
Verslag expertmeeting Niet Gepland Toch Gewenst! 

 

Onder deze noemer heeft op vrijdag 4 december een expertmeeting plaatsgevonden in het 

Bibliotheektheater Rotterdam. Een unieke bijeenkomst over de problematiek waarmee tienerouders te 

maken krijgen en de knelpunten hierin binnen de hulpverlening. Er waren ruim 60 deelnemers, 

waaronder tienerouders en leden van professionele en vrijwillige organisaties, welke actief zijn in de 

ondersteuning en begeleiding van tienerouders. De conferentie is georganiseerd door het bureau voor 

diversiteitmanagement “Me& Society” en het Platform Buitenlanders Rijnmond en had tot doel een 

positieve bijdrage te leveren aan: 

 

• de beeldvorming van tienerouders;  

• het in kaart brengen van hun problematiek;  

• een betere afstemming van de hulpverlening en het beleid op de behoeften van de doelgroep. 

 

Hoewel het aantal tienermoederschappen in Nederland afneemt, zijn de problemen, die met name 

jonge moeders ondervinden complex en vergen deze problemen een specifieke aanpak binnen de 

hulpverlening en aan de kant van de beleidsmakers. Voorafgaand aan de expertmeeting zijn 20 jonge 

moeders van diverse afkomst geïnterviewd over hun leven als tienermoeder. Binnen de interviews zijn 

onderwerpen als werk, studie, relatie, zorg, familie, vrienden, sociale omgeving, hulpverleners etc. aan 

bod gekomen. Tijdens de expertmeeting hebben de diverse instellingen de knelpunten in het 

hulpverleningsaanbod aan deze doelgroep besproken en zijn zij op zoek gegaan naar oplossingen. 

Beide resultaten zullen uiteindelijk gebundeld en gepubliceerd worden. Deze publicatie zal een 

handvat zijn voor een ieder, die betrokken is in het begeleiden van tienerouders. 

 

De aftrap van de expertmeeting is gedaan door mevrouw 

Samira Bouchibti, die vanuit haar positie als Tweede Kamerlid, 

de aanwezigen inzicht heeft verschaft in hoe men in Den Haag 

beleid ontwikkelt rondom tienerouders. Vervolgens hebben 

twee dames van Daaladvies uitleg gegeven over de voorlopige 

resultaten van de interviews, die zij gehouden hebben met 

tienerouders en die in boekvorm zullen verschijnen. Hoewel de 

tienerouders uit verschillende provincies komen en zowel 

allochtoon, autochtoon, in de stad wonen of op het platteland, 

blijken een aantal knelpunten bij allen voor te komen. Het 

wegwijs vinden in alle rechten, plichten en regelingen is hier 

één van. Ook het vinden van een eigen woonruimte, opleiding, 

werk en scholing heeft bij alle meiden veel aandacht. Verder 

blijkt, dat alle meiden zeer sterk en gemotiveerd zijn. Ze 

voelen zich moeder, net als andere moeders, en zijn klaar om 

verantwoording te nemen voor hun kinderen. Dit werd nog 

eens versterkt door het verhaal, dat twee tienermoeders 

presenteerden aan de aanwezigen. Zij vragen aandacht van 

de politiek en de instellingen voor het verduidelijken van de 

regelingen voor tienerouders en steun bij het zoeken naar 

mogelijkheden voor een eigen woonruimte en opleiding.  



 

Na de pauze hebben de aanwezigen kunnen genieten van een rapportage van een theaterstuk, dat 

gemaakt is door tienermoeders uit Rotterdam. Na verschillende presentaties was het aan de zaal om 

met een panel van experts in discussie te gaan over de situatie van tienerouders en de knelpunten, 

die zij ervaren. Eén van de dingen die hieruit naar voren kwam is, dat alle betrokkenen het waarderen 

dat er via dit project aandacht besteed wordt aan de positieve beeldvorming rondom tienerouders, 

maar dat het vooral ook belangrijk is om aandacht te besteden aan de knelpunten en problemen, die 

tienerouders ervaren. Dit moet ook in het boek goed naar voren komen. De interviews en de 

resultaten van de expertmeeting worden gebundeld in een boek “Niet gepland, toch gewenst”, welke 

in eind januari 2010 gepubliceerd wordt. 

 

 


