HET SUCCES VAN

WE CAN YOUNG
In 2012 lanceerde Movisie de WE CAN Young campagne in Nederland. Vijftien gemeenten gingen aan
de slag om jongeren seksueel weerbaarder te maken. Met succes, zo blijkt uit onderzoek. De campagne
heeft tot nu toe 90.000 jongeren bereikt. 40% van de jongeren die actief waren als changemaker, vindt dat
ze door de campagne zijn veranderd. Eind 2016 wordt de campagne overgedragen aan de gemeenten.
We vroegen verschillende deelnemers naar hun ervaringen. Waarom werkt WE CAN Young?

MARLOES (16)
IS EEN CHANGEMAKER
‘Ik ben changemaker geworden
tijdens een maatschappelijke stage. Ik zit in
de derde klas van het vmbo-t. Ik kon uit drie stageplekken kiezen. Ik heb gekozen voor WE CAN
Young Eindhoven. Van tevoren heb ik uitgezocht
wat het is. Het onderwerp vind ik belangrijk: er
zitten nog steeds veel jongeren in een loverboycircuit. Maar ik heb ook voor deze stageplek
gekozen, omdat je heel vrij bent. Er zijn geen
verplichtingen. Je kiest zelf welke actie je voert.
Dat vind ik inspirerend. Samen met een jongen
van mijn school hebben we gebrainstormd over
mogelijke acties die we als changemaker zouden
kunnen opzetten. We vonden het thema ‘stereotyperingen’ het meest interessant. Rondom dit thema
hebben we jongeren in de stad aangesproken,
midden in Eindhoven. Aanvankelijk waren ze terughoudend. Ze dachten dat we iets wilden verkopen.
Onze stagebegeleider vertelde dat het goed werkt
om eerst iets te drinken aan te bieden. Daarna was
het makkelijker om met jongeren in gesprek te gaan.
Een paar vriendinnen van mij zijn changemaker
geworden. We praten er over. En als ik een stereotypering hoor, bijvoorbeeld dat het enige recht van
vrouwen het aanrecht is, dan zeg ik er iets van.’

OOK IN UW GEMEENTE?
Eind dit jaar verschijnt een handboek
waarmee u gemakkelijk WE CAN Young in
uw eigen gemeente uitvoert. Interesse?
Stuur een mail aan: info@wecan.nl

ACTIEF IN
15 GEMEENTEN
+ CARIBISCH
NEDERLAND

IVO EDERER
CJG Breda, stuurt
changemakers aan
‘Ik ben enthousiast over WE CAN
Young. Het past 100% bij onze preventieve
activiteiten. Ik vind de peer-to-peer methode goed.
Dat jongeren als changemaker andere jongeren
bewust maken over de grenzen van seksualiteit.
Als een volwassene dit doet, is de kloof te groot.
We hebben een team van vijftien actieve changemakers. Zij geven in Breda gastlessen over
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze geven
informatie en werven jongeren om zich hier ook
voor in te zetten. Ons bereik is groot: we zitten op
acht scholen voor voortgezet onderwijs en drie
ROC’s. Er is maar één school waar we geen
gastlessen geven. We komen ook in zeven
schakelklassen en daar ben ik trots op omdat
de jongeren heel verschillende achtergronden
hebben. Ze praten over de verschillende normen
en waarden en dat wordt goed ontvangen. Vooral
ben ik trots op dit team met changemakers. Het
zijn jongeren die dit vrijwillig doen, dus zonder
dat het een schoolopdracht is. We hebben een
WhatsApp-groep en dat werkt goed. Als er een
school een gastles nodig heeft, zet ik dat in de
groep. Er is bijna altijd wel een changemaker
die de les kan verzorgen.’
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GEMEENTE DELFT
‘Het preventieve aspect van deze
campagne vinden wij als gemeente belangrijk:
bewustwording over gelijkwaardigheid tussen
jongens en meisjes als voorwaarde voor gelijkwaardigheid in (seksuele) relaties. In Delft zijn
groepen jongeren bij wie dat bewustzijn minder
goed ontwikkeld is. Daarom doen we mee met
WE CAN Young. We hebben een organisatie in
Delft opdracht gegeven om dit uit te voeren. Zij
geven sinds 2012 voorlichtingen op scholen.
Wat het effect is, is moeilijk te meten bij dergelijke
preventieve activiteiten. Wel weten we dat het
aantal changemakers in Delft is gestegen.
Volgend jaar stopt de financiële bijdrage vanuit
de rijksoverheid, maar we zijn van plan ermee
door te gaan. Weerbaarheid op het gebied
van seksualiteit en relaties is belangrijk.’
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Cijfers uit onafhankelijk onderzoek van Movisie. * Peildatum 23.05.2016

WE CAN Young is een campagne die jongeren in Nederland weerbaarder wil maken als
het gaat om seks en relaties. Het doel is dat jongens en meisjes respectvol met elkaar
omgaan en zich bewust zijn van hun grenzen. De kern is peer-to-peer education:
jongeren gaan zelf aan de slag om de boodschappen uit te dragen. Zij worden
changemakers. Zij krijgen begeleiding van jongerenwerkers in een gemeente.

