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Samenvatting 
Beat the Macho is een co creatie campagne: de vorm en inhoud van de campagne zijn ontwikkeld in 
samenwerking met landelijke en lokale organisaties en natuurlijk jongens zelf. De drie landelijke 
organisaties zijn Rutgers, Soa Aids Nederland en Movisie. De lokale partners zijn: Kompaan en De 
Bocht (Tilburg), Stimezo/SGNN (Groningen), Spirit (Amsterdam), R-Newt (Dordrecht), Stichting Social 
Work (Breda), Centrum 1622 (Den Haag) en De Schoor (Almere). Er hebben in totaal 70 jongens 
meegedaan aan workshops in de zeven steden. Daarnaast zijn er meer dan 6.800 reacties gekomen 
op de online stripverhalen.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat jongens erg graag onderling willen praten over de druk die ze ervaren 
vanuit bestaande normen over mannelijkheid. In de workshops in zeven steden herkenden jongens 
meteen het thema dat ze moeite hadden om zichzelf te kunnen zijn door de druk die er ligt om ‘een 
echte vent’ te zijn. Dit speelt zowel ten aanzien van hun vrienden als ten aanzien van meisjes. In 
sommige steden was het enthousiasme zo groot dat de jongens elke week bij elkaar kwamen en 
uiteindelijk ook samen een muzieknummer hebben gemaakt. 
 
Problemen van jongens 
De thema’s waar jongens zelf mee komen zijn te clusteren in: (a) groepsdruk om stoer te doen 
(stelen, drugs en alcoholgebruik, meisjes versieren, iemand pesten, mensen lastig vallen, over je 
eigen grenzen te gaan), (b) angst om afgewezen te worden als je je gender non-conform gedraagt 
(andere kledingsmaak, niet van voetbal of R&B houden, goed met je ouders overweg kunnen, geen 
nee kunnen zeggen, geen ‘grote bek’ hebben etc.). 
 
Meisjes, relaties en seks is het centrale issue 
Uit de populariteit van de stripverhalen online wordt duidelijk dat relaties en seksualiteit onder 
jongens heel hoog scoren (66% van de jongens vindt deze strips het belangrijkst). Ook in de 
workshops was dit het thema waarop veel bravoure, seksisme en dubbele moraal geuit werden. Als 
de sfeer veilig genoeg is, uiten jongens vooral onzekerheid over relaties en wat meisjes willen. Ook 
werd vaak geponeerd dat meisjes meer op macho’s vallen. 
 
Analyse online reacties 
Er zijn acht hoofdthema’s te onderscheiden in de typen reacties van jongens online. De meeste 
jongens reageren online op de situatie en geven twee soorten adviezen: je moet lef genoeg hebben 
om je eigen ding te doen of de ander(en) te wijzen op bestaande normen. Daarnaast zijn er jongens 
die reageren op de sociale druk die uitgeoefend wordt op de hoofdpersoon. De reacties hierop zijn: je 
moet je conformeren, agressief reageren of de ander overtroeven. De derde categorie reacties zijn 
jongens die de online campagne gebruiken om zichzelf te profileren. Dit zijn geen inhoudelijke 
reacties, maar grof taalgebruik waarmee jongens hun mannelijkheid bevestigen of grappen om aan 
te geven dat ze de situatie niet serieus nemen. Het gros van de jongens die de scenario’s hebben 
ingevuld lijkt niet snel te bezwijken onder groepsdruk en voelt niet sterk dat ze hun mannelijkheid 
moeten bewijzen. Het deel dat wel voelt dat ze zich moeten bewijzen, gebruikt machogedrag als 
strategie, waaronder objectificatie van vrouwen, (aanzetten tot) geweld, en laten merken dat je geld 
hebt.  
 
Werkzame elementen gender transformatief werken 
De campagne Beat the Macho heeft ook inzicht opgeleverd in wat werkt om jongens aan het praten 
te krijgen over mannelijkheid en machogedrag, en wat niet. De manier waarop de begeleiders met de 
jongens omgaan is van doorslaggevend belang. Belangrijke elementen zijn: humor, zelf kwetsbaar 
opstellen, juiste toon, speels, gelijkwaardig, serieus naar ze luisteren. Ook al zijn er ook prima 
workshops gedraaid door een man en een vrouw samen, toch lijkt begeleiding door louter mannelijke 
begeleiders nastrevenswaardig. Het bevordert dat de jongens vrijuit kunnen spreken en biedt de 
meest veilige ruimte voor jongens. Mannelijke begeleiders kunnen met voorbeelden uit hun eigen 
leven komen en daarmee openheid stimuleren. Ook sluit de mix van ernst en humor die mannen 
onder elkaar vaak weten te vinden, goed aan bij jongens. 
 



 

6 

  

  Beat the M
acho | O

nderzoeksrapport 
Rutgers 2015 

Groepsdruk onder jongens is een obstakel voor openhartige uitwisseling van ervaringen. Dit betekent 
dat veiligheid in de groep veel energie vergt van de begeleiders en niet vanzelfsprekend is. Als het 
onveilig is, gaan jongens veel branie of machogedrag vertonen, als verdediging om niet zwak te zijn. 
Dit werkt contraproductief: de machonorm wordt bevestigd, zwakte wordt afgestraft, 
homoseksualiteit wordt onbespreekbaar en taboe. Wat helpt zijn niet te grote groepen (max. 10), 
geen groepen waar al een duidelijke hiërarchie heerst (schoolklassen, vriendengroepen), begeleiders 
die duidelijk zijn, ingrijpen bij overtreding van regels en competent zijn (zie hierboven). 
 
Tenslotte werkt het stimulerend om met een concreet actieperspectief te werken (het maken van 
scenario’s en een muziekclip was het in onze campagne) en duidelijke beloftes over welke rol 
jongens in het geheel kunnen spelen.  
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1 Inleiding: de campagne Beat the Macho 
Beat the Macho is een co creatie campagne: de vorm en inhoud van de campagne is ontwikkeld in 
samenwerking met landelijke en lokale organisaties en natuurlijk jongens zelf. De drie landelijke 
organisaties zijn Rutgers, Soa Aids Nederland en Movisie. De lokale partners zijn: Kompaan en de 
Bocht (Tilburg), Stimezo/SGNN (Groningen), Spirit (Amsterdam), R-Newt (Dordrecht), Stichting Social 
Work Breda, Centrum 1622 (Den Haag) en de Schoor (Almere). Er hebben in totaal 70 jongens 
meegedaan aan workshops in de zeven steden. Daarnaast zijn er meer dan 6.800 reacties gekomen 
op de online stripverhalen.  
 

1.1 Doelstellingen Beat the Macho 
 
Op de lange termijn beoogt Beat the Macho de capaciteiten van jongens te versterken om meer 
zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit 
betekent dat jongens gesterkt worden om zelf controle te kunnen uitoefenen over hoe zij hun 
mannelijkheid vormgeven. Beat the Macho is een tweejarig project, dat in deze periode tot doel heeft 
om jongens op een positieve manier te laten reflecteren op hoe gendernormen in hun leven 
doorspelen en wat mogelijke manieren zijn om daarmee om te gaan. In Beat the Macho gaan jongens 
onderling de dialoog aan over genderstereotypering rond de thema’s relaties en seksualiteit opdat: 
• Jongens inzicht verwerven op hoe genderstereotypering invloed heeft op hun vriendschappen, 

relaties, seks en mannelijkheid. 
• Positieve vormen van mannelijkheid zichtbaar worden gemaakt voor en door jongens. 
• Jongens inzicht krijgen in de werking van groepsdruk in relatie tot mannelijkheid. 
• Manieren om je eigen weg te kiezen zichtbaar worden gemaakt voor en door jongens. 
 

1.2 Probleemanalyse Beat the Macho 
 
Traditionele opvattingen over mannelijkheid kunnen leiden tot maatschappelijke ongelijkheid en 
riskant gedrag, zoals onveilig vrijen, (seksueel) geweld tegen vrouwen, gebrek aan participatie in het 
huishouden en homofobie (Pulerwitz, Barker, Segundo, & Nascimento, 2006). Stereotype masculien 
gedrag kan ook een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling, de gezondheid en het levensgeluk 
van jongens zelf (Connell, 1995; Barker, 2000a). Rigide gendernormen kunnen leiden tot mindere 
prestaties op school (Smith, 2003; Driessen & Van Langen, 2010) Dit wordt ook duidelijk uit het 
recente onderzoeksrapport De jongens tegen de meisjes, een onderzoek naar verklaringen voor 
verschillen in studiesucces van jongens en meisjes in mbo, hbo en wo (Belfi, Levels, van der Velden, 
2015). Jongens hebben door stereotype gendernormen meer moeite met het aangaan van hechte 
vriendschappen met leeftijdsgenoten, hebben meer last van woede en depressie, zijn minder 
tevreden met hun (seksuele) relaties en lopen meer risico op ziekte en ongelukken (Connell, 1995). 
 
