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1. Aanleiding
Wat is menstruatiearmoede?
De Nederlandstalige Vrouwenraad definieert1 menstruatiearmoede als :
“beperkte toegang hebben tot middelen die je nodig hebt om veilig en comfortabel je menstruatie
door te komen”
Deze middelen bestaan uit de volgende drie aspecten:
1. Toegang tot producten om bloed op te vangen
2. Goede en veilige sanitaire voorzieningen
3. Kennis over menstruatie
De Vrouwenraad stelt vast dat het onrechtvaardig en discriminerend is dat personen die
menstrueren deze last individueel moeten dragen (we wijzen hiermee zowel op de materiële
ongemakken als op de financiële last). Dit installeert en bestendigt genderongelijkheid, terwijl
menstruatie toch een proces is dat aan de basis ligt van het bestaan van de mens (zowel de
menstruerende als die die niet menstrueert). Er is nood aan het versterken van de solidariteit in de
samenleving ten einde gendergelijkheid en gelijke kansen te waarborgen voor personen die
menstrueren.
➢ Een solidaire samenleving wordt gecreëerd wanneer het beleid extra kosten van
menstruatie (pro)actief voorkomt en / of (curatief) wegneemt.
➢ Een solidaire samenleving is een resultaat van een beleid dat de extra uitdagingen
op vlak van gezondheid en de impact op het dagelijks functioneren erkent,
(pro)actief voorkomt en / of (curatief) wegneemt

Dubbel taboe
Menstruatiearmoede is ingebed in een culturele context van menstruatieschaamte. Deze schaamte
situeert zich op het vlak van schaamte voor het gebrek aan geld (armoede) én schaamte voor
ongecontroleerd bloedverlies (menstruatie). We noemen dit het ‘dubbele taboe’ rond menstruatie.
Dit dubbel taboe zorgt ervoor dat menstruatiearmoede onzichtbaar blijft en dus hardnekkig is.

1

Vrouwenraad baseert zich op de internationale definitie van UNFPA, Bevolkingsfonds van de Verenigde
Naties.
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Menstruatiearmoede bestrijden gaat dus niet alleen over het beschikbaar maken van
menstruatieproducten omwille van geldgebrek, maar vraagt ook om sensibilisering, educatie en
communicatie, een culturele shift, waarbij de wijdverspreide menstruatieschaamte in onze
samenleving doorbroken wordt.

Period Poverty : Breaking The Silence | Amika George | TEDxCoventGardenWomen
- YouTube

Menstruatieschaamte is niet enkel in de
Belgische cultuur ingebed, maar elders zijn
er rond de bewustwording hiervan al sneller
initiatieven ontstaan. Zie bijvoorbeeld de
inspirerende TED Talk van studente Amika
George in 2017 in het Verenigd Koninkrijk of
de Amerikaanse documentaire ‘The bloody
truth about period poverty’ (klik op de
afbeeldingen om de video’s online te
openen).
Een fluistercultuur en gecodeerd
taalgebruik zoals “haar rode vlag hangt uit”
of “het is weer die tijd van de maand zeker?”
wordt vaak negatief gebruikt in de
beoordeling van gedrag van vrouwen
(blaming), induceert (publieke) schaamte
(shaming) en installeert zo
genderongelijkheid.

The bloody truth about period poverty in America | Full Documentary - YouTube

Een kwestie van mensen- en vrouwenrechten?
Menstruatiearmoede is een schending van mensenrechten (Mensenrechtenverdrag, art. 25) en van
vrouwenrechten, meer specifiek van seksuele en reproductieve rechten (Peking Actieplatform, 1995). De
Vrouwenraad stelt dat menstruatiearmoede leidt tot discriminatie van meisjes en vrouwen (cfr. CEDAW,
Verdrag van Istanboel) in dat het (psychologisch) geweld tegen menstruerende personen bestendigt en
toegang tot onderwijs beperkt.
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Menstruatiearmoede in Europa
In 2015 werd door de strijd tegen de tampontaks het fenomeen ‘period poverty’ voor het eerst
(h)erkend in Europa. Strijdpunt was het feit dat tampons en maandverband als luxegoederen
werden belast, terwijl het gaat om een basisproduct.
In 2017 voerde Plan International UK een onderzoek2 uit naar menstruatiearmoede en stigma,
waaruit ze concludeerden dat bijna 1 op de 5 meisjes geschikte menstruatieproducten ontbreken
waardoor ze ook nog eens dagen school missen.
In 2020 gaf Schotland het na te volgen voorbeeld door verregaande wetgeving aan te nemen op
basis waarvan menstruatieproducten worden voorzien voor voor iedereen die ze nodig heeft: alle
leeftijden, scholen, apotheek (met C-Card) - de wet is bekend onder de naam Free Period Bill3.
Belangrijk om te weten: het betalend circuit blijft daarnaast ook bestaan. Deze bezorgdheid wordt
immers vaak opgeworpen in verkennende gesprekken en werkgroepen rond het invoeren in België
van gratis menstruatieproducten.

Onderzoek naar menstruatiearmoede
2017: Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk door Plan International
Dit onderzoek door Plan International in het Verenigd Koninkrijk bestond uit een online bevraging
van meer dan 1000 meisjes tussen 14 en 21 jaar. Uit het onderzoek kwamen volgende gegevens
naar boven aangaande menstruatiearmoede:
➢ 10% van de bevraagde meisjes heeft géén geld om menstruatieproducten te kopen
➢ 15% heeft het moeilijk om aan menstruatieproducten te geraken / moet lenen van een
vriendin
➢ 19% kocht goedkopere, minder geschikte producten / maandelijkse, terugkerende twijfel en
zoektocht naar geschikte producten (menstruatie-onzekerheid)

2

1 in 10 girls have been unable to afford sanitary wear | Plan International UK (plan-uk.org) (bezocht op 21
februari 2022).
3 https://www.parliament.scot/bills-and-laws/bills/period-products-free-provision-scotland-bill (bezocht op 21
februari 2022).

5

Conclusie: bijna 1 op 5 meisjes ontbreekt geschikte producten en/of moet improviseren om
menstruatiebloed op te vangen elke maand; dit vormt een maandelijks terugkerende uitdaging én
stressfactor.
Uit het onderzoek kwamen volgende gegevens naar boven aangaande menstruatieschaamte:
➢ 48% van de bevraagde meisjes is beschaamd over hun menstruatie
➢ 40% “wist niet wat te doen” toen ze voor het eerst menstrueerden
➢ slechts 20 % durft menstruatie te bespreken met een lesgever op school
➢ 71% is beschaamd om menstruatieproducten te kopen in de winkel
➢ de helft van de bevraagde meisjes (49%) heeft al een dag school gemist omwille van haar
menstruatie, waarvan 59 % een ander excuus of leugen heeft opgedist (64% bij
sportlessen)
Conclusie: menstruatieschaamte is wijdverspreid in het Verenigd Koninkrijk en zorgt voor een
gebrek aan kennis, gebrek aan openheid om een probleem zoals menstruatiearmoede te
bespreken, een gebrek aan toegang tot menstruatieproducten én toegang tot onderwijs.

2019: Onderzoek in Nederland door De Bovengrondse4 en Plan
International5
Plan International deed onderzoek door een online bevraging bij 1000 meisjes (12-25 jaar). Wat
betreft menstruatieschaamte, kwam dit onderzoek tot volgende bevindingen:
➢ 30% van de meisjes vindt het ongemakkelijk om met vrienden over menstruatie te praten,
(10% vindt het ook ongemakkelijk om met vriendinnen hierover te praten)
➢ 25% van de meisjes verzwijgt dat ze menstrueert ten opzichte van anderen
➢ 20% van de meisjes geeft aan dat er niet openlijk wordt gesproken over menstruatie in het
gezin
Wat betreft menstruatiearmoede, kwam dit onderzoek tot volgende bevindingen:

4

https://hetdamesverband.nl/ (bezocht op 21 februari 2022).
https://www.planinternational.nl/actueel/bijna-een-op-de-tien-meisjes-geen-geld-voor-maandverband-oftampons (bezocht op 21 februari 2022).
5
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➢ 9% van de meisjes (12-25 jaar) heeft een gebrek aan menstruatieproducten door
geldgebrek (12-25 jarigen)
➢ 12% van de 16-20 jarige meisjes geeft aan dat ze wel eens geen geld hadden om
producten te kopen
Conclusie: menstruatiearmoede blijft vaak onzichtbaar en wordt versterkt door meer algemene
menstruatieschaamte.

2019: Onderzoek in Vlaanderen door Caritas
Caritas voerde onderzoek6 door een online bevraging bij 2608 meisjes (12-25 jaar) en 4 diepteinterviews. Wat betreft menstruatiearmoede, komt het onderzoek tot volgende bevindingen:
➢ 9 % (12 - 25 j) tot 12% (16 - 20 j) van de meisjes ontbreekt geld om menstruatieproducten
te kopen
➢ 12% van de meisjes moest al eens een product lenen van een vriendin door geldgebrek
➢ 45% van meisjes die leven in armoede kent menstruatiearmoede en ontbreekt dus
middelen om de nodige producten te kopen – een constante en jarenlange strijd!
➢ 15% van meisjes die leven in armoede hebben al eens een dag school gemist omdat ze
geen menstruatieproducten hadden
Wat betreft menstruatieschaamte, leidt Caritas uit de 4 diepte-interviews is af dat de stress-,
schaamte- en angstgevoelens erg groot waren, door het steeds terugkerend fenomeen van
menstruatiearmoede. Merk op dat het hier gaat om indicatieve resultaten en dat er nood is aan
verder onderzoek.
Belangrijke opmerking: aan Franstalige kant was er nog geen onderzoek gevoerd naar dit
onderwerp in 2019. De subsidie aan de Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB)
betekende een effectieve inhaalbeweging op dit vlak.

Conclusie uit drie besproken onderzoeken
De drie onderzoeken wijzen op ongeveer 10% menstruatiearmoede ingebed in bredere
menstruatieschaamte bij meisjes tot 25 jaar mét gevolgen o.a. absenteïsme op school.

6

https://caritasvlaanderen.be/nl/services/menstruatie-armoede (bezocht op 21 februari 2022).
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Hoe menstruatiearmoede de wereld uithelpen?

De Vrouwenraad benadrukt dat de bestrijding van
menstruatiearmoede moet worden ingebed in het
streven naar een gendergelijke, zorgzame en
duurzame samenleving.
De speerpunten van dit streven staan samengevat in
het Paarse Pact: de visie voor een feministische en
dus een gendergelijke en duurzame economie die
door de Europese Vrouwenlobby werd uitgebracht
en die door de Vrouwenraad wordt onderschreven
(én naar het Nederlands vertaald).
Specifiek wat betreft het bestrijden van
menstruatiearmoede, worden de drie pijlers van een
feministische economie als volgt ingevuld.

