burgerinitiatieven (zoals stichting Mythe
ontkracht) als professionele organisaties zoals
gemeenten en Rutgers WPF worden genoemd.
Duidelijk wordt dat de doelgroepen waar
maagdelijkheids- en eergerelateerde
problematiek speelt hierin zelf een grote rol
moeten spelen, om zodoende van binnenuit -
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en niet van buiten opgelegd- te zoeken naar
een oplossingsgerichte aanpak. Naast de vraag
om regie, heeft het veld behoefte aan een
sociale kaart. Mogelijk kan hierbij aangehaakt
worden bij bestaande keten aanpakken gericht
op thema’s rond seksueel en huiselijk geweld
of loverboys.

Vervolgacties

De financiële afwikkeling van de
conferentie

Blijvend inzetten op verbinding van
deskundigen uit het formele en informele
netwerk.

De conferentie is met weinig financiële
middelen mogelijk gemaakt. Het
enthousiasmeren van potentiële
subsidiegevers, de behoeftepeiling, de
evaluatie en de inhoudelijke en logistieke
organisatie van de conferentie is grotendeels
door vrijwilligers geschied. De conferentie is
financieel mogelijk gemaakt door Gemeente
Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Stichting
Bevordering Volkskracht en Rutgers WPF. In
totaal betreft het gesubsidieerde bedrag
€ 16.500. De conferentie heeft in totaal
€ 14.500 gekost. De subsidiegevers hebben
laten weten dat dit overschot ingezet mag
worden voor het verder uitwerken van de
doelen van de Stichting Mythe ontkracht i.c.
het verspreiden van betrouwbare informatie
en hulp rond de stille dilemma’s met
betrekking tot maagdelijkheid en seksualiteit.

Verzamelen /ontwikkelen en verspreiden van
‘informatie op maat’ voor de onderscheiden
experts/doelgroepen met aandacht voor de
verbinding met (andere) beroepsgroepen, de
hulpverlening en de eigen achterban van de
jongere en of haar/zijn ouders.

Onderzoeken op welke manier vormgegeven
kan worden aan de roep om coördinatie en
regie.

Afbeelding 1: Tarik Yousif spreekt de zaal toe.

Vervolg
Het verspreiden van de in de conferentie
gedeelde inzichten en/of vaardigheden onder
relevante organisaties en gemeenschappen
met betrekking tot
-

-
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de feiten, fabels en mythes rond
maagdelijkheid en maagdenvlies
de dubbele seksuele en sociale
moraal die met name meiden,
maar ook jongens in de problemen
brengt
protocollen, gewenste aanpak en
hulpverlening