Er bestaat een ‘dubbele moraal’ die aan seks voor jongens een andere status toekent dan voor 
meisjes. Meisjes die ‘te makkelijk’ overgaan tot seks kunnen op afkeuring rekenen, voor jongens is 
het juist statusverhogend om veel seksuele ervaring te hebben. Jongens horen het initiatief te nemen 
tot seks, meisjes horen de grenzen aan te geven. Deze gangbare genderrollen beperken zowel 
jongens als meisjes in het aangeven van wensen en grenzen. Jongens horen weliswaar het initiatief 
te nemen, maar mogen toch ook niet opdringerig zijn. Het is lastig voor hen om “nee” te zeggen 
tegen seks, omdat van hen verwacht wordt dat ze altijd zin hebben. Zij zijn zich nauwelijks bewust 
van hun eigen grenzen en maken zich in het aangeven van grenzen afhankelijk van meisjes. De druk 
om seks te hebben is, vooral in sommige groepen jongens, behoorlijk groot (De Graaf, Nikken, 
Janssens, Felten & Van Berlo, 2008). Vanwesenbeeck heeft in haar oratie aangetoond dat de dubbele 
moraal negatieve invloeden heeft op seksuele gezondheid en de seksuele ontwikkeling, voor meisjes 
én voor jongens. De dwang voor jongens om een ‘echte’ heteroseksuele masculiniteit te ontwikkelen 
weegt zwaar en belemmert de ontwikkeling van emotionaliteit, openheid en responsiviteit. ‘Dat trekt 
niet alleen een wissel op romantische relaties, maar ook op relaties met vrienden. De heteroseksuele 
dubbele moraal werpt barrières op in de ontwikkeling van het vermogen tot verbondenheid bij 
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jongens. Waar masculiniteit machismo wordt, is het bovendien geassocieerd met agressie en 
risicogedrag, beide zeker ook op het vlak van seksualiteit.’ (Vanwesenbeeck, 2011). 
 
Het is heel lastig om binnen alomtegenwoordige media-invloeden in de populaire (en dominante) 
cultuur af te wijken van de norm en een minder traditionele genderopvatting te ontwikkelen. De 
ontwikkeling van een gezonde relatie tussen man-zijn, intimiteit en seksualiteit is daarmee complex 
voor jongens. Juist in een periode (de adolescentie) waarin jongeren gevoelig zijn voor en te maken 
hebben met groepsdruk en oordelen van anderen, zijn ze ook volop aan het experimenteren met 
verliefdheden, liefde, seks, relaties en alles wat daarbij komt kijken. 
 

1.3 Doelgroep Beat the Macho 
 
In het projectplan van Beat the Macho is als doelgroep omschreven: ‘doorsnee jongens van 12 tot 18 
jaar in het voortgezet onderwijs en MBO. In principe kunnen alle jongens rond deze leeftijdscategorie 
profiteren van de campagne, maar we richten ons niet specifiek op factoren die specifiek zijn voor 
bepaalde groepen, zoals etniciteit, homoseksualiteit of beperkingen.’  
 
De campagne heeft dus het doel een brede groep jongens te bereiken. Omdat de workshops het 
materiaal voor de campagne opleverden, was het in de werving van jongens voor de workshops al 
belangrijk om een afspiegeling van ‘jongens in Nederland’ te zoeken. In de werving van jongens is 
daarom vaak gestart met scholen. Dit heeft bij drie van de zeven partners inderdaad tot workshops 
op school geleid. Omdat scholen vaak al een erg volle onderwijsagenda hebben, is er vaak geen 
ruimte om op korte termijn een project in te voegen. Daardoor is het niet bij alle partners gelukt via de 
ingang scholen. Daarop zijn jongens benaderd via andere circuits. Dit had tot gevolg dat in deze 
groepen vaak jongens zaten die uit het jongerenwerk kwamen of op andere wijze al met sociaal 
cultureel werk in aanraking waren gekomen. Deze groepen bevatten relatief veel jongeren met 
Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse achtergrond en relatief veel jongens met een laag 
opleidingsniveau. Over de hele groep jongens, was ongeveer de helft wit (autochtoon), de andere 
helft had een biculturele achtergrond. Het opleidingsniveau was veelal VMBO, daarnaast was er een 
workshop met HAVO scholieren en zaten er een paar hoogopgeleide jongens in de andere 
workshops. Dit komt overeen met de verdeling van schoolgaande jongens in Nederland.  
 

1.4 Fases Beat the Macho 
 
Workshops  
In zeven steden verspreid over Nederland hebben lokale partners workshops op voor jongens tussen 
de 14 en 18 jaar georganiseerd. In deze workshop reflecteren jongens op mannelijkheid en delen ze 
eigen ervaringen en verhalen. Deze verhalen worden samen met de jongens omgezet in storyboards.  
 
1e Online campagne: dialoog met jongens over de scenario’s  
De storyboards uit de workshops zijn bewerkt tot zeven stripverhalen van vier plaatjes (zie bijlage 1). 
In de zeven stripverhalen zit veel diversiteit. Het wolkje in het laatste plaatje is leeg en roept jongens 
op te bedenken hoe zij zouden reageren. Deze stripverhalen zijn op een aparte website geplaatst 
(www.beatthemacho.nl) die gelinkt is aan sense.info. Vervolgens konden jongens stemmen in welk 
verhaal zij zich het meest herkenden. De drie verhalen waarop het meest gestemd werd, zijn 
geïntegreerd in een songtekst voor een muzieknummer. Populaire vloggers (STUK TV en Dylan 
Haegens) riepen jongens op om mee te doen met deze online dialoog.  
 
2e online campagne: Jongens vertellen het verhaal 
Twee artiesten, MC Fit en Adje, hebben een muzieknummer gemaakt, gebaseerd op de verhalen van 
de jongens. Om te zorgen dat dit echt een boodschap wordt voor en door jongens hebben we 
jongens uit de workshops gevraagd om een rol te spelen in de clip. Jongens hebben online een beeld 
van zichzelf opgestuurd, wat is gebruikt voor de clip.  
 
 

http://www.beatthemacho.nl/
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3e online campagne: muzieknummer wordt hit 
Het muzieknummer is met de muziekclip op de website gezet. Door interviews met de muzikanten, 
tweets van vloggers en publiciteit via social media wordt het grote publiek bereikt met het liedje met 
de oproep ‘Luister naar jezelf’, een ander beeld van mannelijkheid.  
 
Online borging van content 
Jongens die meer willen weten over de onderwerpen kunnen ook na de campagne naar het online 
platform www.beatthemacho.nl, deze is onderdeel van sense.info. Daar vinden jongens een keur aan 
informatie en verwijzingen naar interventies om hun relationele en seksuele vaardigheden te 
versterken. Hierbij verwijzen we naar elementen van eerdere campagnes als We Can campagne, 
Maak Seks Lekker Duidelijk en andere pagina’s van Sense.info. En natuurlijk naar de tool gebaseerd 
op de storyboards uit de campagne. 
 

In Almere kwamen de jongens via het jongerenwerk. Als antwoord op de vraag welke man in hun omgeving hun voorbeeld 
was, noemden veel jongens hun oudere broer of neef, omdat die voor hen als (tweede) vader was.  
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2 Onderzoeksdesign 
2.1 Onderzoeksdoelen 
 
• Inzicht krijgen in draagvlak/bereidheid onder jongens om genderrollen te doorbreken. 
• Inzicht verwerven in de mechanismes die gendernormen beïnvloeden, als groepsdruk en 

identiteitsvorming. 
• In kaart brengen van de werkbare elementen om genderrollen te doorbreken bij jongens. 
• Inzicht krijgen in ervaringen van jongens rondom sociale druk/normen over mannelijkheid. 
• Inzicht krijgen in hun omgang met deze sociale druk. 
 

2.2 Onderzoeksvragen 
 
A. Jongens en hun ervaringen met (normen over) mannelijkheid: 

• Hebben jongens last van sociale normen over mannelijkheid? 
• Hoe werkt de sociale druk uit op jongens: in welke situaties ervaren ze problemen? 
• Hoe gaan ze met deze problemen om? 

 
B. Gendertransformatief werken 

• Hebben jongens er behoefte over mannelijkheid / sociale druk in gesprek te gaan, met elkaar 
of met volwassenen? 

• Welke elementen zijn belangrijk om dit gesprek goed te laten lopen? 
• Kan dit online of juist offline? 
• Welke opbrengst is te realiseren? 

 

2.3 Dataverzameling 
 
Om data te verzamelen zijn er vijf methodes ingezet: 
 
1. Participatieve observatie tijdens workshops: 
Een onderzoeker is bij vijf lokale workshops geweest als ‘fly on the wall’. Gedurende deze observaties 
ging het om drie elementen: 
A. De ervaringsverhalen die jongens vertellen. 
B. De interactie tussen de jongens, met als leidende vragen: 

• Welke verhalen worden herkend door andere jongens? 
• Welke verhalen worden weggelachen?  
• Welke verhalen worden omhelsd/krijgen positieve feedback? 
• Hoe speelt de onderlinge hiërarchie in de groep een rol bij de verhalen die verteld (mogen) 

worden? 
C. De interactie tussen de jongens en de begeleiders, met als leidende vragen: 

• Welke startvragen/acties leiden tot veel reactie van jongens? 
• Welke acties van begeleiders bevorderen het vertellen? 
• Welke acties van begeleiders stoppen juist het vertellen?  
• In hoeverre leiden eigen verhalen van begeleiders tot meer verhalen? 

