
Explore Yourself  

Het empowerment traject voor jonge vrouwen  

 

In het meidenwerk merken wij een toename van meiden die een negatieve ervaring hebben met mannen. 

Jonge meiden gaan vriendschappen aan met mannen en komen terecht in situaties waarin sprake is van 

grensoverschrijdingen. In het meidenwerk vanuit de basisvoorziening van DOCK hebben wij een werkwijze 

ontwikkeld om deze meiden educatief en laagdrempelig vaardigheden en kennis bij te brengen waardoor zij 

weerbaar worden in contact met mannen. 

 

Explore Yourself is een training ontwikkeld om meiden met een bi-culturele achtergrond (18 – 23 jaar) die 

problemen ondervinden in relaties met mannen een leerlijn tot zelfontdekking en zelfontplooiing aan te 

bieden waar zij in veiligheid met elkaar kunnen oefenen op weerbaarheid. De context van de training is de 

cultuur waarin de meiden opgevoed worden, inzicht krijgen in de belemmeringen die zij zichzelf opleggen, een 

supportnetwerk leren ontdekken waar zij terecht kunnen en zich kwetsbaar kunnen opstellen.  

Werken aan jezelf   

Door nieuwe inzichten leren de meiden te kiezen voor respectvolle relaties en leren zij zelf ook zich respectvol 

te gedragen. Zij kennen de weg naar hulp, weten wat voorbehoedmiddelen zijn, hoe deze te gebruiken en 

waar zij deze kunnen krijgen waardoor zij niet ongewenst zwanger worden. Doordat de meiden grenzen 

stellen binnen relaties met mannen of snel uit relaties die destructief zijn stappen, beëindigen zij ook relaties 

waarin sprake is van huiselijk geweld. Na de training kunnen meiden terug vallen op hun supportgroep en 

nazorg van DOCK. Ook kunnen zij worden doorverwezen naar samenwerkingspartners. 

Voor wie?  

De training is geschikt voor meiden (18 – 23 jaar) met een bi-culturele achtergrond woonachtig in de 

Amsterdam Noord, die seksueel niet weerbaar zijn in relatie met mannen. De meiden hebben een 

laagzelfbeeld en riskeren uitstoting van familie. Het eerste milieu biedt weinig rolmodellen die effectief 

handelen in relatie met mannen en wordt door de meiden niet ervaren als een veilige omgeving waarin zij op 

seksualiteit voor advies kunnen. 

Aanmelden  

De werving is inmiddels gestart maar er zijn nog plekken vrij. De volledige training bestaat uit 8 wekelijkse 

bijeenkomsten. Het streven is om begin november te starten. Ken jij iemand die deze training nodig heeft, 

neem dan spoedig contact op met Grazyna Cloose. Er is plek voor maximaal 14 meiden. Heeft u behoefte aan 

(digitaal) flyer materiaal om te verspreiden? Neem dan ook even contact op.  

Contact 

Grazyna Cloose 

(t) 06 59 94 71 70 

(e) gcloose@dock.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


