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Visie Make a Move is een groepsinterventie voor jongens in 

jeugdzorginstellingen gericht op het bevorderen van de seksuele 

gezondheid. Bij Make a Move worden jongens gemotiveerd om 

positief gedrag te laten zien. 

Frequentie en 

intensiteit 

Make a Move is een groepsmodule die wekelijks (met uitzondering 

van de schoolvakanties) plaatsvindt. Bijeenkomsten duren 1,5 uur, er 

zijn in totaal 8 bijeenkomsten. Stelregel voor de groep is dat het 

onderlinge leeftijdsverschil niet te ver uit elkaar mag liggen (2-3 jaar 

maximaal) 

Duur Make a Move start 3 keer per jaar en duurt 8 weken 

Doelgroep Jongens tussen 12-18 jaar, die verblijven in residentiële 

jeugdzorginstellingen 

Problematiek  Jongens met vragen omtrent seksualiteit 

 Jongens die problemen ervaren omtrent intimiteit, relaties, 

seksualiteit en grenzen 

 Jongens die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen 

 Jongens waarbij zorgen omtrent seksuele ontwikkeling bestaan. 

Contra-indicaties  Participeren in een groep is te hoog gegrepen. 

 Traumatische ervaringen op seksueel gebied, waarvoor eerst 

individuele therapie noodzakelijk is. 

Methodieken Make a Move is een groepsinterventie voor jongens gericht op het 

bevorderen van de seksuele gezondheid. Deze positieve benadering 

gaat samen met het beperken van risico’s op seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en het vergroten van de 

verantwoordelijkheid en vaardigheid om zich op een aanvaardbare 

manier te gedragen. 

In het programma wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan 

grenzen van jezelf en de ander, maar er wordt ook gesproken over 

meisjes, mannelijkheid, flirten, versieren en daten.   

Doelen 

 

Einddoel van Make a Move is het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij jongens die verblijven in residentiële 

jeugdzorginstellingen. 

Locatie De Hoenderloo Groep, locatie Hoenderloo, gebouw de Gangelhof 

Aanmelding De jongere wordt aangemeld voor de module bij Therapie & Training 

door de behandelcoördinator. Bij voldoende aanmeldingen gaat de 

training van start. Indien nodig vindt er vooraf nog een intakegesprek 

plaats. Tijdens de training worden de behandelcoördinator en de 

leefgroep/gezinsgroep op de hoogte gehouden van de besproken 

thema’s en de inzet van de jongere. 

 