 
2. Interviews met workshop begeleiders 
Na afloop van de workshop zijn de workshopbegeleiders telefonisch geïnterviewd over: 
• Algemene vragen: kende de begeleider de jongens al? Hoe zou de begeleider deze jongens 

typeren? Kenden de jongens elkaar? Waarom deden de jongens mee? Waar lag hun motivatie? 
• Observaties van de begeleider: wat voor beelden van mannelijkheid en sociale normen werden er 

besproken; welke ervaringsverhalen van jongens werden breed gedragen; welke elementen uit de 
workshop/eigen rol speelden daarbij een rol? 

• Wat werkte goed en wat niet in de methodiek?  
• Wat zijn cruciale elementen om te behouden? 
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3. Analyse van de uiteindelijke storyboards 
Uit alle workshops komen een aantal storyboards, deze zijn geanalyseerd op verhaallijn en 
mannelijkheidsbeelden die erin zitten. 
 
4. Analyse van online reacties en scripts 
De scenario’s hebben online veel reacties opgeroepen. Dit zijn er ongeveer 2.000. Deze zijn 
geanalyseerd op beelden van mannelijkheid die erin terug te vinden zijn en alternatieven die 
aangereikt worden.  
 
De reacties zijn open gecodeerd en daarna is een deel van de scenario’s axiaal gecodeerd. Omdat het 
gaat om steeds zeer korte fragmenten (één zin) is de open codering voldoende gebleken om inzicht 
te krijgen in de typen reacties die de jongens opgaven. Aan de hand van de codes zijn de reacties 
geanalyseerd en onderverdeeld in veel voorkomende typen reacties of thema’s. Uit de thema’s kwam 
een bepaald type denkbeeld of gedragspatroon naar voren dat in meerdere of mindere mate een 
vorm van mannelijkheid laat zien. Het scenario ‘overval’ is niet gecodeerd in verband met tijdgebrek 
en dus niet meegenomen in dit verslag. 
 
5. Retrospectief interviewen van aantal jongens over opbrengst campagne 
Er zijn twee jongens telefonisch geïnterviewd over wat ze achteraf vonden van Beat the Macho en 
voor hen betekend heeft. In de interviews gaat het erom wat voor impact het op hun eigen leven heeft 
gehad en in hoeverre/waarin ze veranderd zijn in hoe ze iets zouden aanpakken.  

De deelnemers van de workshop in Den Haag komen van het MBO, ze doen mee als onderdeel van een vak. Ze vinden dat 
ze zelf geen macho zijn. Wel hebben ze eigenschappen die ze mannelijk vinden: ze laten niet over zich heenlopen, hebben 
een winnaarsmentaliteit en zijn grappig.  
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3 Jongens en mannelijkheid 
‘Vader zijn is beste wat je kunt doen als man.’ (deelnemer Almere) 

‘Hij is een echte man, hij durft.’(deelnemer Den Haag) 
‘Hij heeft discipline, hij geeft niet op. Hij doet wat hij zelf leuk vindt.’ (deelnemer Dordrecht) 

 

3.1 De workshops 
 
Sociale normen over mannelijkheid 
Jongens uiten in de workshops veel ambivalente gevoelens tegenover sociale normen over 
mannelijkheid. Ze doen erin mee, maar hebben ook een heel andere kant die er voor hun gevoel niet 
altijd mag zijn. Voor sommige deelnemers is het een onderwerp waar ze nog weinig over nagedacht 
hebben. Dat maakt dat ze gedurende de workshop soms switchen van mening of dat ze al pratende 
een mening vormen, zoals in onderstaand fragment:  

Begeleider: Wat is er slecht aan een macho?  
Jongen: Niks.  

Andere jongen: Hoezo niks? Pesten is niet goed. Macho zijn is niet slecht en niet goed, maar 
zeker niet goed.  

(workshop Den Haag) 
 
Waar ze naar hun eigen verhouding tot sociale normen over mannelijkheid wat zoekend zijn, zijn ze 
over machogedrag van andere mannen veel afwijzender. Ze geven af op crimineel gedrag, op 
opschepperij en op liegen. Het meest pijnlijk is het gedrag van hun vaders. Veel jongens reflecteren 
in de workshop op de rol die hun vader speelt in hun leven en vooral op de afwezigheid van veel 
vaders. ‘Vaders nemen de opvoeding niet serieus, ze kunnen zo weg zijn. Op moeders kun je meer 
vertrouwen.’ 
 
Jongens zien om hen heen zowel goede als slechte uitingen van mannelijkheid. Vaak zijn het twee 
kanten van dezelfde medaille, het zijn aspecten die te herleiden zijn tot dezelfde kernwoorden. Zo 
wordt lef hebben erg gewaardeerd, maar stoer doen en opscheppen niet. De kern van deze twee 
gedragingen blijkt te gaan over willen winnen, wat door de jongens als typisch mannelijk gezien 
wordt. In schema 1 staat een analyse van de aspecten die door de zeventig jongens die 
deelgenomen hebben aan de workshops genoemd zijn.  
 
Schema 1: Kernwoorden over mannelijkheid met negatieve en positieve uitingsvormen  

Negatief/ Last van (zelf/omgeving) Kernwoord Positief gewaardeerd (zelf/omgeving) 
Opscheppen, stoer doen, niet tegen 
zijn verlies kunnen, liegen, bluffen, je 
groot houden 

Willen winnen Winnaars mentaliteit: door willen gaan, lef tonen, 
de beste willen zijn 

Pesten van anderen, veel aandacht 
willen, ijdelheid 

Aandacht zoeken Grappig zijn, entertainer 

Groepsdruk, elkaar opfokken, wie is 
de baas hier 

Jezelf durven zijn Veel respect voor mannen/mensen die zichzelf 
durven zijn, dat juist krachtig en stoer vinden 

Vrouwen jagen, een player zijn, grote 
auto moeten hebben 

Sociale positie 
verwerven 

Romantiek: je vriendin goed verzorgen, een maatje 
willen vinden; er willen zijn voor je gezin 

Nonchalance / onverschillige 
houding / school laten lopen 

Prestatie leveren Respect voor vakmanschap / mannen die carrière 
maken of gewoon goed zijn in wat ze doen 

Verinnerlijkt negatief zelfbeeld / 
slachtofferschap / stigma omdat je 
uit de Bijlmer komt / Marokkaan 
bent / slecht meekomt op school, 
enz. 

Doorzettingsvermogen/ 
geloof in jezelf 

Respect voor mannen die het ondanks 
tegenslagen redden in het leven, voetballers die 
zichzelf uit achterbuurten omhoog werken, 
mannen die vroeger mishandeld zijn door hun 
vader. Doorzettingsvermogen wordt gewaardeerd. 
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‘Boeien’ roepen, asociaal gedrag 
tegenover anderen vertonen, laten 
zien dat je je niet laat piepelen. 

Autonomie Lekker je eigen ding doen: positief aspect van 
mannelijkheid; van het leven genieten en anderen 
(zoals je gezin) laten meegenieten 

Vechten tegen iets of iemand Vechtlust Vechten voor iets, een ideaal, een droom.  

 
Meisjes 
Meisjes lijken de druk om macho te zijn te versterken. Jongens in de workshops gaan ervan uit dat 
de meeste meisjes op macho's vallen. Op de vragen van begeleiders waarom dat dan zo zou zijn, 
verwoordt een deelnemer: ‘Meisjes zijn ingewikkeld, je weet nooit wat ze willen. Ze willen pronken met 
hun vriend.’  
Tegelijkertijd geven sommige jongens ook uiting aan een klassieke hoer – heilige tweedeling als ze 
over meisjes praten: ‘Mannen blijven jagen. Om te weten of ze nog in de markt liggen. Je hebt high 
class meisjes en low class. High class hebben kapsones, dus gaan mannen naar low class om te 
bouncen (= seks hebben). Ze zoeken een makkelijke prooi. Ik ga niet lang bij iemand blijven, ik neem 
liever een makkelijke prooi, een meisje dat een beetje labiel is, die maakt geen problemen.'  
Dit citaat maakt twee dingen duidelijk: (1) dat er bij een aantal jongens problematische beelden 
bestaan over meisjes en vrouwen, die de kans op gelijkwaardige relaties niet groot maakt, (2) dat 
eerlijk zijn over dit onderwerp in een groep jongens erg moeilijk is. Als er één terrein is waarop 
jongens bluffen en zich groot houden/maken ten opzichte van elkaar, is het wel hun houding naar 
vrouwen. Dit maakt het extra moeilijk om te werken aan gender equality in jongensgroepen en vraagt 
veel competenties van begeleiders (zie hoofdstuk 4).  
 
Lastige situaties 
De thema’s waar jongens zelf mee komen zijn te clusteren in: (a) groepsdruk om stoer te doen 
(stelen, drugs en alcoholgebruik, meisjes versieren, iemand pesten, mensen lastig vallen, over je 
eigen grenzen te gaan), (b) angst om afgewezen te worden als je je gender non-conform gedraagt 
(ander kledingsmaak, niet van voetbal of R&B houden, goed met je ouders overweg kunnen, geen nee 
kunnen zeggen, geen ‘grote bek’ hebben etc.). 
 