➢ Gendergelijk: menstruatiearmoede kan niet worden opgelost door een louter categoriaal
armoedebeleid, maar wel door een universeel en intersectioneel beleid.
➢ Zorgzaam: welzijn en werk / arbeid en zorg voor gezin moeten in balans zijn; we laten
menstruerende personen niet alleen zodat isolatie als gevolg van menstruatieschaamte
geen kans krijgt.
➢ Duurzaam: mét aandacht voor keuzevrijheid en individuele beperkingen of overtuigingen,
moedigen we de shift aan naar duurzame menstruatieproducten.

Preliminaire aanbevelingen van de Vrouwenraad
Het vooronderzoek dat de Vrouwenraad verrichte en waarvan u hier boven een beknopte
samenvatting leest, leidde ons ertoe om te komen tot 4 aanbevelingen.
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1. een nultarief of vrijstelling van taksen (BTW) op menstruatieproducten
2. het gratis ter beschikking stellen van wegwerp menstruatieproducten via scholen,
apothekers, in openbare toiletten en welzijnsinstanties
3. terugbetaling van duurzame menstruatieproducten via de sociale zekerheid/de
ziekteverzekering
4. empowerende educatie en sensibilisering: weg van menstruatieschaamte en met shift naar
duurzame menstruatieproducten
Een nultarief of vrijstelling van taksen
Een nultarief van taksen getuigt van solidariteit tussen geslachten en generaties en komt er
op neer dat er geen belastingen meer worden gehoffen op menstruatieproducten in het
betalend circuit.
Dit nultarief ligt in het verlengde van wat de Resolutie van het Europees Parlement
(15/1/2019)7: “beschouwt ‘menstruatiearmoede’ als een actueel probleem in de EU en (...)
dringt er bij alle lidstaten op aan om geen btw te heffen op zorgproducten producten
bestemd voor de hygiënische bescherming van de vrouw door gebruik te maken van de
flexibiliteit die de btw-richtlijn ter zake biedt en dus voor deze essentiële basisproducten
een verlaagd tarief van 0% in te voeren …”
We vinden een goede en na te volgen praktijk op dit vlak in het Verenigd Koninkrijk8 dat in
2021 de taksen op menstruatieproducten afschafte.
Gratis ter beschikking stellen van menstruatieproducten
De zeven B’s van toegankelijkheid9 geven een concreet en werkbaar kader waarbinnen er
op scholen, apotheken, openbare toiletten en welzijnsinstanties kosteloos wegwerp
menstruatieproducten ter beschikking gesteld zouden moeten worden.
bruikbaarheid

beschikbaarheid

betaalbaarheid

begrijpbaarheid

bereikbaarheid

bekendheid

betrouwbaarheid

7

TA (europa.eu) (bezocht op 21 februari 2022).
Groot-Brittannië schaft tampontaks af | De Standaard (bezocht op 21 februari 2022).
9 De zeven B's van de toegankelijkheid (vvsg.be) (bezocht op 21 februari 2022).
8
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Secundair en hoger onderwijs wordt gekenmerkt door een verhoogde concentratie aan
menstruatiearmoede bij de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Dit heeft een hogere graag van
absenteïsme tot gevolg net zoals een langdurig verhoogd stressniveau en verhoogde
angst- en schaamtegevoelens, wat de leerkansen belemmert en mogelijk onderpresteren
als gevolg heeft. Het is daarom logisch dat menstruatieproducten kosteloos en vrij
beschikbaar zouden zijn op scholen.
Internationaal vinden we na te volgen goede praktijken in Schotland (Free Period Bill)10, het
Verenigd Koninkrijk11, en Nieuw Zeeland.12
Terugbetaling van duurzame menstruatieproducten
Vanuit de visie op een feministisch economisch model dat toegelicht wordt in het Paarse
Pact, ijvert de Vrouwenraad ervoor om in alles wat we doen (én in alle beleidsmaatregelen)
rekening te houden met de rest van de natuur en de impact die menselijk handelen heeft
op onze omgeving – vandaag en morgen. De Vrouwenraad vindt het belangrijk om op
lange termijn zoveel als mogelijk wegwerp menstruatieproducten te vermijden en ten volle
in te zetten op meer duurzame alternatieven.
We wensen hierbij te benadrukken dat we niet het stereotype beeld bestendigen als
zouden menstruerende personen die opgroeien in armoede ‘niet gebaat zijn bij’ duurzame
producten. Vaak worden argumenten zoals ‘toegang tot stromend water’ of ‘toegang tot
sanitair’ opgeworpen als zouden duurzame menstruatieproducten niet op maat zijn van de
noden van deze doelgroep. We wensen te benadrukken dat ‘opgroeien in armoede’ ook
bestaat terwijl er toegang is tot stromend water en sanitair.
Duurzaam menstruatiemateriaal gaat jarenlang mee (een menstruatie cup kan bijvoorbeeld
tot 5 jaar meegaan). Waar aankoop aanvankelijk duurder lijkt, zien we dat duurzame
menstruatieproducten uiteindelijk kostenefficiënter zijn dan wegwerp.
Terugbetaling van duurzame menstruatieproducten kan de vorm aannemen van
veralgemeende terugbetaling van duurzame menstruatieproducten op maat van de diverse
groep van menstruerende personen; en / of van tussenkomst van ziekteverzekering /

10

https://www.parliament.scot/bills-and-laws/bills/period-products-free-provision-scotland-bill (bezocht op 21
februari 2022).
11 Period product scheme for schools and colleges in England - GOV.UK (www.gov.uk) (bezocht op 21
februari 2022).
12 Nieuw-Zeeland strijdt tegen menstruatie-armoede met gratis hygiëneproducten | De Standaard (bezocht
op 21 februari 2022).
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sociale zekerheid vanuit oogpunt van preventieve gezondheidszorg en proactieve
gezondheidsbevordering.13
Sensibilisering en educatie
De Vrouwenraad benadrukt dat verzameling en verdeling van (gratis) menstruatiemateriaal
steeds hand in hand moet gaan met educatie en sensibilisering. Daarbij is de inzet op het
wegwerken van menstruatieschaamte cruciaal, want menstruatieschaamte is de motor van
structurele genderongelijkheid en maakt menstruatiearmoede onzichtbaar en hardnekkig
(ook in de gevolgen).
We moeten af geraken van negatieve connotaties rond menstruatie en stigmatiserende
culturele mythes - weg van de ‘fluistercultuur’ en pejoratieve gecodeerde taal om over
menstruatie te spreken en vrouwen te beoordelen vb. “Is het weer die tijd van de maand?”
“Pas op, haar rode vlag hangt uit!”
Tot slot is ook de shift naar duurzame menstruatieproducten een onmisbaar onderdeel in
sensibilisering en educatie – waarbij er moet worden opgelet om wél de keuzevrijheid te
waarborgen.

2. Subsidie
Op basis van bovenvermeld desk research en een opmaak van stand van zaken in de
Angelsaksische landen, Nederland en België, dienden de Vrouwenraad en de Conseil des
Femmes Francophones de Belgique (CFFB) een subsidievoorstel in.
Dit subsidievoorstel werd in december 2020 ingediend onder de titel “M²: Maak een einde aan
Menstruatiearmoede!” – Mettre fin à la précarité Menstruelles! Het doelpubliek in het
Nederlandstalige deel van het ingediende subsidievoorstel bestond uit iedereen die menstrueert
én die:
➢ herhaaldelijk niet beschikt over geschikt menstruatiemateriaal
➢ door een onderliggende armoede- en uitsluitingsproblematiek
➢ en die daardoor niet deel kan nemen aan het normale maatschappelijke en dagelijkse
leven

13

De Liberale Mutualiteit voorziet een gratis menstruatiecup voor haar leden tussen 14 en 35 jaar,
https://www.lm-ml.be/nl/menstruatiecup (bezocht op 21 februari 2022).
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De looptijd van de projecten was voorzien van december 2020 tot en met december 2021, welke
ook de effectieve looptijd is gebleken.
De rol van de Vrouwenraad was als volgt opgenomen in het subsidievoorstel (en is ook de

effectieve rol gebleken):
➢
➢
➢
➢
➢

projectleiding en coördinatie
faciliteren en begeleiden van lokale partnerschappen
lerend netwerk: kennisdeling, kennisvergaring, dossieropbouw
evaluatie en bijsturing lokale projecten
eindrapportage en studiedag i.f.v. delen resultaten en beleidsaanbevelingen

De doelstelling van de Vrouwenraad was als volgt omschreven:
Vrouwenraad zet met haar 35 lidorganisaties verspreid over het land lokale projecten op en experimenteert
hoe we het best menstruatiearmoede kunnen oplossen en vermijden. We laten de vrije ruimte aan onze
lidorganisaties om op zo divers mogelijk manieren lokale initiatieven op te zetten om het probleem van
menstruatiearmoede zo effectief mogelijk aan te pakken.

Bij de vrijheid die lidorganisaties kregen bij het uitwerken van hun projecten, waren volgende
criteria doorslaggevend bij het al dan niet toekennen van projectmiddelen:
mate van
samenwerking
met geschikte
partners die
doelgroep
bereiken

De beoogde resultaten

leeftijd van de
bereikte doelgroep (zo
divers mogelijk)

beoogd bereik
doelgroep (50 of 100
personen met
menstruatiearmoede)

structurele inbedding
/ lange termijn effect

die beoogd werden met de verdeling van de projectmiddelen, waren

de volgende:
➢ 15 lokale M²-projecten die elk minimaal 50 menstruerende personen in armoede
bereiken en bij hen menstruatiearmoede wegnemen
➢ diverse acties en werkvormen testen en uitproberen
➢ verspreiding van resultaten: goede praktijken en beleidsaanbevelingen
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Bedrag
Het budget dat werd toegekend aan de Vrouwenraad bedroeg 100.000 euro. Dit bedrag werd
gespiegeld bij de CFFB, maar zij zetten niet in op verschillende lokale projecten maar wel op
onderzoek (Synergie Wallonie) en eigen sensibiliseringscampagnes. Dit uitvoeren op maat van de
regionale noden kenmerkt dit subsidievoorstel alsook de subsidietoekenning.
Het bedrag diende als volgt te worden ingezet:
Vrouwenraad
17.500 EUR loonkost
7.500 EUR werkingsmiddelen
Lokale projecten
75.000 EUR verspreid over 15 projecten
elk project +- 5.000 EUR

Toewijzing
De Vrouwenraad hanteerde een thematische en geografische spreidingsdoelstelling qua verdeling
van de projectmiddelen, alsook een zo evenwichtig mogelijke verdeling over verschillende
lidorganisaties – binnen de mate waarin er werd voldaan aan boven beschreven selectiecriteria.

