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Onze master-student Maša Toplak uit Slovenië doet vergelijkend onderzoek naar
meidenwerk in Slovenië, Oostenrijk en Nederland. In dat kader ging ik met haar mee
naar Breda voor een gesprek met jongerenwerker/meidenwerker Lisa van Weerdenburg
van Surplus Welzijn.
Lisa draait sinds een half jaar een meidengroep in het wijkcentrum Heuvel. De Heuvel is
een achterstandswijk in Breda, met veel gezinnen in de bijstand en behoorlijk veel
sociaal-maatschappelijk problematiek.
De jongerenwerkers van Surplus Welzijn merkten dat ze op straat wel in contact kwamen
met jongens, maar nauwelijks met meisjes. Lisa kwam erachter dat meiden niet zo graag
activiteiten wilden doen waar ook jongens bij zijn. ‘Jongens zijn veel drukker,
schreeuwen meer en zijn veel wilder,’ aldus de 11-jarige Marcella van de meidengroep.
Lisa: ‘En bepaalde bespreken ze liever zonder jongens erbij. Denk aan zaken rond
seksualiteit of het contact met ouders. En over jongens praten is natuurlijk ook
makkelijker als ze er niet bij zijn.’
20 meiden met 7 verschillende nationaliteiten
Lisa’s meidengroep telt nu zo’n 20 meiden die geregeld bij elkaar komen. Ze zijn tussen
de 10 en 14 jaar, komen bijna allemaal van de school in de buurt en hebben
verschillende nationaliteiten. ‘Er zijn meisjes van onder meer Syrische, Poolse, Spaanse
en Nederlandse afkomst. Ze gaan niet naar de buitenschoolse opvang en vinden het leuk
om met elkaar te zijn. Ze zitten vol energie en die moet eruit door dingen te doen.
Tussendoor kletsen zij met elkaar en kun je bepaalde onderwerpen goed bespreken.’
Nodig is wel dat er eerst een veilige sfeer ontstaat. ‘Ze moeten elkaar en mij vertrouwen.
Dat kost best veel tijd.’
Meer themagericht werken
Na een half jaar is het tijd voor de next level, stelt Lisa: ‘Ik wil meer themagericht gaan
werken en leuke activiteiten combineren met meer inhoudelijke onderwerpen. Het
uiteindelijke doel is toch om die meiden verder te helpen in hun ontwikkeling.’
Van belang daarbij is wel dat veel meiden thuis opgroeien in een cultuur waarin je een
vrouw met kinderen eigenlijk vooral moeder is. Lisa: ‘Ze
worstelen dus vaak met verschillende verwachtingen
vanuit de thuiscultuur, de schoolcultuur en de
samenleving. En met vragen als: draag ik wel of niet een
hoofddoek?’
Lisa merkt dat de meiden daar graag met elkaar én met
haar over praten. ‘Dat wil niet zeggen dat alle meiden
die komen veel problemen hebben; maar het is wel zo
dat ze van thuis andersoortige bagage mee krijgen dan
veel van hun leeftijdgenoten. In hun opvoeding worden
op andere dingen de nadruk gelegd. Bovendien is het
zeker niet vanzelfsprekend dat naar een sportclub,
muziekles of een andere vorm van vrijetijdsbesteding
gaan. Niet alleen door geldgebrek, maar ook omdat het
niet in hun gezinscultuur zit. Dat maakt het juist zo
waardevol om voor die meiden iets extra’s te
organiseren, iets dat ze thuis of op school niet krijgen.
Het jongerenwerk is echt de schakel tussen school, thuis
en de straat.’
Jammer is wel dat er in het wijkcentrum geen eigen ruimte is voor de jongeren, en ook

niet voor de meiden. ‘Het lijkt me geweldig als ze een eigen plek helemaal naar hun
eigen smaak zouden kunnen inrichten.’
Contact houden met de meiden, ook na de basisschool
Zeker voor jonge meiden heeft de meidengroep een grote meerwaarde, is de ervaring
van Lisa. ‘Als je hun vertrouwen hebt blijven ze ook komen als ze van de basisschool
naar de middelbare school zijn gegaan.’
Lisa werkt ook veel samen met het onderwijs. ‘School fungeert als vindplaats voor
meiden die iets aan de meidengroep kunnen hebben. En ik praat ook met leerkrachten
over bepaalde meiden.’
Ook met het CJG heeft ze goed contact. ‘Ook zij verwijzen naar ons door. En andersom
geef ik het door als ik me zorgen maak over iemand.’
Lisa werkt alleen op de meidengroep. ‘Gelukkig heb ik wel een stagiaire. Als ik dan even
individueel contact heb met een meisje, kan zij aandacht geven aan de anderen.’
Ondertussen wordt het meidenwerk steeds bekender in de wijk. Lisa: ‘Er wordt veel
gekletst in de wijk. En afgezien van het sportbuurtwerk is er niet veel te doen in de wijk.
Ik hoop dat we binnenkort een tweede meidenwerker kunnen aanstellen.’
Meidenwerk gezocht
Maša Toplak ontmoet graag nog meer meidenwerkers om een goed beeld te krijgen van
het meidenwerk in Nederland. Wil je haar te woord staan? Mail naar
radius@sociaalwerk.nl.
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