In de zeven scenario’s die de jongens samen in elke workshop opgesteld hebben, komen deze 
thema’s terug: 
A. Groepsdruk: 

• Titties: Wat zeg jij tegen een vriend die je uitdaagt om in de borsten van een meisje te 
knijpen? (thema: seksueel grensoverschrijdend gedrag naar meisjes).  

• Meisjes vs Matties: Je bent met je meisje, maar je vrienden appen je dat ze gaan hangen. 
Wie gaan voor: Je vrienden of je meisje? (thema: relaties). 

• Overval: Je vrienden willen dat je meedoet aan een misdrijf (thema: criminaliteit). 
• Fittie: Je vrienden willen iemand in elkaar slaan, wat doe jij?(thema: geweld). 
• Jatten: Je vrienden jatten iets uit de supermarkt, wat doe je? (thema: groepsdruk). 

b. Afwijzing vanwege gender non-conform gedrag: 
• Bange hond: Wat doe jij als je vriend wordt uitgelachen omdat hij bang voor honden is? 

(thema emoties tonen, bang zijn). 
• Ballet: Hoe vertel jij je nieuwe klas dat je aan ballet doet? (thema gender non-conform 

gedrag). 
De strips staan in bijlage 1. 
 
Omgaan met groepsdruk  
De dynamiek van groepsdruk wordt goed zichtbaar in de gesprekken naar aanleiding van het filmpje 
‘Je lult gast’ uit Can You fix it. In dit filmpje wordt een jongen door twee vrienden onder druk gezet 
om een naaktfoto van zijn vriendin aan hen te laten zien. 
 
In de ene groep is de eerste vraag na het kijken van het filmpje of het herkenbaar is? Ja, zeggen de 
jongens en ze gaan in op het verspreiden van naaktfoto's. Dat gebeurt veel, zeggen ze. Als de 
begeleider vraagt wat ze zouden doen als hun vrienden zouden vragen om een foto te delen, stellen 
een paar jongens dat je er niet over op moet scheppen dat je een naaktfoto hebt. Een ander gaat erop 
in: ‘Je moet al niet vertellen dat je die foto hebt, want dan vis je naar hun complimenten, dat deed ik 
vroeger nog wel, om erbij te horen, dat je vrienden je tof vinden. Maar je komt in zulke rottige situaties, 
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dat moet je niet doen.’ Eén jongen geeft aan dat hij het wel zou delen, als zijn vrienden het willen, 
want 'vrienden zijn belangrijker dan een meisje.' Een ander zegt dat hij het niet zou doen, en ‘als ze 
zouden aandringen, zou ik zeggen 'porno bestaat ook, kijk daar maar naar’ en als hij gaat chanteren, is 
hij mijn vriend niet meer.’ Een ander gaat hierop door: ‘Als het echt je matties zijn, gaan ze niet zo ver’. 
En hij zegt dat hij ze ook zou spiegelen wat ze aan het doen zijn: ‘Stel dat het je zusje zou zijn? Ik heb 
mijn vrienden hierover weleens op de vingers getikt, de foto stond op Facebook, dat meisje ging 
helemaal kapot.’ Een ander vult aan: ‘Je moet van mijn vriendin afblijven, want die is van mij, dus 
afblijven, niet delen. Dat is mannelijk.’ 
 
In een andere groep verloopt het gesprek over ‘Je lult gast’ anders. De begeleiders stoppen de film 
halverwege, en vragen ‘Wat gebeurt er?’. Eén van de jongens zegt: ‘ Als dit meisjes een naaktfoto van 
zichzelf verspreidt, zegt dat genoeg over haar. Ze heeft teveel vertrouwen. En als je dat voor mij doet, 
doet ze dat ook voor andere jongens. ‘ Wie zat fout? Vraagt de begeleider. De meningen zijn 
verschillend: ‘ Die jongen gewoon.’ ‘Nee, dat meisje.’ ‘Nee, die jongen, hij heeft een naaktfoto gemaakt 
van dat meisje. Want meisje is verliefd en dan doen meisjes alles.’ De begeleider vraagt: Waarom laat 
hij het zien? De jongens antwoorden: ‘ Onder druk van zijn vrienden. Die jongen is een pussy. Ik zou 
nee, nee, zeggen. ‘ Een ander: ‘ Als het mijn matties zijn, zou ik het wel laten zien, maar dan kies ik er 
zelf voor. Als ze me onder druk zetten, nee.’  
 
Er komen dus een aantal elementen naar voren in deze gesprekken: 
• De jongens gaan inschatten wat voor meisje dit is. Is het een goedgelovig, maar goed meisje? 

Doet ze dit omdat ze zo verliefd is? Of is het een slet, die blijkbaar zo gemakkelijk naaktfoto’s 
verstuurt. In het laatste geval verdient ze minder respect, en hoef je je niet schuldig te voelen als 
je het doorstuurt. In het eerste geval wil je haar voor jezelf houden en niet dat anderen aan haar 
komen. De jongens brengen dus een tweedeling aan tussen goede en slechte meisjes en hoe je 
als jongen met deze twee groepen om moet gaan. 

• Ze bekijken wat voor gedrag de jongen zelf vertoont: heeft hij het aan zichzelf te danken? Hij 
schept op, dan kun je verwachten dat je bewijs moet leveren; en heb je het dus aan jezelf te 
danken. En als de jongen de foto laat zien en dus bezwijkt voor de druk is hij is een loser. Dus 
ook de norm voor zijn gedrag is vrij rigide.  

• Of ze kijken vooral naar het gedrag van de anderen. Zijn dit wel vrienden? Echte vrienden zetten 
je niet onder druk. 

 
In één workshop gebruiken de begeleiders een situatie die zich ter plekke voordoet om het fenomeen 
groepsdruk te laten zien. Er is een deelnemer die zegt dat mensen voor geld alles doen. Hij gaat zo 
ver dat hij zegt dat als een rapper je geld biedt voor je dochter, dat hij haar zou geven. Geld is alles. ‘Ik 
zou zeggen, dochter ga mee en bescherm jezelf. Voor twee miljoen.’ De begeleiders vragen hem of hij 
zelf een man zou pijpen voor dat bedrag. Dat zou hij niet doen. Hij zegt: ‘Misschien is mijn dochter 
geboren om hoer te worden. Mensen moeten zelf hun keuze maken. Geld geeft positie.’ De andere 
groepsleden zijn hier op tegen. De begeleiders vragen na een paar felle reacties van de andere 
jongens, hoe hij er nu over denkt. Hij geeft schoorvoetend toe dat hij misschien wel te ver gaat. De 
begeleiders geven terug: nu de anderen je gepusht hebben, verander je van gedachten. Dat is dus 
groepsdruk.  
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Tijdens de workshop in Amsterdam wordt besproken hoe de jongens omgaan met groepsdruk. Jongens geven als 
voorbeeld dat ze soms benaderd worden om een klus op te knappen. ‘Als je er al inzit, zit je fout. Je moet al eerder 
nadenken’, stelt een deelnemer.  
 
Evaluatie achteraf 
Om te weten hoe jongens na een tijdje terugkijken op hun deelname aan Beat the Macho zijn vijf 
telefonische interviews met jongens gehouden. Omdat de workshop voor sommigen al een tijd 
geleden was, viel het niet voor iedereen mee om hier op te reflecteren. Er komen een paar opvallende 
aspecten naar boven:  
 
• Veiligheid in de groep. De jongens geven aan dat er open gepraat kon worden. Zo zegt een 

deelnemer: ‘In het begin was het wel eng. Je komt in een groep waar je niemand kent. Zelf kom ik 
uit nogal een net gezin, en toen zat ik daar tussen straatjongens, laat maar zeggen. Je oordeelt 
nogal snel. Nu heb ik ontdekt hoe ze zijn, ik ben veel opener geworden. Voor mij was het allemaal 
heel nieuw. Ik ben zelf heel gesloten, en dan zeker met zo’n groep. Opeens kom je dan op het 
niveau dat je een open boek wordt en dan voel je je heel opgelucht omdat je je verhaal kan 
vertellen. Dan krijg je een band met elkaar. Ik vind dat voor herhaling vatbaar. ’ 
 

• Praten over mannelijkheid is nodig en doet jongens goed. Jongens geven alle vijf aan dat het 
goed is dat er aandacht is voor machogedrag onder jongens en dat dit door zou moeten gaan. 
Zo vertelt een deelnemer dat hij zijn vrienden zag veranderen: ‘Ik vind BTM echt nuttig en goed. 
Mijn vrienden zijn heel rustig geworden, ze zijn nu de hele dag bezig met rap. Ze halen geen 
kattenkwaad meer uit, het waren vroeger ondeugende jongens. Nu zijn ze wat volwassener 
geworden. Nu zijn ze op een positieve manier macho, i.p.v. dat ze de slechte kant van de macho 
laten zien.’ Ook de sociale omgeving van de jongens geeft aan dat er iets veranderd is. Zo vertelt 
een van de jongens die een filmpje gemaakt heeft erover: ‘Ik heb voor dat promofilmpje laatst nog 
een moeder van een van de jongens geïnterviewd, en die vrouw zegt dat haar zoon veranderd is 
door Beat the Macho. Hij hangt minder rond, maakt meer van zijn leven. De jongens zeggen zelf 
ook dat ze veranderd zijn.’  
 

