Gender
sensitief
werken om
geweld te
voorkomen
6 tips

Gendersensitiviteit vergroot het effect van interventies voor de
preventie en aanpak van (online) seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Gendersensitiviteit wil zeggen dat je rekening houdt
met de impact van schadelijke traditionele opvattingen over
hoe vrouwen en mannen zich horen te gedragen. Je daagt deze
traditionele opvattingen uit - en biedt jongeren er andere, gezonde
opvattingen voor in de plaats.
Met name bij een onderwerp als seksualiteit en relaties is dit
belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de dubbele seksuele moraal: het
idee dat jongens (vooral) seksuele wensen hebben, terwijl meiden
(vooral) seksuele grenzen bewaken. In werkelijkheid zijn er tussen
meiden en jongens meer overeenkomsten dan verschillen op het
gebied van seks en relaties, en zijn de verschillen tussen jongens
onderling en meiden onderling vaak groot.
Een gendersensitieve aanpak biedt iedereen ruimte om op haar of
zijn eigen manier seksualiteit te beleven, rekening houdend met
de wensen en grenzen van anderen.

Waarom
gendersensitief
werken met
jongeren?

6 tips
1

Maak een helder onderscheid tussen
‘sekse’ en ‘gender’ als je over manvrouwverschillen praat.

Sekse gaat over biologische verschillen, zoals geslachtskenmerken. Benadruk dat meiden
evenveel aanleg hebben voor seksueel plezier als jongens. Hier bestaat geen biologisch
verschil tussen. Gender gaat over de - vaak stereotiepe - rollen die we cultureel of
maatschappelijk vinden passen bij jongens en meiden. Bijvoorbeeld: meiden zoeken vooral
liefde, jongens willen vooral seks.

2

Daag traditionele ideeën over hoe meiden
en jongens zich moeten gedragen
(genderrollen) uit.
Zo geef je de jongeren met wie je werkt het idee dat ze zichzelf kunnen zijn. We weten
dat jongeren die meer waarde hechten aan stereotiepe ideeën over mannelijkheid en
vrouwelijkheid, vaker betrokken zijn bij grensoverschrijdend gedrag - jongens als pleger
en meiden als slachtoffer. Door gendernormen niet alleen ter discussie te stellen, maar
ook ruimte te bieden aan andere invullingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, kunnen
jongens en meiden andere kanten van zichzelf laten zien. Focus op het positieve: van welke
positieve invullingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid krijgen de jongeren zelf energie?

3

Bespreek negatieve stereotypen.

Het is belangrijk om negatieve stereotypen niet alleen te benoemen, maar ook kritisch te
bespreken. Anders blijft de boodschap van het negatieve stereotype bij jongeren hangen.
Zo’n stereotype is bijvoorbeeld: ‘een meisje met veel seksuele ervaring is een slet’ of ‘een
jongen huilt niet’. Vraag door of hetzelfde geldt voor een jongen als voor een meisje en of dat
eerlijk is.

4

Formuleer stellingen ook positief.

Uit onderzoek blijkt dat als we stellingen vaak alleen negatief formuleren, deze boodschap
bij jongeren blijft hangen. Dus zeg in plaats van ‘Jongens willen seks, meisjes willen liefde’
ook eens ‘Veel jongens zijn op zoek naar liefde’.

5

Leg verantwoordelijkheid bij de pleger,
niet bij het slachtoffer.

Hulpverleners zijn soms geneigd om redenen te zoeken waarom iemand slachtoffer
is geworden van (online) seksueel geweld. Dit heet victim blaming en verschuift de
verantwoordelijkheid van de dader naar het slachtoffer. Maak dus altijd duidelijk dat
grensoverschrijdend gedrag niet oké is en dat als iemand iets overkomt zij of hij daar geen
schuld aan heeft. Een concreet voorbeeld: sexting mag, maar doorsturen niet, en daar wordt
degene die doorstuurt op aangesproken.

6

Bespreek verwachtingen van de
omgeving van jongeren.

Binnen families, gemeenschappen en vriendengroepen bestaan vaak verwachtingen
over genderrollen. Soms krijg je regels mee vanuit je opvoeding en soms gaat het om
(stilzwijgende) afspraken in een vriendengroep. Deze hoeven niet altijd aan te sluiten bij wat
iemand zelf wil. Bespreek verwachtingen door te vragen of het belangrijk is voor de jongere
zelf of voor zijn omgeving (familie, vrienden). “Wat vind je zelf het belangrijkst?” Benadruk
dat het oké is om van gendernormen af te wijken. “Durf jezelf te zijn en je eigen weg te gaan.
Soms kan iemand daarbij helpen.”
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