3.

Projecten
Thematische indeling van projecten

Onderwijs / vorming

Sensibilisering / communicatie

Inzameling en verdeling van
materiaal

6 projecten

5 projecten

4 projecten

Omwille van het intersectionele aspect van een schoolomgeving waar armoede, kennis en kinderen samen
komen, organiseerde de Vrouwenraad op 29 oktober 2021 een studiedag rond menstruatiearmoede op
school. Deze dag was opgevat als een uitwisselmoment én een toonmoment aan het brede publiek.
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Geografische spreiding van projecten

Antwerpen: 2
Brussel
Vlaanderen & Brussel (Nederlandstalig): 3
Gent: 3
Leuven: 2
Tienen: 1
Hasselt, Gent, Brugge, Brussel: 1
Tienen, Leuven, Landen: 1
Eeklo: 1

14

Spreiding over lidorganisaties
Onderwijs / vorming
➢

Zij-kant vzw ism Arteveldehogeschool Opleiding Sociaal Werk, Arteveldehogeschool Opleiding
Pedagogie van het jonge kind, Arteveldehogeschool Dienst Studentenvoorzieningen en Gentse
armoedeverenigingen: AHS Tegen Menstruatiearmoede

➢

Zonta Area 5 ism Golden Z Young Ghent, BruZelle, verschillende scholen en influencers (Roxanne
Vander Ghinste en Flo Windey): It’s Bloody Time

➢

Viva-Svv ism Zij-kant vzw en BruZelle: Educatief Pakket Waardig Menstrueren

➢

Viva-Svv ism Onderwijscentrum Gent, Sociale Dienst, departement Welzijn en Samenleving, vier
secundaire scholen te Gent, SENSOA, Pimento, BruZelle: Samen Tegen Ongestelde Vragen

➢

Uvv ism BruZelle, leerkrachten, leerlingen, directies van scholen, ecologische partners, scholen met
opleiding houtbewerking: Comfortabel Rood Op School

➢

Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele opvoeding (CGSO) ism Huizen van de Mens,
Sensoa, Basisschool De Leeuw en Spes Nostra Instituut Zedelgem: Schilders Op Bezoek

Sensibilisering / communicatie
➢

YWCA Antwerpen vzw ism BruZelle, Anaïs Langbeen, GAMS: Y-Period

➢

YWCA Antwerpen (Girls in the city – 18) ism BruZelle, Weerbaar.be, jeugdwelzijnswerk, scholen:
Zonder Schaamte

➢

Uvv ism HoGent, Ugent, VUB, andere levensbeschouwingen lokaal en bovenlokaal via reeds
bestaande interlevensbeschouwelijke netwerken, CGSO vzw, FMDO vzw, Rituelenbureau's, Huizen
van het kind, Gezinsbond, testpanel, organisaties rond gender en bekende namen om de actie te
ondersteunen (meterschap): Bloedmooi

➢

Uvv ism CGSO vzw, SENSOA, diverse influencers (Flo Windey, Seksuolotte, …), extern
communicatiebureau, interne communicatiediensten, ziekenfondsen, hogescholen,
genderorganisaties, lingerieproducenten, enkele scholen/clubs/jeugdbewegingen: Verander De
Regels

➢

Zij-kant vzw ism VIVA-SVV, BruZelle, FemLAB, activistes en TikTokinfluencers:
#PeriodConfessions (werktitel = Bloody Venus)
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Inzameling en verdeling van materiaal
➢

Femma Wereldvrouwen vzw ism Opvangcentrum Klein Kasteeltje, Buurtwinkel vzw Anneessens,
Jeugdwerking D'Broej, Jes Brussels vzw, GC De Platoo: M-Power

➢

Viva-Svv ism BruZelle en Zij-kant vzw: Waardig Menstrueren Verdeelpunt Materiaal Tienen en
Landen

➢

Viva-Svv ism BruZelle en Zij-kant vzw: Waardig Menstrueren: Herbruikbaar Maandverband

➢

Uvv ism Bruzelle, vzw Jong, Wijkcentrum De Kring Eeklo, VZW Vergeet de Kinderen niet, CGSO,
bedrijven die menstruatieproducten verkopen (Procter & Gamble, TanteRosa), scholen met
opleiding mode: Bloedhekel Aan Armoede

Hier onder bespreken we de impact van de projecten per thema, waarbij we enkele omperkelijke
resultaten uitlichten.

4. Impact
De scope van het project, het doelpubliek en de specifieke noden
Onderwijs en vorming
De 6 projecten die inzetten op vorming en onderwijs, legden hun focus op preventie van
menstruatiearmoede op school, sensibilisering en onderzoek (AHS Tegen Menstruatiearmoede);
preventie van menstruatieschaamte onder schoolgaande jongeren van 11 tot 16 jaar in Gentse
middelbare scholen en hogeschool- en universiteitsstudenten (It’s Bloody Time); het bespreekbaar
maken van het thema onder kwetsbare groepen zoals anderstalige nieuwkomers, kortgeschoolde
menstruerende personen in Vlaanderen en Brussel (Educatief Pakket Waardig Menstrueren).
In dit laatstgenoemde project brachten focusgesprekken aan het licht dat zelfs basis informatie
omtrent menstruatie ontbrak en dat er verschillende mythes de ronde doen. De sensibilisering
binnen deze doelgroep omvatte informatie over de anatomie betrokken bij menstruatie, de
basisbegrippen en -processen rond de menstruatiecyclus en het gebruik van verschillende
menstruatieproducten.
Ook sensibilisering bij leerlingen van de eerste graad in 7 middelbare scholen in Gent die
opgroeien in kwetsbare situaties tussen 11 en 16 jaar (eerste graad + OKAN klassen) mét de
nodige aandacht voor menstruatieschaamte bij leerlingen, leerkrachten en ouders rekening
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houdend met socio-culturele achtergronden en toegang tot menstruatieproducten (ook
menstruatieslips) op school vormden de focus binnen deze cluster (Samen Tegen Ongestelde
Vragen). Inzichten uit het project worden (pro-)actief gedeeld met Stad Gent zodat kan worden
onderzocht op welke manier het lokaal bestuur een rol kan opnemen.
Voorts werden er kastjes met gratis maandverband geplaats in scholen in Leuven, Tienen en
Landen (Comfortabel Rood Op School) en werd er een educatieve tool ontwikkeld voor de laatste
graad lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs + BuSo rond menstruatie (Schilders
Op Bezoek). Het doel van deze educatieve tool is om via toegankelijke informatie mensen die
menstrueren een bewuste keuze te laten maken voor menstruatieproducten die passen bij de
eigen beleefde noden.

Uit de rapportering van ‘Comfortabel Rood Op
School’:
“Kastjes worden regelmatig bijgevuld.
In een eerste fase nemen we onze toevlucht tot
goedkope Ikea-kastjes, in de loop van het project
willen we op zoek gaan naar meer duurzame kastjes
gemaakt binnen de scholen, opleiding hout. Een
samenwerking opstarten via circulaire economie
behoort ook tot de mogelijkheden.”
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Uit de rapportering van het project ‘It’s Bloody
Time’ blijkt dat de scope van het uiteindelijke
project veranderde t.a.v. de projectaanvraag:
“Bij dit project is de scope wel aanzienlijk
veranderd ten opzichte van de originele
projectaanvraag. Oorspronkelijk hadden
we een inzamelacties (in samenwerking
met BruZelle) en lezingen over
menstruatieschaamte en -armoede in
gedachten maar door omstandigheden is
dit niet kunnen doorgaan. Met dit
originele plan zouden we zeker te veel
hooi op onze vork nemen en niet aan de
verwachtingen kunnen voldoen, daarom
hebben we ons volledig gefocust op de
postercampagne en een poging
gewaagd deze tot een succesvol einde
te brengen.”

Sensibilisering / communicatie
De 5 projecten binnen de cluster sensibilisering / communicatie staan niet los van inhoud en
hebben daarom met het aspect ‘vorming’ binnen de cluster ‘onderwijs en vorming’ een sterke
band. Zij focussen alle 5 sterk op menstruatieschaamte en daarbinnen ook specifiek op gebrek
aan kennis over menstruatie.
Zo had het project Y-Period als doel om 5 vormingen te geven aan +-50 vrouwen, in
samenwerking met BruZelle en GAMS. Informatieverstrekking was een onderdeel van de
vormingen, naast uitwisseling over persoonlijke ervaringen. Opvallend is dat YWCA Antwerpen
binnen dit project expliciet ervoor koos een gelimiteerde deelnemerslijst te hanteren, omdat dit
thema erg hard in verbinding staat met intimiteit en kwetsbaarheid.
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Ook het project ‘Zonder Schaamte’ had een
vormingsdoel, nl. het ontwikkelen en uitvoeren van
een tweedaagse vorming binnen de jeugdwerking van
YWCA (Girls in the City -18) die bestaat uit meisjes
tussen de 12 en 18 jaar, die meestal nieuwkomer zijn
of een migratieachtergrond hebben. Veel van de
meisjes komen uit een land waar seksualiteit een
taboe is en seksuele opvoeding ontbreekt.
Daarnaast ontwikkelden de deelnemers aan deze
vorming samen een poster die vervolgens werd
ingezet in scholen en jeugdwerkingen.

