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Chapter 7

Valorisatie addendum
Dit proefschrift handelt over lesprogramma’s ter preventie van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag door jongeren. Het proefschrift wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 

toekomstige preventieve interventies, en als gevolg daarvan, levert dit proefschrift een bijdrage 

aan de ontwikkeling van de seksuele gezondheid van jongeren. Het promotieonderzoek heeft 

resultaten opgeleverd met betrekking tot determinanten die geassocieerd zijn met de intentie 

van jongeren om ‘nee’ te zeggen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en met de intentie 

om te stoppen met het plegen van dit gedrag; het ontwikkelproces van dergelijke lesprogramma’s 

voor jongeren; en met betrekking tot de effecten van preventieve lesprogramma’s op seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van jongeren, of op de determinanten van dit gedrag.

In dit addendum wordt beschreven in hoeverre de kennis die is opgedaan tijdens de uitvoering 

van het promotieonderzoek zoals beschreven in dit proefschrift geschikt of beschikbaar gemaakt 

kan worden voor algemeen maatschappelijk en/of economisch nut (kennisvalorisatie; Van 

Drooge et al. 2011).

Maatschappelijke en economische relevantie
Naast de wetenschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten, heeft dit onderzoek ook 

resultaten opgeleverd die maatschappelijk en economisch relevant zijn. Op wetenschappelijk 

gebied heeft het promotieonderzoek inzichten opgeleverd met betrekking tot determinanten 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren, de effectiviteit van de onderzochte 

lesprogramma’s, en de theoretische onderbouwing van de programma’s. De maatschappelijke 

relevantie van dit proefschrift heeft betrekking op de kennis die het onderzoek heeft opgeleverd 

voor professionals die in de praktijk werkzaam zijn. Deze nieuwe kennis kan door (toekomstige) 

interventie ontwikkelaars gebruikt worden om nieuwe interventies te ontwikkelen en bestaande 

interventies door te ontwikkelen. Daarnaast worden in dit proefschrift twee preventieve 

interventies beschreven die door hun aanpak (waaronder de inzet van peereducators bij Benzies 

& Batchies, en het gebruik van verschillende werkvormen bij Jongens) als inspiratie kunnen 

dienen voor andere interventie ontwikkelaars. Door het inzetten van interventies ter preventie 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren kunnen gezondheidsrisico’s op latere 

leeftijd (zoals depressie en middelengebruik; Exner-Cortens et al. 2013) worden voorkomen, dit 

kan vervolgens leiden tot een besparing van zorgkosten. Hiermee heeft dit proefschrift ook een 

economische relevantie.
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Doelgroep
De resultaten van dit promotieonderzoek zijn niet alleen interessant voor vertegenwoordigers 

van de wetenschap, waaronder onderzoekers. Ook professionals die in de praktijk werkzaam zijn, 

zoals interventie ontwikkelaars en docenten, kunnen inspiratie halen uit dit promotieonderzoek, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de te volgen stappen voor het ontwikkelen van een 

interventie. Daarnaast kunnen ook beleidsmedewerkers bij een gemeente baat hebben bij dit 

promotieonderzoek, bijvoorbeeld om scholen te adviseren met betrekking tot het gebruik van 

lesprogramma’s ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren.

Activiteiten/producten
Met dit promotieonderzoek is onderzoek gedaan naar twee reeds bestaande lesprogramma’s 

ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren. Naar aanleiding van 

de resultaten naar de effectiviteit van de programma’s, en de adviezen die vervolgens zijn 

gegeven, hebben de eigenaren van beide interventies hun lesprogramma aangepast; zo is de 

theatervoorstelling Benzies & Batchies aangepast waardoor er meer interactie mogelijk is tussen 

lesprogramma Jongens ge pdatet en zijn de werkbladen aangepast aan de huidige tijdsgeest.

Innovatie
Het aanbod van lesprogramma’s ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag is in 

de afgelopen jaren enigszins toegenomen. Stichting Kikid, ontwikkelaar en eigenaar van Benzies 

& Batchies, heeft voor haar lesprogramma bewust gekozen voor de inzet van peereducators. 

Deze peereducators zijn studenten aan een hogeschool die stage lopen bij Kikid. Kikid heeft 

voor deze studenten een compleet traject opgesteld, waarbij de studenten middels een 

training worden opgeleid tot peereducator en vervolgens in de theatervoorstelling in hun rol 

als acteur peereducation uitvoeren. Op deze manier is een innovatieve en unieke vorm van 

peereducation ontstaan. Stichting Centrum 16.22, ontwikkelaar en eigenaar van Jongens, wil met 

het lesprogramma onder andere bereiken dat de jongens die de lessen volgen zelf, en in gesprek 

met elkaar, op zoek gaan naar hun eigen normen met betrekking tot seksueel gedrag. Op deze 

manier worden de jongens, als individu en als lid van de groep, eigenaar van het onderwerp.

Planning en realisatie
Zowel Stichting Kikid en Stichting Centrum 16.22 zijn continue bezig met het actualiseren 

van hun lesprogramma, waarbij zij hun input halen uit de evaluaties met de gebruikers van de 

programma’s (waaronder jongeren, peereducators, docenten). Daarnaast wordt op dit moment 

een uitgebreide beschrijving opgesteld van het Jongens lesprogramma, waarmee vervolgens 
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erkenning kan worden aangevraagd bij de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven van het 

Centrum Gezond Leven (niveau: goed onderbouwd). Het lesprogramma Benzies & Batchies is 

inmiddels opgenomen in deze interventiedatabase (niveau: goed onderbouwd).
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