• Al vroeg beginnen: bij jongens van 12. Een van de deelnemers geeft aan dat het goed is om 
vroeg te beginnen met Beat the Macho. ‘Het heeft me geholpen: je zet jongeren aan het denken. 
Jongens zijn heel gesloten en zeker in die leeftijd. Als je voor het eerst naar de middelbare school 
gaat, stoomt niemand je klaar. Kans is dat je je niet prettig voelt, en dat moet beperkt worden 
doordat je jezelf durft te zijn. Anders wordt je later een gesloten persoon. Beat the Macho kan 
helpen, zou een goede stap zijn. Er waren jongens van 15-18. Het zet ze aan het denken.’ 
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• Campagne met muziek is key element. Alle vijf de jongens beginnen over de rap en het maken 
van muziek en de clip. Dit is voor sommigen erg cruciaal in de campagne, het stimuleerde hun 
betrokkenheid, zoals duidelijk blijkt uit wat deze deelnemer zegt: ‘We hebben filmpjes opgestuurd 
om in die clip te komen en we zitten erin. Goeie hit! De verhalen van die stripjes zitten erin 
verwerkt, het is een goede clip, goede song. Ik kende de artiesten al. Ik heb na de workshop soms 
nog wel andere jongens gesproken maar dat was vooral voor de video, daar wilden we graag in.’ 
 

• Jongens onder elkaar is ander key element. Een deelnemer verwoordt hoe belangrijk het is dat 
het geen opgelegde boodschap van volwassenen is, maar een onderwerp waar je het met 
jongens onder elkaar over kan hebben. ‘Het is niet zo dat leraren of ouders je vertellen hoe het in 
elkaar zit waardoor je toch niet luistert, maar het juist van de jongeren zelf, van je matti’s. En dan 
luister je wel.’ 

 

3.2 De online reacties op de strips 
 
De zeven scenario’s uit de workshops zijn getekend en als stripverhaal online aan jongens 
voorgelegd. Elke scenario bestond uit vier plaatjes waarin een situatie geschetst werd en waarin in 
het laatste plaatje de vraag ‘wat zou jij doen?’ gesteld werd. De online scenario’s zijn meer dan 
11.500 keer bekeken en er zijn in totaal, op alle zeven scenario’s ruim 6.800 reacties gegeven, online.  
 
De jongens die een reactie gaven gebruikten vaak een pseudoniem hiervoor, hoewel een groot deel 
de (vermoedelijke) eigen naam gebruikte. Aan de hand van die naam is ook bepaald hoeveel meisjes 
de scenario’s hebben ingevuld: ongeveer 10%. Hoewel de opgegeven namen niet gegarandeerd de 
echte namen zijn, is de kans dat een tienerjongen een meisjesnaam gebruikt als pseudoniem zeer 
onwaarschijnlijk. Het is mogelijk dat er jongens zijn geweest die meerdere of alle scenario’s hebben 
ingevuld onder steeds een andere naam. Er kon daarom niet gekeken worden of er verschillende 
typen reacties per persoon per scenario ingevuld zijn, of dat sommige scenario’s beter gewaardeerd 
werden dan andere. De namen die gebruikt worden bij de voorbeelden, zijn de namen die de jongens 
zelf opgaven.  
 
Online campagnes laten over het algemeen een ander beeld zien dan ‘real life’ ontmoetingen met de 
doelgroep. Het medium, internet, lokt kennelijk bij veel mensen (niet alleen bij jongens) agressieve 
reacties uit (zie bijvoorbeeld http://www.scientificamerican.com/article/why-is-everyone-on-the-
internet-so-angry). Er wordt op internet veel meer gescholden dan op straat. Blijkbaar geven de 
anonimiteit en het feit dat je een ander niet in de ogen hoeft te kijken, mensen het gevoel dat ze 
ongecensureerd boosheid kunnen ventileren. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden, bij 
analyse van de online reacties. Want ook de strips van Beat the Macho hebben online veel meer 
agressieve en ruwe reacties opgeleverd dan in de workshops.  
 
Omgaan met lastige situaties: advies aan de hoofdpersoon 
 
1. Je eigen ding doen  

Je eigen plan trekken blijkt een populaire optie te zijn onder de jongens. Je niets aantrekken van 
je lachende vrienden, je keuzes verdedigen, toch bij je vriendin op de bank blijven zitten ook al is 
de norm dat je vrienden altijd voor het meisje gaan. Maarten doet bijvoorbeeld wat hij wil en zegt 
zijn vrienden dat het hem niet uitmaakt of ze hem uitlachen omdat hij op ballet zit. Als Stan 
gevraagd wordt of hij voor 10 euro een meisje wil betasten, wijst hij zijn vrienden erop dat ze 
weten hoe hij is en dat hij daaraan niet mee doet. Stan en Maarten hebben veel medestanders in 
hun opvattingen.  

 
2. Doe normaal/houd je aan de normen 

Veel reacties op scenario’s sloegen op het wijzen op (omgangs)normen. Vaak volstaat in zo een 
situatie een simpel ‘doe normaal’. Maar ook Bart vindt in ‘jatten’ dat het gedrag van zijn vrienden 
niet door de beugel kan: “kehl wat doen jullie ben gek zet terug,” zegt hij. In het scenario ‘titties’ 
zijn er veel jongens die erop wijzen dat het niet bepaald respectvol is om een meisje ongevraagd 
in haar borsten te knijpen. En wanneer iemand de hamburger van je vriend per ongeluk uit zijn 
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handen slaat, is een veel gehoorde reactie: “Laat hem, hij deed het vast niet expres.” 
Af en toe worden de heersende normen desnoods met (verbaal) geweld afgedwongen waardoor 
de reactie wat dubbel wordt: fatsoen wordt overschreden om een norm te handhaven.  

 
3. Conformeren 

Een deel van de jongens blijkt toch gevoelig voor groepsdruk en conformeert zich al dan niet 
direct aan de vriendengroep. Wanneer blijkt dat je klasgenoten ballet toch geen coole sport 
vinden (scenario ‘ballet’) zijn er flink wat jongens die ervoor kiezen hun onthulling af te zwakken. 
Sommigen zouden zeggen dat ze een grap gemaakt hebben. Ook in het scenario ‘bange hond’, 
waarin je het opneemt voor een van je vrienden die door de rest wordt uitgelachen, blijkt voor een 
aantal jongens de druk van de lachende vrienden te groot. Julian bijvoorbeeld zegt over zijn 
vriend: “dit jochie is echt faal”. Ook in het scenario ‘titties’ komt het regelmatig voor dat een 
aanzienlijke groep jongens het aanbod voor 10 euro een meisje in haar borsten te knijpen niet 
kan weerstaan. 

 
4. Agressie 

Een ander type reactie is agressie. Verbaal geweld in de vorm van vloeken en schelden is een 
populaire optie in alle scenario’s waarin een conflict voorkomt. Verschillende variaties van ‘houd 
je mond’ komen veel voor. Onder andere in het scenario ‘fittie’ kiest een aanzienlijke groep voor 
de fysieke aanval of in ieder geval het aanzetten tot geweld. Zo weet Victor zijn vrienden precies 
uit te leggen waar je moet trappen om iemand zoveel mogelijk pijn te doen en wil Henk de jongen 
die de hamburger uit de handen van je vriend sloeg het liefst van een brug gooien. 

 
5. Overtroeven 

Niet zelden wordt er een strategie gehanteerd waarbij de jongens laten zien dat ze niet zomaar 
een bepaalde uitdaging of confrontatie aangaan, maar dat ze daarin beter zijn dan de rest van de 
groep. ‘lol’ zegt over ballet: "Ik sta zo meteen op de eerste plek bij de olympische spelen en jij zit 
met dikke hond lonely op de bank naar mij te kijken met een blikje bier met je vet pens". In ‘titties’ 
wordt de uitdaging soms aangenomen met de mededeling dat ze er geen geld voor hoeven en in 
‘jatten’ zegt een enkeling dat ze betere dingen kunnen stelen dan deodorant. Soms neemt deze 
strategie de vorm aan van een ander type machtsstrijd, en wel een waarin de confrontatie wordt 
aangegaan: Kieran dreigt in ‘jatten’ de politie in te schakelen en Niels draait in ‘titties’ de 
weddenschap om met de mededeling: “Ik geef je 50 als jij het doet.” 