Bloedmooi is een project met een unieke focus binnen alle uitgevoerde pioniersprojecten, nl. het
inspireren tot het vieren van de eerste menstruatie, waarbij op verkenning werd gegaan in
bestaande rituelen én gezinsrituelen. Uit een uitgevoerde bevraging (tevens onderdeel van het
project) bleek dat slechts 10% van de personen hun eerste menstruatie als iets positiefs
beschouwden. 20% van de bevraagde personen begreep niet goed wat er gebeurde bij de
menarche. Om aan deze gedetecteerde nood te beantwoorden, werd er een online toolbox
ontwikkeld: https://www.bloedmooi.be/. De doelgroep van dit bijzondere project bestaat uit
significante volwassenen – in eerste instantie ouders. Hen wilt dit project aanzetten om het
moment van eerste menstruatie positiever te belichten.
Het onderzoek van Caritas vormde de grond voor het project Verander De Regels van UVV. Dit
project wil inzetten op het doorbreken van menstruatieschaamte door breed en over verschillende
communicatiekanalen het thema bespreekbaar te maken bij de volledige bevolking. Dit vormde
ook de doelstelling van project #PeriodConfessions (werktitel Bloody Venus), dat zich specifiek
toelegde op TikTok als communicatiekanaal, gekoppeld aan bevraging van jongeren van 15 tot 25
jaar via Waddist.
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Met de challenge #PeriodConfessions wilde dit
projecthet taboe rond menstruatie doorbreken. De
bedoeling van deze challenge is het delen van
gênante verhalen over de menstruatie, met de
bedoeling het onderwerp bespreekbaar te maken,
uit de taboesfeer te halen en duidelijk te maken dat
iederéén hiermee te maken krijgt. Hiervoor werd
samengewerkt met influencers.
Om de omvang van het probleem in kaart te
brengen werd vooraf een grootschalige bevraging
over menstruatieschaamte en het gebruik van de
menstruatiecup gevoerd ism Joetz en
Arteveldehogeschool via de app Waddist. 2.500
jongeren tussen 12 en 30 jaar namen hieraan deel.
Uit deze bevraging bleek dat 64% van de Vlaamse
jongeren tussen 12 en 30 jaar vindt dat er te weinig
open gepraat wordt over menstruatie, en dat geldt
in het bijzonder voor de jongste jongeren. 11% van
de jongeren heeft zelfs nog nooit met iemand over
menstruatie gesproken.

Inzameling en verdeling van materiaal
In de 4 projecten die inzetten op inzamelen en verdeling van menstruatiemateriaal, zien we een
sterke focus op outreach en partnerschap om tot bij de personen te geraken die kwetsbaar zijn.
Vanuit de coachende rol die de Vrouwenraad opnam is er steeds op toegezien dat deze projecten
niet louter inzetten op het materiële maar dat er steeds een vormende / sensibiliserende
component deel uitmaakte van de activiteiten.
Met het project M-Power zette Femma Wereldvrouwen in op het ondersteunen van meisjes en
vrouwen die menstruatiearmoede ervaren, dit door gratis menstruatieproducten te verspreiden en
door door workshops te organiseren die het taboe rond menstruatie doorbreken. De focus lag op 5
buurten in Brussel. Er wordt per buurt nagegaan of het mogelijk en opportuun is om een
permanent inzamelpunt/verdeelpunt van menstruatieproducten te installeren in samenwerking met
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BruZelle. Femma Wereldvrouwen sensibiliseert daarnaast ook rond menstruatiearmoede, via offen online communicatiekanalen waarmee ze achterban en de publieke opinie bereiken.

Ook binnen het project Waardig Menstrueren:
inzamelboxen, wordt geëvalueerd waar er inzamelboxen
geplaatst kunnen worden – in de eerste plaats in de
regio Tienen. Sensibilisering ligt in het activeren en
aantrekken van vrijwilligers die zakjes naaien en vullen
met menstruatiemateriaal. Op deze manier is dit project
ook sterk verbonden aan het community-gegeven.
Het project Waardig Menstrueren: wasbaar
maandverband zette in op het vergroten van de
bekendheid van wasbaar maandverband. Dit gebeurde
door starterspakketten aan te bieden en een patroon te
verspreiden om zelf maandverband te maken. Het
doelpubliek bestond uit alle menstruerende personen.

Bloedhekel aan armoede wilde aan de nood van 1 op 8 vrouwen in armoede om toegang tot
menstruatiemateriaal voldoen door inzamelboxen te plaatsen aan de ingang van de locaties van
UVV én door ook andere organisaties te sensibiliseren om dit te doen.

Kon de vooropgestelde scope uitgevoerd worden binnen het voorziene
budget en de voorziene timing?
Onderwijs en vorming
In de rapportering van de projecten komt duidelijk naar voren dat de projecten onder druk kwamen
te staan door de coronacrisis. Binnen AHS tegen menstruatiearmoede werden er wel
menstruatieproducten uitgetest door studenten, maar zal verspreiding en sensibilisering gebeuren
in het voorjaar, als de coronamaatregelen de aanwezigheid op de campus weer ten volle
toelaten.
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Er werd in vakken gewerkt aan het onderwerp van menstruatiearmoede en -schaamte. Er werd
een bachelorproject voor derdejaarsstudenten rond opgezet: niet minder dan 55% verkoos dit
thema uit een lijst van 17 onderwerpen waarover ze hun afstudeerproject zullen doen. 12
studenten zijn betrokken in het Vrouwenraadproject ‘Samen tegen ongestelde vragen’ in
samenwerking met VIVA-SVV.
De Studentenraad van de opleiding Sociaal werk heeft zelf de vraag gesteld om gratis
menstruatiemateriaal, dankzij de media-aandacht voor het thema. De hogeschool voorziet daarom
een pilootproject. Bij positieve evaluatie ervan zal dit structureel worden voorzien.
In de rapportering van het project ‘It’s Bloody Time’ zien we dat het vooral de timing was die het
project onder druk zette: de posters werden later verspreid dan voorzien. Hierdoor zijn de posters
ook later gescand dan gepland en dat zal zich ook uiten in het aantal scans die geregistreerd zijn.
De posters blijven scanbaar ook na rapportering van dit project, dus de kans zit er in dat de
opgelopen vertraging alsnog zal worden ingelopen door een groot aantal scans.
Ook voor de projecten Educatief Pakket Waardig Menstrueren en Samen Tegen Ongestelde
Vragen was de timing eerder een moeilijkheid. De voorziene bevraging en eindevaluatie zullen
pas in 2022 plaatsvinden binnen dit laatstgenoemde project.
De rapportering over het project ‘Comfortabel Rood Op School’ geeft ook weer dat er vertraging
werd opgelopen en dit omwille van de coronamaatregelen en de scholencontext waarin het project
van start ging. De trekkers van dit project breiden wel de scope uit ook naar Diest, Halle en
Vilvoorde en ze verwachten de grootste impact in 2022.
Het CGSO heeft met haar project
Schilders Op Bezoek haar
vooropgestelde doelstelling ver
overtroffen door het dubbel aantal
educatieve boxen te ontwikkelen dan
wat ze had voorzien.
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Sensibilisering / communicatie
De coronacrisis en bijhorende maatregelen zorgden ervoor dat veel werkingen werden stilgelegd.
Toezegging van de gevraagde verlenging zou ervoor gezorgd hebben dat er meer van de
vooropgestelde doelen zouden zijn behaald. Zo konden er slechts 2 van de 5 geplande vormingen
binnen Y-Period plaatsvinden. Uit de rapportering over Zonder Schaamte blijkt dat het budget
wel voldoende was maar dat er in de begroting wel een beetje is geschoven geweest om te
kunnen inzette op opportuniteiten die zich voordeden en die niet in de projectaanvraag waren
opgenomen.
➢ De interesse in duurzame menstruatieproducten was groter dan verwacht, daarom is er
meer in duurzame producten geïnvesteerd en minder in wegwerpproducten.
➢ De kost aan wegwerpproducten werd te hoog begroot, het te groot geschatte budget werd
nuttig ingezet.
➢ Vervoersonkosten werden door niemand geclaimd
➢ BruZelle heeft geen vergoeding gevraagd voor haar expertise en engagement binnen het
project.
➢ Bij de sensibiliseringsactie in de scholen ontving naast elke school naast posters en een
begeleidende brief ook een selectie menstruatieproducten die ze gratis kunnen aanbieden
op hun school.
➢ Om de informatie zo goed mogelijk over te brengen, werd er naast de vormingen ook een
informatieboekje ontwikkeld. Dit boekje is heel laagdrempelig qua taalgebruik en heel
visueel. Zo kan iedereen ook op latere tijdstippen de informatie nog eens doorlezen.
Daarnaast werd het boekje aangevuld met enkele speelse aanvullende activiteiten. Het
informatieboekje kan eventueel ook gebruikt worden door BruZelle bij de vormingen in de
scholen.
➢ Ook via Weerbaar.be werd actief een aantal scholen benaderd om een vorming rond
menstruatiearmoede te geven, met de focus op Okan-jongeren.
Qua timing liep het project minder vlot dan gepland, dit had te maken met de langdurige
afwezigheid van de coördinator van Girls in the City. Er zijn minder vormingen doorgegaan dan
gepland maar het vormingsaanbod blijft ook na december 2021 toegankelijk.
Over Bloedmooi wordt gerapporteerd dat het budget en de timing geen hinderende factoren
waren voor het realiseren van het vooropgestelde resultaat – dat veel positieve reacties kreeg. De
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digitale vorm van het resultaat leent zich er bij uitstek toe om inzichten uit dit project te
verduurzamen en te dissemineren.

Over het project Verander De Regels is het rapport duidelijk: er zijn 3 luiken binnen de realisaties
die aangeven op welke manier het project succesvol werd gerealiseerd binnen de voorziene timing
en budget.
Via de Facebook campagne Stelletje Ongeregeld werd
zelfgemaakte content (plezante memes, prikkelende weetjes en
grappige filmpjes) de wereld ingestuurd om het thema op een
luchtige manier onder de aandacht te brengen. Een schattige
mascotte werd het “gezicht” van de campagne en een
profielkader die we op Menstrual Hygiene Day als startschot van
onze campagne lanceerden.
Aan de facebook campagne zou een echte call to action
gekoppeld worden in de vorm van deurhangers in (openbare)
toiletten. Deze actie zal pas gerealiseerd kunnen worden in het
voorjaar van 2022 omwille van de coronasituatie.
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Het project vond ingang in de podcast over menstruatie in de
reeks Lalaloveyou: ‘Lalaloveyou’ is een reeks vrijmoedige
webinars en podcasts over liefde, lijf en relaties, zonder taboes.
Voor en door jonge mensen (doelgroep 16 tot 30 jaar).

Op 5 juni 2021 verscheen een podcast aflevering over het
taboe op menstrueren. Kyra en Julie praten heel openhartig
over het thema en zoeken samen een antwoord op verschillende
vragen. Hoe gemakkelijk praten we hierover en met wie? Wat
weten mannen en wat willen ze erover weten? Michelle en Kyra
gingen zelfs op pad om het aan de Leuvenaar te vragen.

Er werd een luisterinstallatie ontwikkeld: de Velvet
Red Chair, waarin korte getuigenissen over
maandstonden te horen zijn. Een topsporter, een
endometriose patiënt, een verpleegkundige of
iemand die met een eetstoornis heeft geworsteld…
allemaal vertellen ze heel open over hun ervaringen
met menstrueren. Er zijn twee exemplaren van de
Velvet Red Chair gemaakt, die gratis te ontlenen
zijn.

De rapportering over #PeriodConfessions (werktitel Bloody Venus) leerde ons dat de
doelstellingen werden behaald binnen de vooropgestelde timing mits een kleine overschrijding van
het vooropgestelde budget.

Inzameling en verdeling van materiaal
De voorziene timing, gecombineerd met de impact van de coronapandemie maakte het niet voor
alle projecten mogelijk om de voorziene activiteiten door te laten gaan. In de rapportering over MPower lezen we dat in de projectaanvraag het zwaartepunt van het project voorzien was van
oktober 2021 tot februari 2022. Er werd ook uitgegaan van een mogelijke verlenging van de
projectperiode tot februari 2022. Dit is niet gebeurd, waardoor de periode van uitvoering korter was
dan voorzien. Binnen het project Waardig Menstrueren: inzamelboxen is het voorziene budget
overschreden doordat het zwaartepunt van het project pas op het einde van het jaar plaatsvond en
er voordien reeds budget werd uitgegeven aan gepersonaliseerde inzamelzuilen. Voor het project
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Waardig Menstrueren: wasbaar maandverband was het budget minder een obstakel dan wel de
beperkingen door de coronacrisis. Het was immers niet evident om mensen samen te brengen om
samen wasbaar maandverband te maken. Deze sessies worden voorzien in 2022.

In de rapportering over het project Bloedhekel aan armoede lezen we dat er op korte tijd veel
resultaat is geboekt ondanks de corona omstandigheden. Dankzij de inzamelboxen die er
geplaatst werden, en de flankerende promotie komt deze problematiek meer in de picture.

Preliminaire bezorgdheid omtrent timing
De Vrouwenraad vroeg in juni 2020 een verlening van 3 maanden (zonder vermeerdering van
budget) aan teneinde de projecten meer uitvoering te kunnen geven die door de coronacrisis grote
obstakels tegen kwamen. Deze werd afgewezen, net zoals ook de bijkomende vraag naar
middelen om een wetenschappelijke impactevaluatie van de acties in het kader van de
verschillende projecten werd afgewezen.

Door middel van welk evaluatiemechanisme gingen jullie na of de
beoogde doelstellingen behaald werden?
Onderwijs en vorming
Projecten binnen deze cluster geven hun evaluatie vorm door het bijhouden van het aantal
personen dat betrokken wordt en kwantitatieve metingen omtrent menstruatiemateriaal (AHS
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tegen menstruatiearmoede, Samen Tegen Ongestelde Vragen, Comfortabel Rood Op
School); het aantal keer dat een poster werd gescand (It’s Bloody Time); een planevaluatie en
procesevaluatie (Educatief Pakket Waardig Menstrueren). Binnen het project ‘Schilders Op
Bezoek’ is de feedback van ontleners van de educatieve boxen de eerste bron voor evaluatie en
bijsturing.

Sensibilisering / communicatie
Binnen Y-Period werd er gepeild naar de feedback
van deelneemsters aan de vorming. Dat werd
gecombineerd met een bevraging enkele maanden na
deelname. De evaluatie werd op maat aangepast aan
de doelgroep, dat zie je in het feit dat er heel visueel
werd gewerkt zodat taal geen drempel vormt.
Ook binnen het project Zonder Schaamte vormde de feedback van de deelneemsters de eerste
bron van evaluatie en bijsturing. Dit gebeurde zowel op formele als informele manier, via o.a. een
Kahoot!quiz, bevraging wat er nog was onthouden uit de vorige vorming, artistieke verwerking en
een kwantitatieve bevraging van 25 deelnemers.
Uit de rapportering over Bloedmooi leren we dat het niet evident is om attitudeverandering
omtrent taboes te meten. Toch hanteerde UVV enkele meetbare indicatoren zoals het bereik op
sociale media (streefdoel 1000), aantal bezoekjes op de toolboxwebsite (streefdoel 1000), welke
media het oppikken (streefdoel 8), feedback van mensen die een menstruatieritueel gehouden
hebben. Een gelijkaardige manier van evalueren vinden we terug in de rapportering over het
project Verander De Regels, waarbij de bij te houden indicatoren neerkomen op: de gecreëerde
content, bereik op sociale media (Facebook), aantal luisteraars voor de podcast, aantal
plaatsen/uitleningen van de Velvet Red Chair , inhoudelijke bevraging over de Velvet Red Chair.
Ook #PeriodConfessions (Bloody Venus) hanteerde een vergelijkbaar evaluatiemechanisme,
waarbij de indicatoren bestonden uit: het aantal samenwerkingen met influencers, aantal geposte
video’s, bereik en interactie op TikTok en Instagram (zowel op de Zij-Kant account als die van de
influencers), meting van het aantal jongeren dat de Waddist-bevraging beantwoordde.

Inzameling en verdeling van materiaal
In het M-Power project waren er bij aanvang een aantal indicatoren geformuleerd aan de hand
van dewelke het project zou worden geëvalueerd:
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- aantal vrouwen die bereikt worden met verspreiding menstruatieproducten.
- aantal workshops + deelnemers
- aantal verspreide pakketten
- bereik van algemene communicatie rond project.
- getuigenissen deelneemsters project
Binnen het project Waardig Menstrueren: inzamelboxen dienden volgende indicatoren als
evaluatiemechanisme:
-

Het aantal verspreide inzamelzuilen (28) doorheen de provincie Vlaams-Brabant, onder
andere in supermarkten, apotheken en schoonheidssalons.
Het totaal aan maandverbanden (meer dan 1300) en tampons dat werd ingezameld.
Het aantal donaties door passanten op de actie op Nationale Vrouwendag in Leuven.
Of en hoe vaak de pers berichtte over het project (VRT radionieuws, QMusic radionieuws,
artikel op Metrotime.be)
Het aantal views en likes op Instagram reels (10000 views en 290 likes)

Ook binnen het project Waardig Menstrueren: wasbaar maandverband, gold een gelijkaardig
evaluatiemechanisme. Indicatoren waren:
-

het aantal starterspakketten dat werd gemaakt (20)
het aantal starterspakketten dat werd verdeeld (10)
feedback over gebruiksgemak en helderheid van de handleiding middels een enquête
het aantal deelnemers in een naaicafé (10 bij het eerste naaicafé in Tienen op 14
november 2021)

Uit de rapportering van Waardig Menstrueren: wasbaar maandverband:
“De grootste beweegredenen om het maandverband te proberen zijn de afvalberg verkleinen en
nieuwsgierigheid. De voornaamste reden waarom ze het nog niet eerder gebruikt hadden was de
hoge kostprijs in aankoop.”
In het project Bloedhekel aan armoede gebeurde evaluatie aan de hand van een lijst waarop
duidelijk gerapporteerd staat wat er aan producten is ingezameld en wat er geschonken is aan
armoedeorganisaties.
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Meten is weten: Theory Of Change als tool voor impactevaluatie
Op 9 september 2021 organiseerde de Vrouwenraad een online sessie binnen het Lerend Netwerk
Menstruatiearmoede waarin de Theory Of Change werd toegelicht als tool om aan impactevaluatie
te doen. Organisaties die deelnamen aan deze vorming waren: Zij-Kant; Young Zonta Ghent;
VIVA-SVV); De Mens Nu; CGSO; stad Gent; OCMW Gent). In de rapporteringen van de projecten
zien we niet het schema terugkomen dat werd aangeleerd, maar de reflectie die achter de Theory
Of Change zit komt duidelijk naar voren; waarbij we een heldere focus zien op assumpties en de
voortschrijdende inzichten uit het al dan niet bevestigd zien van die assumpties.

In welke mate zijn de doelstellingen, zoals verwoord bij aanvang van het
project, behaald?
Onderwijs en vorming
In de rapportering over It’s Bloody Time lezen we dat de scope werd aangepast tegenover het
aanvankelijk ingediende project, dit om de realiseerbaarheid van het project te verhogen: er
werden 7 posters ontwikkeld in plaats van dat er lezingen over menstruatieschaamte en -armoede
doorgingen. Deze laatste zouden in het gedrang zijn gekomen door de coronacrisis. De
organisatie geeft aan dat de rechtstreekse impact moeilijk in te schatten is. Het aantal keren dat de
poster is gescand is wel bij te houden, maar leerlingen verkrijgen ook informatie door gewoon naar
de poster te kijken zonder te scannen. Een groot potentieel aan exponentiële groei van de impact
zit in het verspreiden van de posters over alle scholen in Vlaanderen en Brussel.
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In de rapportering over het project ‘Educatief Pakket Waardig Menstrueren’ lezen we dat het
project in zijn opzet is geslaagd: er is een multi-inzetbaar en toegankelijk lespakket ontwikkeld en
het materiaal wordt aangeboden in verschillende talen. Het pakket is daarenboven aan te passen
aan verschillende contextuele en culturele factoren, waardoor het pakket op maat is van de
doelgroep.
De rapportering over het project Samen Tegen Ongestelde Vragen geeft aan dat leerkrachten en
brugfiguren het project zeer positief evalueren. De doelstellingen zijn behaald: signalen rond
menstruatie armoede worden breder bekeken en gekoppeld aan rechtentoekenning; het proces en
de resultaten geven input voor Stad Gent om een beter inzicht in de problematiek te krijgen en te
onderzoeken op welke manier Stad Gent hier een rol in kan spelen; educatieve pakketten op maat
werden voorzien voor de scholen; voor IVIO Binnenhof werd er samen gewerkt met studenten
sociaal werk van Artevelde hogeschool om een pakket op maat te maken voor deze leerlingen en
school; aanbevelingen voor de overheid werden opgesteld.
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Ook de rapportering over Comfortabel Rood Op School geeft aan dat de doelstellingen zeker
zijn behaald.
“Niet alleen hebben we een grote hoeveelheid aan materialen kunnen inzamelen, we
vervaardigden ook de eerste duurzame kastjes alsook organiseerden we een
sensibiliseringscampagne op maat van de scholen. Een rondtrekkende tentoonstelling
rond menstruatiearmoede aangevuld met een luisterstoel, muziek en een educatief
pakket van het CGSO spraken tot de verbeelding bij leerlingen. We kregen vele vragen,
wat de dialoog omtrent het thema opende. We probeerden om met onze actie
drempelverlagend te werken, waar we zeker in geslaagd zijn.”
Het project Schilders Op Bezoek kan rapporteren over een succesvol project waarin de
doelstellingen meer dan behaald werden. In een eerste fase werden 100 didactische boxen van
Schilders op bezoek ontwikkeld. Daarnaast werden dankzij extra steun en financiële middelen nog
100 extra boxen geproduceerd. Deze werden verdeeld over de 31 locaties van de Huizen van de
Mens en 2 exemplaren werden in het CGSO-huis ter ontlening beschikbaar gesteld. Op die manier
kunnen ze in elke provincie lokaal ontleend of aangekocht worden. Op 31/12/2021 zullen er
ongeveer 90 boxen verkocht zijn en 35 boxen in het ontleencircuit beschikbaar zijn.