 
Verschillen tussen scenario’s  
In grote lijnen waren de reacties per scenario vergelijkbaar met elkaar. In alle reacties op de 
scenario’s voeren fatsoen en nuance de boventoon, op verschillende manieren. Wel wordt aan de 
mate van ‘heftigheid’ van de reacties zichtbaar welk gedrag als centraal element van mannelijkheid 
wordt gezien – en wat meer als randverschijnsel. Als het om centrale elementen gaat, zijn de reacties 
vuriger (wordt er meer gescholden, steviger ingezet dat het personage zich conformeert aan de norm 
en ‘zijn mannetje staat’). Het scenario ‘bange hond’ (over een vriend die bang is) geeft het minst 
heftige reacties. Begrip voert hier de boventoon en een groot deel neemt het op voor de jongen 
wanneer zijn vrienden hem uitlachen. Het lijkt erop dat in dit scenario de mannelijkheid van het 
personage niet in het geding is en dat dat milde reacties oproept. Het scenario ‘jatten’ (over stelen) 
roept ook erg gemengde reacties op, stelen is geen populair tijdverdrijf en een deel van de jongens 
zou zijn vrienden er zelfs bij lappen als ze het zouden doen. Stelen wordt door een deel van de 
jongens wel gezien als een manier om je mannelijkheid te bewijzen, maar het lijkt erop dat 
fatsoensnormen (of de wet) hier zwaarder weegt. In de andere scenario’s is er steeds sprake van een 
situatie waarin de hoofdpersoon onmannelijk gedrag vertoont (ballet) of bijvoorbeeld wordt 
uitgedaagd zijn mannelijkheid te bewijzen (meisje betasten, eer van vrienden verdedigen).  
 
Meisjes 
Een van de opvallendste verschillen in reacties was afhankelijk van of er in het scenario meisjes 
voorkwamen. In de scenario’s ‘jatten’, ‘bange hond’, ‘fittie’ en ‘overval’ zijn geen meisjes aanwezig. De 
interactie die in deze scenario’s geschetst werd, is er een tussen mannen. De scenario’s ‘meisje of 
matties’ en ‘titties’ gaan specifiek over interactie met meisjes. Het scenario ‘ballet’ speelt zich niet 
direct af in de setting van vriendschap en is hiermee een uniek scenario. 
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Hoewel er in de reacties per scenario vanzelfsprekend verschillende reacties gegeven worden, valt 
het op dat de aanwezigheid van een vrouw in het scenario invloed heeft op hoe de jongens reageren 
en met elkaar omgaan. Dit is vooral duidelijk in de macho-reacties; reacties die gaan over het 
bevestigen van mannelijkheid en waarin hiërarchie van mannelijkheid binnen een groep een rol lijkt te 
spelen. Als er vrouwen in de scenario’s aanwezig zijn, worden ze vaak door de macho-jongens 
gebruikt als middel om hun mannelijkheid te bewijzen. “Tuurlijk durf ik dit, ik ben toch geen mietje!”, 
aldus Denna op de vraag of hij voor 10 euro een meisje durft te betasten. Zelfs een deel van de 
jongens dat de uitdaging afslaat, giet dit in een vorm waarbij er niet getornd wordt aan de 
objectificatie van het meisje. Zo vindt Joan de borsten van het meisje niet groot genoeg, en vindt Rik 
tien euro niet genoeg geld. Een ander deel slaat het geldaanbod af en zegt het meisje zo ook wel te 
willen betasten. In al deze reacties is het meisje de inzet van de strijd om mannelijkheid. Dat gaat ook 
op voor ‘meisje of matties’ waarin de afspraak dat je vrienden voor het meisje gaan voor sommigen 
als vanzelfsprekend overtreden wordt wanneer er ‘gescoord’ kan worden. Het is vooral opvallend dat 
de vrienden expliciet op de hoogte gebracht worden daarvan. "Eswa sorry ga dalijk neuken," zegt 
Pieter. Het grootste deel van dit type reactie is van vergelijkbare aard.  
 
Mannen onder elkaar 
Anders werkt het in de scenario’s zonder meisjes. Wanneer we daar de macho-reacties bekijken is 
een populaire strategie je vrienden te overtroeven: ‘JWZ broer’ stelt in ‘jatten’ voor ook de kluis mee 
te nemen en Mohammed zegt: “mattie, waarom niet twee?”. Ook Henk-Jan Peter zegt in ‘fittie’: “Hup 
jongens, pak hem en sla hem op zijn muil” wanneer zijn vrienden de jongen uitdagen.  
 
Binnen de macho-reacties lijkt het er vooral om te gaan even stoer als, maar liever stoerder gevonden 
te worden dan je vrienden. Dat gebeurt vaak door ze te overtroeven, zoals hiervoor al beschreven is: 
meer jatten, harder slaan, grover schelden dan zij. Zo laten ze zien dat ze niet alleen mannen zijn, ze 
zijn méér man. Zodra er vrouwen in het spel zijn wordt mannelijkheid vaak bevestigd in de vorm van 
toegang tot die vrouwen: zeggen dat je een meisje ook wel betast zonder weddenschap, expliciet 
benoemen dat je op het punt staat met een meisje naar bed te gaan of te beweren dat je aan ballet 
doet omdat er veel meisjes in strakke pakjes aan meedoen.  
 
Presentaties van mannelijkheid 
Naast de inhoudelijke adviezen aan de hoofdpersoon van de strip, geven de reacties ook een beeld 
van de presentatie van jongens: hoe doen de jongens zich voor? Wat voor beeld van zichzelf 
schetsen ze, gerelateerd aan mannelijkheid? 
 
Mannelijkheid bevestigen 
Een manier van omgaan met de uitdagingen die geboden werden in de scenario’s die populair is, is je 
best doen duidelijk te maken dat je een echte man bent. Zo blijkt het grootste voordeel van als een 
man aan ballet doen het grote aantal vrouwen in strakke outfits te zijn dat daar te vinden is. Of, zoals 
ze ook wel genoemd worden door sommige jongens: bitches. Het is voor sommige jongens in het 
scenario ‘ballet’ van belang te laten merken dat zij toegang hebben tot al dat vrouwelijk schoon. Ook 
in het scenario ‘meisje of matties’ zijn er grofweg twee stromingen wanneer het gaat om het bewuste 
meisje: een deel van de jongens verontschuldigt zich tegenover zijn vrienden en zegt dat het meisje 
voor gaat. Een iets kleiner (maar nog steeds aanzienlijk) deel laat in niet te misverstane bewoording 
weten dat ze op het punt staan te ‘scoren’. ‘Ruige Tjap’ bijvoorbeeld zou zeggen: ‘Ik ben een chick aan 
het ballen.’ In verhouding tot sommige andere jongens binnen deze categorie drukt hij zich daarmee 
vrij beschaafd uit. Het gaat hier niet alleen om wat de jongens zeggen of doen, maar ook hóe ze dat 
zeggen. Door naar meisjes te verwijzen als ‘chickies’ treedt er direct objectificatie op. Door niet te 
zeggen dat je op het punt staat met een meisje naar bed te gaan, maar het eerder hebt over hoe je 
een ‘chick gaat ballen’ doe je hetzelfde. Het gaat niet meer om het meisje of zelfs maar op de seks, 
het gaat erom dat je stoer bent. 
Een ander terugkerend thema in de scenario’s is geld. Sociale situaties worden teruggebracht tot een 
financiële situatie waarin over het algemeen lijkt te gelden dat geld hebben gelijk staat aan 
mannelijkheid in die context. Als Mounir wordt uitgedaagd de borsten van een meisje vast te pakken 
voor tien euro, lacht hij dat weg met de opmerking: "Haha, heb niks aan een tientje, groentje doen?" 
en ‘G’ zegt daarover: “nee ik ben al rijk genoeg”, waarmee hij insinueert dat hij niets hoeft te bewijzen 
omdat hij al geld heeft. 
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Meta 
Sommige jongens kozen ervoor om niet te reageren op de situatie die geschetst werd in de 
scenario’s, maar om te reageren op het scenario zelf. Dat leverde antwoorden op die onzinnig waren, 
zoals “pizzakoek” of “pindakaas is vies” of niet ter zake doende seksueel getinte uitspraken. Soms 
ging de reactie direct over de inhoud van het scenario. Zo vraagt Tjimon zich in het scenario ‘jatten’ 
af wie er nou ‘kieren’ zegt, en wijst ‘geen zwarte’ er in het scenario ‘bange hond’ lachend op dat de ik-
persoon in het scenario ‘bruin’ is en dat hijzelf dat niet is. 
 
Ook hier kunnen reacties niet met elkaar vergeleken worden omdat de opgegeven namen per 
scenario niet per se met elkaar corresponderen. We kunnen dus niet vaststellen of er jongens waren 
die het ene scenario beter waardeerden dan het andere en dan wel een meer inhoudelijk antwoord 
gaven. 
 
Deze meta-reacties lijken in eerste instantie misschien slechts vervuiling van de data maar zijn toch 
bijzonder interessant. Deze reactie impliceert een houding die we ‘too cool too care’ zouden willen 
noemen: door een onzinreactie in te vullen, wijzen de jongens de situatie of het scenario af. 
Aangezien het bezoeken van de website, het bekijken van de scenario’s en het invullen van een 
reactie volkomen vrijblijvend is, blijft de vraag waarom ze er dan voor gekozen hebben om tóch iets 
in te vullen. Blijkbaar is het niet voldoende om het scenario niet serieus te nemen en weg te klikken. 
Door te laten mérken dat je het scenario niet serieus neemt, kun je laten zien dat je cool bent. 
 