Sensibilisering / communicatie
Y-Period behaalde niet het aantal vooropgestelde vormingen (slechts 2 van de 5 konden
gerealiseerd worden), maar binnen wat wél doorgang vond, werden doelstellingen behaald. Er
werden een twintigtal vrouwen bereikt die hun inzicht in het menstruatieproces in het algemeen en
de mogelijke antwoorden op de eigen noden in het bijzonder verkenden. Specifiek aan dit project
is dat de deelneemsters personen zijn die blijvend naar activiteiten van YWCA komen, wat het
gespreksonderwerp – nu het minder taboe is en een taal is gevonden om hier over te praten – ook
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duurzaam laat terugkomen bij gelegenheid van andere activiteiten en bijeenkomsten van de
organisatie.
Ook uit de rapportering over Zonder Schaamte kan je afleiden dat er bepaalde doelstellingen wel
en andere niet zijn behaald. Er namen 25 meisjes deel aan de tweedaagse vorming binnen de
meisjeswerking Girls in the City, de leeftijd van deze meisjes schommelde tussen 11 en 17 jaar.
Het project is erin geslaagd om rond dit thema mensen bij elkaar te brengen van diverse
achtergrond: de aanwezige meisjes waren uit 16 verschillende landen herkomstig. De meerderheid
van de meisjes is nog maar 6 maanden tot 3 jaar in België. 2 meisjes zijn al 6 jaar in België en 1
meisje werd in België geboren. De meisjes kwamen uit 3 religieuze strekkingen: Boeddhisme (3),
Christendom (5) en de Islam (17). Deelnemers werden bereikt uit 10 verschillende scholen. De
meerderheid van de meisjes volgt les in een OKAN-klas. De werking in scholen is door de lange
afwezigheid van de coördinator later opgestart dan voorzien. Deze zal wel nog plaatsvinden, maar
ligt buiten de timing van het project zoals het was ingediend. 75 posters werden verdeel in jeugden/of sportverenigingen en scholen – de verspreiding gebeurde onder andere via de CLB’s en een
enthousiaste groep studenten orthopedagogie die deze problematiek mee wilden aanpakken.
Bloedmooi rapporteert over doelstellingen die behaald zijn zoals ze waren voorzien. Met de
Facebookpagina van Bloedmooi zijn sinds de opstart op 20 oktober 2021, 4 664 personen bereikt
(cijfers op 17/11). De Pinterestpagina haalde een bereik van 319.000 (cijfers op 13/12) waarbij
verschillende mensen de pins niet alleen aanklikten maar ook bewaarden. Via Pinterest werd er
1100 keer doorgeklikt naar de website. Terwijl het digitale bereik van dit project hoog ligt, ambieert
UVV om in de toekomst de inzichten ook offline te verspreiden.
Het project Verander De Regels rapporteert over het ruimschoots halen van het streefdoel om
10.000 mensen te bereiken via social media; op 17/11/2021 stond de teller op 15 587. Het plan is
om deze pagina blijvend actief te houden en het bereik nog te doen toenemen. De podcast van
Lalaloveyou werd 387 keer beluisterd en de Velvet Red Chair werd goed onthaald. De
luisterinstallatie reist mee doorheen Vlaams-Brabant met de tentoonstelling in het kader van het
project Comfortabel Rood op School. Het andere exemplaar werd reeds geboekt voor het
slotevent van Taboebrekers in Brugge (4/12/21), Het Festival van de Gelijkheid (dat vanwege
COVID niet is kunnen doorgaan), veelZIJdig in Leuven en door stad Brugge in het kader van
Internationale Vrouwendag 2022.
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De doelstellingen van het project #PeriodConfessions (Bloody Venus) zijn aangepast ten aanzien
van hoe deze aanvankelijk waren opgevat. De aangepaste doelstellingen zijn wel behaald.
Dit project bestond initieel uit twee luiken: een deel sensibilisatie rond menstruatieschaamte
in de vorm van een TikTok-campagne; en een deel sensibilisatie rond menstruatiearmoede
in de vorm van een Bloody Venusbeeld. In samenspraak met de samenwerkingspartners
en de Vrouwenraad zelf werd beslist om af te zien van het Venusbeeld. Dit Zij-Kant project
werd dus volledig toegespitst op de TikTok-campagne en de problematiek van
menstruatieschaamte, vandaar ook de naamsverandering van Bloody Venus naar
#PeriodConfessions.
Er werd binnen dit project samengewerkt met 9 TikTok-influencers, waarbij er aandacht ging naar
diversiteit in leeftijd en achtergrond. Ook jongens werden aangesproken, maar zij reageerden
niet. Er werden 11 video’s door de influencers gemaakt, en zes eigen video’s. Elke video werd
gepost op de eigen TikTok-account van de influencers en op onze eigen TikTok- en IG-account.
Een indicatie van het bereik zie je hier:

Het aantal jongeren dat de Waddist-bevraging beantwoordde per vraag:
16 maart 2021 - Vind jij dat er te weinig open gepraat kan worden over maandstonden?
➔ 2.574 deelnemers
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29 maart 2021 - Over menstruatie heb ik al eens gepraat met… (meerder antwoordopties
mogelijk)?
➔ 2.304 deelnemers
o Een extra vraag: waarom gebruik jij de menstruatiecup (meerdere antwoorden mogelijk)?
➔ 1.276 deelnemers
Zowel meisjes als jongens vulden de bevraging in, al maakten meisjes de grote meerderheid uit.
De best vertegenwoordigde leeftijdsgroep is 13-25 jaar, wat mooi aansluit bij de beoogde
doelgroep van dit project.

Inzameling en verdeling van materiaal
De doelstellingen binnen project M-Power waren vierledig:
➢ menstruatie(armoede) bespreekbaar maken en het taboe daarrond doorbreken
Deze doelstelling is vervuld. Er werden op 5 verschillende locaties 7 activiteiten met
betrekking tot menstruatiearmoede georganiseerd. De formule was telkens dezelfde. Het
eerste deel van de activiteit bestond uit de combinatie van een ontbijt/brunch en een
vorming sessie rond menstruatie en menstruatie armoede. Een expert gaf een toelichting
en ging het gesprek aan met de deelneemsters. Het tweede deel van de activiteit bestond
uit een naaiworkshop waarbij de deelneemsters herbruikbaar maandverband (ofwel voor
zichzelf of voor een inzamelpunt) leerden naaien aan de hand van een sjabloon. Tenslotte
werd op de activiteit ook menstruatieproducten verdeeld.
Femma Wereldvrouwen bereikte een grote diversiteit van vrouwen en meisjes (meer dan
170): verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, vrouwen die wel en vrouwen
die niet in armoede leven. Er werd ook gesensibiliseerd naar de leden en het ruimere
publiek toe, via een zestal artikelen in het magazine, posts op de website en sociale
mediakanalen (bereik groter dan 50.000).
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➢ de achterban van Femma Wereldvrouwen en de ruimere samenleving sensibiliseren
informeren over het thema menstruatiearmoede

“De aandacht voor het thema heeft al een
reeks Femmagroepen aangezet om zelf
menstruatieproducten te naaien of in te
zamelen. Waarschijnlijk gaan we ook in
2022, buiten de scope van dit project,
verder werken rond het thema
menstruatie armoede.”
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➢ vrouwen die menstruatiearmoede ervaren, maken doormiddel van de gratis
verspreide menstruatieproducten veilig en hygiënisch hun menstruatie door
Ook deze doelstelling werd bereikt. Zowel via lokale workshops als via een aantal
verdelingsmomenten werd gratis menstruatieproducten uitgedeeld. Uit de rapportering komt
naar boven dat het niet evident is om precieze cijfers te achterhalen, maar wat wel vast staat is
dat er voor 800 euro aan wegwerp en herbruikbare menstruatieproducten is verspreid.
➢ het mentale en fysieke welzijn van vrouwen die menstruatiearmoede ervaren,
vergroten
Net zoals de vorige doelstellingen, wordt in de rapportering aangegeven dat ook deze
doelstelling is bereikt. Zowel de verspreiding van menstruatieproducten als het bespreekbaar
maken van het thema zorgde ervoor dat vrouwen zich erkend en gesteund voelden. Het
vergrootte hun mentale en fysieke welzijn.
Viva-Svv rapporteert over de doelstellingen in het project Waardig Menstrueren: inzamelboxen
dat er op dit moment nog geen stabiele vrijwilligersgroep opgebouwd is rond het thema. Dit aspect
van de doelstellingen is nog niet gerealiseerd, maar hier wordt wel blijvend op in gezet.
Doelstellingen die wel zijn behaald zijn het thema onder de aandacht te brengen via onze de
kanalen en de ludieke actie: sensibiliseren en producten inzamelen tegelijk.
Uit de rapportering over Waardig Menstrueren: wasbaar maandverband blijkt dat de
bekendheid van wasbaar maandverband is vergroot. De oproep naar testers werd op de sociale
mediakanalen (meer dan 3000 volgers) en via onze nieuwsbrief (bereik 2500 lezers) gedeeld. In
december werden ervaringen van de testers op de website geplaatst. Opeenvolgende
nieuwsbrieven linken terug naar deze content (totaal bereik: 5500).
Ook in de rapportering over Bloedhekel aan armoede zien we dat het doel is bereikt sensibiliseren
van de mensen en het inzamelen van producten.

Welke struikelblokken waren er bij het nastreven van de doelstellingen
en hoe hebben de projecten deze het hoofd geboden?
Onderwijs en vorming
De coronamaatregelen vormden de grootste struikelblok in de uitvoering van de projecten en
zorgde ervoor dat de timing anders verliep dan gepland (AHS tegen menstruatiearmoede,
Samen Tegen Ongestelde Vragen, Comfortabel Rood Op School, Schilders Op Bezoek).
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We lezen in de rapportering van It’s Bloody Time dat het thema ondanks de verhoogde aandacht
in de media toch niet als erg urgent wordt beschouwd binnen Gentse scholen.
Uit de rapportering van It’s Bloody Time:
“Er was in het begin weinig interesse van de Gentse scholen. Door het vele mailen en bellen
hebben er uiteindelijk wel een paar scholen posters besteld (Wispelberg, De Wingerd, SKI
Ottogracht, Sint-Lucas campus Alexianenplein en Ter Beken Mariakerke en Sint Lievenscollege).
Dit was zeker een struikelblok. We hadden verwacht dat de scholen meteen veel enthousiaster
zouden reageren, maar op deze manier zien we ook hoe hard het taboe rond menstruatie nog
leeft.”

De studiedag die de Vrouwenraad organiseerde op 27 oktober 2021 zorgde voor contacten met
scholen uit Ninove en Geel. De impactmeting vormt een struikelblok dat de organisatie in de
toekomst anders zou willen aanpakken.
Het rapport over het project Educatief Pakket Waardig Menstrueren spreekt over de moeilijkheid
van het vinden van voldoende deelnemers bij de focusgesprekken en het testmoment. De vereiste
om met veel partners samen te werken zorgde voor spanning om dit allemaal gerealiseerd te
krijgen binnen de korte tijdspanne die het project besloeg. Dit struikelblok werd overwonnen door
duidelijke, regelmatige communicatie tussen de hoofdactoren en systematisch gebruik van
informele deadlines.

Sensibilisering / communicatie
Door het stilleggen van de cultuursector hebben projecten minder personen uit de doelgroep
kunnen bereiken dan beoogd (Y-Period).
Taal vormde een drempel tijdens de eerste vormingsdag in het project Zonder Schaamte. In de
tweede vormingsdag werd er dan de tijd genomen om de belangrijkste elementen te herhalen en
te verduidelijken. Het taboe dat op menstruatie ligt, zorgde ervoor dat deelnemers in de eerste
gesprekken erg afwachtend waren, na een tijdje ontdooide de taboesfeer en werd er wel open
gepraat. Dit werd niet erg geholpen door het moeten werken met mondmaskers aan. De
langdurige afwezigheid van de coördinator van Girls in the City zorgde ervoor dat het project een
tijdje stil heeft gelegen waardoor de 2de fase veel later opgestart en nog niet volledig beëindigd.
Door de coronagolven die zich aan een stevig tempo opvolgen, is het moeilijk om in de scholen
binnen te geraken. Om ervoor te zorgen dat de informatie zeker overkwam werd er een
begeleidende brief opgesteld. Daarnaast is er ook ingezet op een aantal mensen die sowieso op
de scholen aanwezig zijn om deze informatie verder te verspreiden (CLB en weerbaar.be).
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In de rapportering over Bloedmooi wordt duidelijk hoe moeilijk het is om een taboe te doorbreken.
Meermaals waren er negatieve en afwijzende reacties. Menstrueren is natuurlijk iets vrij intiems
en heel wat mensen zijn van mening dat die menarche terecht in alle stilte voorbij gaat. Dat bleek
ook uit de enquête die door meer dan 1400 mensen werd ingevuld. Maar zij die wél iets speciaals
deden rond dat moment, bleken daar blij mee te zijn. Ondanks deze feedback werd het project
verder gezet, vanuit de overtuiging dat iemand de eerste stap moet zetten. Soms komt de vraag
pas na het aanbod.
Uit het rapport over Bloedmooi:
“We zetten daarbij niet zomaar de negatieve feedback naast ons neer. We gingen er net actief
mee aan de slag. Door heel bewust zo laagdrempelig en bescheiden mogelijk te blijven.
Bovendien hebben we de bedenkingen ook zelf verwoord op onze website.”
Dit bleek de goede aanpak want zelfs mensen die er aanvankelijk weigerachtig tegenover stonden,
hadden lovende reacties over het resultaat. Het bleef wel een uitdaging om mensen en
organisaties te vinden die het project vol trots mee willen uitdragen. Er werden heel wat BV’s
aangeschreven, waarvan er uiteindelijk slechts 2 het gezicht wilden zijn van de campagne.
Het project Verander De Regels had aanvankelijk voorzien dat er een wedstrijd zou worden
georganiseerd om de mooiste menstruatieslip te ontwerpen. Drempels die grote kosten met zich
meebrachten (de modewereld, de organisatie van een veiling) en het feit dat hiermee vooral
mensen zouden worden bereikt voor wie het thema niet meer zo’n groot taboe is, zorgden ervoor
dat deze actie niet is uitgewerkt. De timing werd ook aangepast onder impact van het vertrek van
twee teamleden en de zware werklast omwille van ziekte van andere teamleden. Door afstemmen
van de projecten binnen de Vrouwenraad, werd er afstand gedaan van TikTok en het aanspreken
van influencers zodat we minder overlapping en meer complementariteit hadden in de projecten
onder de M²-paraplu.
Binnen het project #PeriodConfessions (Bloody Venus) werden aanvankelijk de grote namen
onder de Vlaamse influencers gecontacteerd. Zij reageerden niet of haakten af nadat de inhoud
van de challenge duidelijker werd.
Uit de rapportering van #PeriodConfessions:
“Het is wat gissen naar de redenen hierachter. Feit is dat deze mensen overbevraagd worden,
maar toch konden we ons ook niet van de indruk ontdoen dat het taboe rond menstruatie zichzelf
bevestigd zag.”
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Er werd dan gekozen voor minder bekende
influencers, die duidelijk minder problemen hadden
met het thema. Toch bleek het – ondanks een zeer
duidelijke briefing – niet evident om over de eigen
gênante momenten van de menstruatie (de
‘confessions’) te vertellen, iets wat de jongste
influencers het lastigste leken te vinden. Zij hadden
het over menstruatie en de ongemakken/gênante
aspecten in het algemeen, wat natuurlijk ook helpt
om het taboe te doorbreken.
Markant was het filmpje van de jonge Meral
Wouters, die iedereen heel eerlijk opriep om zich
niet te schamen.
Slechts één van de influencers had het expliciet over
de cup. Dit toont aan dat dit product nog weinig
ingeburgerd is. Dat toonde ook de Waddistbevraging, waarbij we expliciet de vraag stelden
waarom mensen de cup gebruikten. 84%
antwoordde dat ze de cup niet gebruikten.

Inzameling en verdeling van materiaal
In de rapportering over alle projecten binnen deze cluster lezen we het feit dat de verlenging van
de projecten niet werd toegekend, ervoor zorgde dat de timing anders liep dan gepland. In de
maanden dat activiteiten konden doorgaan, zorgde de corona pandemie voor veel projecten dat
het niet altijd even makkelijk was om mensen, volgens de geldende coronaregels, fysiek samen te
brengen. Een geplande samenwerking met het Klein Kasteeltje binnen M-Power ging niet door
omwille van wegvallen van een contactpersoon, en werd vervangen door samenwerking met de
Al-Amal moskee. Er was ook nog een samenwerking gepland tussen Femma Koekelberg sisters
en GC de Platoo. Maar omwille van de nieuwe coronamaatregelen werd die gecanceld.
In de rapportering over het project Waardig Menstrueren: inzamelboxen komt naar voren dat het
feit dat de regio waarin de activiteiten plaatsvonden werd uitgebreid, met zich meebracht dat het
samen plannen van activiteiten moeilijker verliep (omwille van het groot aantal partners).
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In het project Waardig Menstrueren: wasbaar maandverband kon er maar 1 naaicafe worden
georganiseerd en door het arbeidsintensieve maakproces werd er maar een beperkt aantal
starterspakketten voorzien. En ook in het project Bloedhekel aan armoede zorgde corona ervoor
dat de inzameling voor de boxen beperkter was dan voorzien. UVV blijft promo maken voor de
inzamelboxen en betrekt dit bij andere activiteiten die worden georganiseerd.

Beschrijf de verschillende partners betrokken bij het project en wat hun
verschillende rollen zijn
Onderwijs en vorming
Samenwerking met relevante partners teneinde een brede en diversie doelgroep te bereiken, werd
door de Vrouwenraad opgelegd als selectiecriterium, binnen de cluster onderwijs en vorming
hebben de 6 projecten dit op volgende manier aangepakt.
AHS tegen menstruatiearmoede

Arteveldehogeschool
Opleiding Sociaal Werk
• studenten professionele
ontwikkling 2 maken
vorming, testen
materiaal, onderzoeken
effect
• studenten als
doelgroep
• docent: Dominique
Potier
• medewerker StuVo en
lid wekrgroep preventie
AHS: Sonja De Wilde

ZijKant vzw
• intermediaire rol

Samenwerking met
werkveld
• via project Samen
Tegen Ongestelde
Vragen (Viva-Svv, IVIO
Binnenhof, Tante Ros,
Miokoo)
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It’s Bloody Time
1. Zonta Area 05 - subsidieaanvrager
2. Golden Z Young Ghent - projectcoördinatie
Deze organisatie was verantwoordelijke voor de inhoudelijke en logistieke aansturing. Zij zijn het
aanspreekpunt voor alle partners en dachten het concept van de posters uit.
3. Drie designers: Juliette Bouckaert, Lotte Wietendaele en Marie-An Knops
Zij waren verantwoordelijk voor het ontwerp van de posters die we over de scholen verspreiden. Zij
werkten via een vrijwilligersvergoeding de ontwerpen uit en koppelden hiervoor terug naar de
projectcoördinatie.
4. Joke Blomme, Onderwijscentrum Stad Gent
Zij gaf inhoudelijke feedback op de posters en sprak het netwerk van scholen binnen het
Onderwijscentrum Gent aan om te helpen de posters te verspreiden.
5. Huis van de Mens Brugge
Esther Neyts van Huis van de Mens Brugge stelde dit project in de mogelijkheid om de
gloednieuwe website www.bloedmooi.be - ontstaan in de schoot van “M² Maak een einde aan
menstruatiearmoede” - te delen op een bijpassende poster.
6. Locaties waar de posters werden opgehangen:
a. Secundair Kunstinstituut Gent
b. Sint-Lucas Campus Alexianenplein Gent en Ter Beken Gent
c. Sint-Lievenscollege Gent
d. Freinetatheneum De Wingerd
e. Atheneum Wispelberg
f.

De Toren Van Babel

g. GO!-scholen Ninove via Huis van het Kind Ninove
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h. Wijkbibliotheek Watersportbaan Gent
i.

Sportdienst Stad Gent

j.

UGent en de publieke uithangborden

k. Artevelde Hogeschool Gent uithangbord
Educatief Pakket Waardig Menstrueren

Viva-Svv

• trekker van het project; betrokken bij alle onderdelen van het
project: doelgroepanalyse, testmoment, inhoudelijke uitwerking
pakket.
• verantwoordelijk voor bestellen van educatief materiaal + opmaak
en eindredactie van alle geschreven materialen.