 



 

23 

  

  Beat the M
acho | O

nderzoeksrapport 
Rutgers 2015 

4 Gendertransformatief werken met jongens 
´Ik kon hier eindelijk over dingen vertellen zonder dat er over mij geoordeeld wordt.´(deelnemer Breda) 

‘Hadden we maar vaker zo’n plek waar we met jongens onszelf kunnen zijn!’ (deelnemer Tilburg) 
 

4.1 Aansluiting bij jongens  
 
Uit de workshops blijkt dat jongens veel interesse hebben om over mannelijkheid en groepsdruk te 
praten. Een begeleider: ‘Jongens vinden het een verademing om het hier eens over te hebben.’ 
Begeleiders merken dat ze enthousiast en betrokken deelnemen, dat ze verder willen met de groep 
als ze eenmaal dingen gedeeld hebben waardoor ze zich veilig zijn gaan voelen en dat ze betrokken 
willen zijn bij de campagne. Jongens hebben er last van dat de maatschappij een slecht beeld van 
jongens heeft en geven aan dat het belangrijk is dat jongens ook gevoelens kunnen uiten.  
 
Ook spelen soms andere problemen, waardoor ze zich eenzaam voelen en moeite hebben ergens bij 
te horen. Zo vertelt bijvoorbeeld een deelnemer uit Dordrecht: ‘Ik was vroeger dik, en werd gepest. 
Toen moest ik afvallen, om erbij te horen.’ Dit opent het gesprek voor andere deelnemers die gepest 
zijn vroeger en herkennen hoe het is dat je jezelf niet kan zijn, en buitengesloten wordt. Deze 
ervaringen kunnen door begeleiders weer als voorbeeld genomen worden om het over normen rond 
man-zijn te hebben. Hierop spraken twee jongens uit dat ze zich niet thuis voelden in het 
maatschappelijk beeld van man-zijn. 
 

4.2 Werkzame elementen  
 
Competente begeleiders 
De manier waarop de begeleiders met de jongens omgaan is van doorslaggevend belang. Belangrijke 
elementen zijn: humor, zelf kwetsbaar opstellen, juiste toon, speels, gelijkwaardig, serieus naar ze 
luisteren. 
 
Een paar voorbeelden: 
In Den Haag is de introductie van de workshop net voorbij, als de twee mannelijke begeleiders gaan 
staan en aan de deelnemers vragen: wie van ons is de grootste macho? De jongens reageren 
meteen. “Wat is dan een macho?”, vraagt een deelnemer. Een andere deelnemer antwoordt: iemand 
die eruit wil steken, een zogenaamde leider. Een andere deelnemer zegt: ‘Iemand die groot is, lijkt al 
snel meer macho’. ‘Nee, jullie zijn geen macho’, zegt een ander, ‘Jullie zijn te oud om macho te zijn. 
Macho’s zijn meestal jong’. De begeleider pakt het gesprek op: ‘Wat is een macho, jongens?’. Er volgt 
een uitwisseling, neergeschreven op een flap, Vervolgens gaat het gesprek over welke aspecten die 
de deelnemers in zichzelf herkennen en welke niet. De sfeer is licht en vrolijk en de jongens reageren 
open op elke vraag.  
 
In Dordrecht nodigen de begeleiders (m/v) de deelnemers uit om in twee subgroepen foto’s van 
mannen op volgorde te leggen. Opvallend is dat de vader bij beide groepen bovenaan ligt. De 
deelnemers motiveren dit, tijd besteden aan je kind, hem beschermen, gaan voor je kind, dat is 
mannelijk. Een van de jongens vertelt dat dit zijn ideaalbeeld is en dat zijn vader er niet was toen hij 
klein was, en dat hij dat erg gemist heeft. Daarop reageren andere jongens ook dat ze alleen door hun 
moeder zijn opgevoed. De begeleiders nodigen de jongens uit om te uiten hoe ze zich daarbij 
voelden. Er ontstaat een openhartig gesprek over hun jeugd. Een jongen vertelt over 
kindermishandeling door zijn biologische vader – waardoor hij blij is dat hij nu een stiefvader heeft. 
Een ander vertelt over zijn overleden vader, waar hij nog erg verdrietig over is. Het is zichtbaar dat de 
jongens erg betrokken bij elkaar zijn.  
 
Mannelijke begeleiders 
Ook al zijn er ook prima workshops gedraaid door een man en een vrouw samen, toch lijkt 
begeleiding door louter mannelijke begeleiders nastrevenswaardig. Het bevordert dat de jongens 
vrijuit kunnen spreken en biedt de meest veilige ruimte voor jongens. Mannelijke begeleiders kunnen 
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met voorbeelden uit hun eigen leven komen en daarmee openheid stimuleren. Ook sluit de mix van 
ernst en humor die mannen onder elkaar vaak weten te vinden, goed aan bij jongens. Bovendien stelt 
een begeleider dat het de aandacht niet afleidt naar genderverschillen: ‘Anders gaan ze het vooral 
over verschillen tussen mannen en vrouwen hebben, en niet over hoe mannelijkheid voor henzelf is’. 
 
‘Peers’ betrekken 
In twee steden werkten jonge mannelijke stagiaires mee. Zij vormden in leeftijd en taalgebruik een 
brug tussen de begeleiders. Ze hebben een belangrijke rol vervuld in het creëren van openheid en 
veiligheid.  
 
Veiligheid in de groep 
Groepsdruk onder jongens is een obstakel voor openhartige uitwisseling van ervaringen. Diverse 
lokale partners hebben hiermee te maken gekregen. In één workshop bleef het te onveilig om open te 
zijn. De jongens vertoonden veel branie om populair te zijn en illustreerden met hun gedrag precies 
waar dit project over gaat, machogedrag om je te onderscheiden, als verdediging om niet zwak te 
zijn. Als de groep onveilig is, werkt dit contraproductief: de machonorm wordt bevestigd, zwakte 
wordt afgestraft, homoseksualiteit wordt onbespreekbaar en taboe.  
 
In Tilburg is de ervaring opgedaan dat het lastig was om in bestaande schoolklassen voldoende 
veiligheid te creëren. Vervolgens hebben de jongerenwerkers jongens betrokken die al meewerkten 
als changemaker met de We Can Young campagne. Deze jongens waren wel enthousiast, zij deelden 
de gedachtegang en de thema’s en kunnen in feite gezien worden als insiders. 
Wat nodig is om een groep veilig te maken: 
• Niet aan de slag met een groep waarin al een bepaalde hiërarchie is (denk aan schoolklas, 

bestaande jongensgroep), dan andere mix maken. 
• Groepen niet te groot maken, niet meer dan tien jongens. 
• Duidelijk zijn over waarom ze bij elkaar zijn, wat er gaat gebeuren. 
• Begeleiders die corrigerend ingrijpen als het onveilig is en dichtbij genoeg is om als jongen je 

best voor te willen doen. 
 
Werken met concrete actieperspectief en duidelijke beloftes 
Door begeleiders werd de online campagne vanaf het begin van de workshop naar voren gebracht, 
als concreet doel waarvoor de jongens bij elkaar zijn. Bovendien zat er een wedstrijdelement in, dat 
bij een aantal groepen erg aansloeg. ‘Als ons scenario erg veel stemmen krijgt, wordt het verwerkt in 
een muziekclip’, was de belofte. Wat belemmerend werkte, was dat niet vanaf het begin de artiesten 
bekend waren, waardoor de begeleiders dit niet konden delen als lonkend perspectief. Begeleiders 
gaven aan dat de dynamiek van een co creatie campagne, waarin geleidelijk aan met input van de 
lokale begeleiders en de jongeren de contouren van de campagne verder uitgewerkt werden, lokaal 
niet goed uitwerkte op het proces van stimuleren en belonen van inzet van jongens. Ze hadden liever 
vanaf het begin duidelijkheid gehad over welke artiesten, wanneer en met welke rol voor de jongens. 
 

4.3 Werken met praktijkschool leerlingen 
 
In Groningen en in Breda zijn ook workshops op een praktijkschool gegeven. Dit verliep niet 
eenvoudig. Op basis van hun ervaringen, zijn de volgende specifieke aanbevelingen te doen:  
• Vooraf werken aan thema’s zoals veiligheid en zorgen voor doorgaande lijn, met een docent erbij 

die het hele proces volgt. De docent kent de jongens, heeft al een relatie met hen en kan een 
goede vertaalslag maken tussen hun niveau (en gedragsproblemen) en de inhoud van het 
programma. 

• Op maat werken: een of twee elementen per workshop, zodat ze niet overvraagd worden.  
• Veel herhalen en boodschap verbinden aan iets wat nu in de groep speelt. 
• Creatieve invulling bij iedere workshop, het meedenken in de muziekhit (input scenario’s) sprak 

hen verreweg het meeste aan. 
• Kleine groep: de workshop met 3 jongens verliep het beste. 
• Keuzes geven in oefeningen: wat leuk/niet leuk of wat zou je zeggen/doen: 1 of 2 opties geven 

en dan vragen om een uitleg. 
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• Veiligheid is in de groep superbelangrijk. De jongens zijn erg onzeker en toetsen hun uitspraken 
continu bij de andere groepsgenoten. Bij onvoldoende veiligheid is er meer risico op ongewenste 
macho-uitingen i.p.v. positieve alternatieven. 

• Veel vragen naar eigen ervaringen. 
• Werkvormen zo simpel mogelijk aanbieden. Stel hele concrete vragen en maak vooraf heel erg 

duidelijk over wat ze kunnen verwachten. Gebruik van beeldmateriaal en filmpjes is een must.  
• Met elkaar praten kan, maar zorg dat je nooit langer dan 5 minuten een gesprek hebt. Vat aan het 

eind van het gesprek duidelijk de boodschap samen. 
• Probeer niet alles alleen uit de jongens te laten komen, maar stuur ook op respect en 

omgangsnormen. Dat hebben deze jongens zeker nog nodig. 
• Groep niet groter dan 5 personen. 
• Je moet flexibel zijn en je programma aanpassen op de dynamiek in de groep, met HAVO-

leerlingen kun je andere dingen dan met praktijkschoolleerlingen.  
 

Groningse ervaring met workshops in het praktijkonderwijs maakte duidelijk dat een kleine groep jongens voor deze 
setting het beste werkt.  
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5 Conclusies  
´Ik kon hier eindelijk over dingen vertellen zonder dat er over mij geoordeeld wordt.´(deelnemer 

jongensworkshop Breda) 
‘Een man moet zijn gevoel ook mogen uiten. Een man moet mogen huilen’. (deelnemer 

jongensworkshop Dordrecht)  
‘Meisjes zijn ingewikkeld, je weet nooit wat ze willen. Ze willen pronken met hun vriend.’(deelnemer 

jongensworkshop Den Haag) 
 
Er zijn vijf belangrijke conclusies te trekken uit de observaties van de workshops met jongens en de 
reacties op de online strips van Beat the Macho campagne: 
 
Het thema machogedrag en mannelijkheidnormen sluit goed aan bij jongens  
Jongens willen erg graag onderling praten over de druk die ze ervaren vanuit bestaande normen over 
mannelijkheid. In de workshops in zeven steden herkenden jongens meteen het thema dat ze moeite 
hadden om zichzelf te kunnen zijn door de druk die er ligt om ‘een echte vent’ te zijn. Dit speelt zowel 
ten aanzien van hun vrienden als ten aanzien van meisjes. Sommige jongens geven naderhand aan 
dat ze er door veranderd zijn, rustiger en opener zijn geworden. In sommige steden was het 
enthousiasme zo groot dat de jongens elke week bij elkaar kwamen en uiteindelijk ook samen een 
muzieknummer hebben gemaakt. 
 
Groepsdruk en de angst erbuiten te vallen zijn centrale kwesties 
De problemen waar jongens zelf mee komen zijn te clusteren in:  
(a) Groepsdruk om stoer te doen: om te stelen, drugs en alcohol te gebruiken, meisjes te versieren, 

iemand te pesten, mensen lastig te vallen, over je eigen grenzen te gaan.  
(b) Angst om afgewezen te worden als je je gender non-conform gedraagt: andere kledingsmaak 

hebben, niet van voetbal of R&B houden, goed met je ouders overweg kunnen, geen nee kunnen 
zeggen, geen ‘grote bek’ hebben etc. 

 
Relaties en seksualiteit belangrijkste thema’s  
Uit de populariteit van de stripverhalen online wordt duidelijk dat relaties en seksualiteit onder 
jongens heel hoog scoren (66% van de jongens vindt dit de belangrijkste strips). Ook uit de 
workshops komt naar voren dat ‘meisjes’ een cruciale rol spelen in het bevestigen van hun 
mannelijkheid. Jongens laten stoer doen over meisjes moeilijk los. Ze zijn niet gauw eerlijk over hun 
geringe mate van seksuele ervaring of over hun trouw aan hun vriendin.  
 
Online vinden jongens vooral dat je je eigen ding moet doen en dat je anderen erop kunt wijzen 
‘normaal te doen’  
De reacties van jongens op de strips zijn in te delen in vijf soorten gedrag: meest genoemd is dat je je 
eigen ding moet doen, daarna volgt dat je je vrienden moet aanspreken op hun gedrag als dat in jouw 
ogen buiten de perken gaat (‘doe normaal’). Daarna volgt dat jongens stellen dat je je moet 
conformeren, agressief moet reageren of de anderen moet overbluffen. Het gros van de jongens die 
de scenario’s hebben ingevuld lijken niet snel te bezwijken onder groepsdruk en voelt niet sterk dat 
ze hun mannelijkheid moeten bewijzen. Het deel dat dat wel zo voelt, hanteert daarvoor 
machogedrag. Naast inhoudelijke reacties waren er reacties die meer gingen over de manifestatie 
van mannelijkheid online. Deze zijn te benoemen als ‘too cool to care’; je moet vooral duidelijk maken 
dat iets je niet raakt of dat laten merken dat je ‘the man’ bent.  
 
Verschil in opbrengst workshops en online campagne 
In deze campagne zijn twee verschillende middelen ingezet: workshops en online campagne. Kijkend 
naar de opbrengst van beide middelen, is duidelijk dat de workshops een effectieve diepte-
investering zijn voor een relatief kleine groep (70). De online campagne heeft een enorm bereik, maar 
de impact is moeilijker te meten. Zo is het niet meetbaar wat het luisteren naar de songtekst met 
jongens gedaan heeft of in hoeverre de stripverhalen jongens aan het denken heeft gezet. Wel 
hebben veel jongens gereageerd op de stripverhalen (7.000) en zijn hier veel inhoudelijke reacties 
onder. De mix van beide middelen heeft daarnaast een belangrijke meerwaarde; het concrete 
einddoel van storyboards, rap en clip, heeft erg stimulerend gewerkt voor participatie van jongens 
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aan de workshops. Het creëert ook een momentum voor de workshops; een reden waarom je nu mee 
zou doen hieraan. Ook zal de naamsbekendheid van Beat the Macho door de online campagne 
bijdragen aan follow up activiteiten van de workshops.  
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6 Aanbevelingen 
Follow-up 
Beat the Macho laat zien dat er draagvlak en behoefte is onder jongens en professionals om met het 
thema mannelijkheid en machogedrag aan de slag te gaan. De workshops zouden in meerdere 
gemeenten follow-up verdienen, zodat meer jongens in Nederland baat kunnen hebben bij het open 
bespreken van mannelijkheid en machogedrag. De inhoudelijke elementen van de workshops blijken 
goed aan te slaan. Het draaiboek voor de workshops is daarom een bouwsteen die ook in de 
toekomst bruikbaar is. Tegelijkertijd maakt de dynamiek in de verschillende workshops zichtbaar dat 
begeleiders over goede competenties moeten beschikken om jongensgroepen goed te begeleiden. 
Met een draaiboek alleen ben je er niet. Ook wordt duidelijk dat het bieden van een concreet 
toekomstperspectief helpt bij het motiveren van jongens om deel te nemen. Dit kan op verschillende 
manieren vormgegeven worden. In Beat the Macho waren het de storyboards en de 
muziekcampagne. Maar ook lokale acties kunnen hierin voorzien. Samengevat is de aanbeveling om 
de workshops verder uit te rollen, waarvoor een geactualiseerd draaiboek nodig is en een training 
voor de begeleiders.  
 
Gemeentelijke aanpak  
Om de uitrol van workshops te bevorderen, is financiële ondersteuning vanuit gemeenten nodig. 
Idealiter wordt de aandacht voor het werken met jongens geïntegreerd in gemeentelijk beleid, binnen 
het preventiebeleid. Jongerenwerkorganisaties, waaronder de organisaties die zich verbonden 
hebben aan de We Can Young Campagne, hebben vervolgens de infrastructuur en competenties om 
dit op te pakken in de gemeenten. Om dit te bevorderen zou als borging vanuit Beat the Macho een 
toolkit voor gemeenten ontwikkeld kunnen worden.  
 
Kansen voor de toekomst 
Op 19 november 2015 zijn de resultaten van Beat the Macho tijdens een ronde tafel conferentie, 
georganiseerd door Emancipator en Rutgers, voorgelegd aan professionals uit het veld. Deelnemers 
kwamen van jeugdgevangenissen, scholen, jeugdzorg, GGD, CJG, COC, jongerenwerk en de Raad van 
de kinderbescherming. De deelnemers zagen de positieve benadering van jongens als groot pluspunt 
van Beat the Macho. De ervaringen in de workshops, verteld door de workshopbegeleiders, boden 
herkenning en inspiratie. In subgroepen zijn er ervaringen met het werken met jongens uitgewisseld. 
Dit resulteerde in een hele lijst tips en tricks voor collega’s en in een inventarisatie van obstakels en 
kansen. Als kansen voor de toekomst werden onder andere genoemd: het bereiken van jongens en 
vaders samen; een leuke speelfilm creëren waarin dit thema naar voren komt; meer aandacht voor 
seksuele opvoeding door ouders en consultatiebureaus en het investeren in trainen van 
medewerkers op gendertransformatief werken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitwisseling van ervaringen in het werken met jongens tijdens de ronde tafel conferentie. 
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Bijlage 1  Stripverhalen online  
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