BruZelle

• expertise rond menstruatiearmoede
• betrokken bij inhoudelijk luik van educatief pakket
• uitvoeren van vorming en testmoment

Pigment vzw en Fedasil

Gynaecoloog

Sensoa (Zanzu)

• contact met doelgroep
• mobiliseren van contactpersonen
• voorzien van infrastructuur bij contactmomenten

• Bart Demyttenaere
• nagaan correctheid menstruatiemythes

• bron voor inhoud van het project
• afbeeldingen
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Samen Tegen Ongestelde Vragen
In het project Samen Tegen Ongestelde Vragen werd beroep gedaan op een veelheid aan
partners:
➢ OCMW Gent: contact Don Bosco (duurzame kastjes maken), opstellen vragenlijst en
opvolgen resultaten , Voorstellen project op studiedag
➢ Onderwijscentrum Stad Gent: organiseren webinar: voorstelling project + educatief pakket
‘schilders op bezoek’ , contacten met scholen en brugfiguren, opzetten overlegmomenten,
opvolgen turflijsten,…
➢ Viva-Svv: opzoeken en bestellen/organiseren educatieve pakketten, opmaken materiaal
(folders, posters,…), aankopen en verdelen van menstruatiemateriaal en opbergsystemen
➢ Arteveldehogeschool: project duurzaam menstruatiemateriaal binnen 1 school, opstellen
educatief pakket op maat van de school
Comfortabel Rood Op School

BruZelle

deMens.nu

CGSO

Arktos

inzamelen +
verspreiding in de
scholen

inzamelen +
verspreiding in de
scholen

aflevering educatief
pakket rond
menstruatiearmoede.
deMens.nu heeft
geholpen in de verdere
verspreiding en uitlening

duurzame kastjes
vervaardigen samen
met leerlingen in
precaire situaties

Scholen

Kunstenaars

UGent/opleiding
pedagogie/vak
diversiteit en
inclusie

Bibliotheek Leuven

het vervaardigen van
kunstwerken rond
menstruatiearmoede

-digitale aanvulling op
het pakket van CGSO bevraging naar scholen
om de leefwereld van
jongens en meisjes over
menstruatiearmoede in
kaart te brengen

tentoonstelling
menstruatiearmoede in
maart 2022

/leerlingenraden
sensibilisering op maat
van de school,
medeleerlingen
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Schilders Op Bezoek
Binnen het project Schilders Op Bezoek werd er beroep gedaan op 4 partners.
1) De huizen van de Mens
De huizenvandeMens leggen in hun project de focus op een inzamel- en bewustzijnsactie
rond menstruatie en menstruatiearmoede. Als vormingsorganisatie koppelde het CGSO daar
een educatief luik aan. De doelgroepen van beide acties zijn complementair. Het CGSO richt
haar actie tot jonge adolescenten, het project van de huizenvandeMens krijgt eerder
volwassenen als doelgroep. Hoewel beide acties elkaar ondersteunen en aanvullen, staan
deze projecten elk op zich ook stevig op poten. Het doel van dit partnerschap is de expertise
van beide organisaties zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen en de werkdomeinen van
beiden optimaal te bereiken.
De huizenvandeMens in heel Vlaanderen werden en worden actief bij dit project betrokken
om zo ons uiteindelijke product, de educatieve box ‘Schilders op bezoek’, lokaal zeer
toegankelijk te maken. Elk huisvandeMens (31 locaties) kreeg een educatieve box die zij in
hun eigen leermiddelenbank kunnen opnemen ter ontlening. Daarnaast werden deze boxen
te koop worden aangeboden tegen een promotieprijs van 15€/box bij de huizenvandeMens
in elke provinciehoofdstad (Brugge, Gent, Antwerpen, Hasselt en Brussel), alsook bij het
CGSO zelf. Dit blijft verder lopen.
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2) Sensoa
Als structurele partner van het CGSO betrekken we ook het Vlaams Expertisecentrum voor
Seksuele Gezondheid (Sensoa) bij dit project. We deden op deze partner beroep om
ervaringen en expertise te delen en te verwerven alsook om gebruik te maken van hun
uitgebreide netwerk om ons project in de kijken te zetten.

3) basisschool De Leeuw
4) Spes Nostra Instituut Zedelgem
Deze lagere en middenschool werden als testscholen ingezet om onze didactische
menstruatiebox te evalueren en bij te sturen in de testfase. Aan de hand van de feedback van
deze scholen, waarmee we de doelgroep en de onderwijsprofessionals rechtstreeks konden
bereiken, werd de vormingskoffer geoptimaliseerd en aangepast aan de vragen en noden die
vanuit het werkveld komen.

Sensibilisering / communicatie
Y-Period

BruZelle

Bruzelle sensibiliseert, verspreidt informatie, communiceert en verhoogt het
bewustzijn over maandstonden in precaire leefomstandigheden of noodsituaties.
Bruzelle ook ervaring met het werken met nieuwkomers, wat voor YWCA
Antwerpen van groot belang was aangezien nieuwkomers een belangrijk deel
van het doelpubliek uitmaken.

Anaïs
Langbeen

Vanwege haar expertise over het thema en haar communicatie skills. Anaïs
maakt de podcast “Tussen de regels”, waarmee ze sensibiliseert over het
thema.

GAMS

Vanwege hun expertise rond vrouwelijke genitale verminking (VGV) en kennis
van de doelgroep (nieuwkomers). Een deel van het doelpubliek zijn
nieuwkomers, waarvan sommigen uit gebieden waar vrouwelijke genitale
verminking wordt toegepast. Om cliënt/klantgericht te werken rond
menstruatiearmoede is GAMS een essentiële partner.
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Tante Rosa

Producten die moeilijk beschikbaar zijn zoals menstruatie slips of sponsjes
waren te vinden via Tante Rosa.

Rhadiya

Rhadiya is een vrijwilligster binnen YWCA die heel handig is in alles wat ze doet.
Zo heeft ze verschillende kersenpittenkussentjes gemaakt voor in de goodiebag
van de deelneemsters. Dit was een van de hulpmiddelen tegen menstrautiepijn.

Zonder Schaamte

BruZelle

BruZelle werkte de eerste vormingsdag uit met als thema: Menstruatie en ik?
Wat gebeurt er met mijn lichaam? En wat kan ik gebruiken om het aan te
pakken? Hoe ga ik er mee om? Op de 2de vormingsdag werkten de dames van
BruZelle ondersteunend. BruZelle zal ook het vormingsaanbod in de scholen
verzorgen.

Weerbaar.be

De weerbaarheidsexperte en tevens leerkracht op OKAN scholen, is reeds van
bij het ontstaan van Girls in the City een essentiële partner. Weerbaar.be werkte
de 2de vormingsdag uit met als thema: Menstruatie en de ander. Hoe kunnen we
mensen nu informeren? Waarom is dat belangrijk? Menstruatiearmoede uit de
doeken doen. Op de 1e vormingsdag werkte Leonie van weerbaar.be
ondersteunend. Weerbaar.be zal ook actief een aantal kwetsbare doelgroepen
benaderen in de scholen.

Kunstenares
Susanna

Susanna ging aan het einde van de 2de vormingsdag creatief aan de slag met de
meisjes. De meisjes maakten allerlei kunstwerkjes waarin ze hun conclusie van
de 2 vormingsdagen verwerkten. Nadien vormde Susanna deze kunstwerkjes
om tot een informatieve poster. Deze posters werden verspreid in de
verschillende scholen en hebben als doel de taboes te doorbreken en
menstruatiearmoede bespreekbaar te maken. Uitgangspunt: ‘hoe kunnen we
menstruatie normaliseren?’, ‘wat is belangrijk dat andere meisjes én jongens
weten?’
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Studenten
orthopedagogie

6 eerstejaarsstudenten van de opleiding orthopedagogie van de Karel de Grote
Hogeschool Antwerpen hebben zich geëngageerd om de posters op de scholen te
verspreiden.

Bloemooi
- Vlaamse scholen (directies, leerkrachten, leerlingen): dankzij het harde werk van een stagiair,
is er een enquête kunnen verspreid bij de Vlaamse secundaire scholen. Meer dan 1400 mensen
vulden deze in en dit was een bron van heel wat interessante verhalen, waarvan we er uiteindelijk
ook een paar met toestemming op de website werden gezet.
- Bekende gezichten: we zijn Jitske Van de Veire en Carla Rosseels dragen het project mee uit.
- Interlevensbeschouwelijk netwerk Brugge: de drempel om over menstruatie te praten bleek bij
veel mensen met een migratieachtergrond hoog. Er werd in antropologische en sociologische
vakliteratuur gezocht naar relevante prakijken rond menstruatierituelen
- Heel veel collega’s, vrienden en kennissen droegen bij aan het uiteindelijke resultaat, door
hun eerlijke mening en ervaringen te delen en feedback te geven over de website en brochure.
Verander de regels
- Vrijwilligers en lidorganisaties die content hielpen ontwikkelen: Free Brussels, Geuzenhuis
- Diverse organisaties en personen die hebben geholpen om interessante getuigenissen te vinden
(EndoHome, top sport coach en Hanne Claes, SMBG, Gendercontact, …)
- Horeca en socio-culturele sector: dit worden belangrijke partners in het voorjaar van 2022, bij de
verspreiding van de deurhangers.
#PeriodConfessions (Bloody Venus)
- De samenwerking met VIVA-SVV en Bruzelle was vooral gericht op de oorspronkelijk geplande
acties met het Venusbeeld. Dit Venusbeeld werd uiteindelijk niet ontworpen. Wel werd er met deze
partners samengewerkt voor een sensibiliseringsactie rond de inzamelboxen van VIVA en
Bruzelle. Hierbij verkleedden we ons als maandverband en reden we rond met een als
maandverbandverpakking aangeklede bakfiets, waarin mensen maandverband konden doneren.
Op 11 november 2021 vond deze sensibiliseringsactie plaats in Leuven, op 20 december 2021 in
Brussel. Dit actieluik werd ondergebracht in het inzamelproject van VIVA-SVV.
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- Voor de TikTok-campagne werd er niet intensief samengewerkt met VIVA-SVV en Bruzelle. Wel
gaven ze, net zoals de overige leden van de werkgroep van de communicatieprojecten bij de
Vrouwenraad, input inzake influencers.
- Er werd samengewerkt met Joetz voor de Waddist-bevraging.
-Met de activistes van Period Comfy werd gebrainstormd over mogelijke scenario’s voor de
challenge.
- Bij een aantal TikTokkende jongeren werd naar de do’s en don’ts van een challenge gepolst.
-Intensieve samenwerking met TikTok-influencer(s): briefing, opvolging.

Inzameling en verdeling van materiaal
Binnen het project M-Power speelden volgende partners een belangrijke rol:
➢ Buurtwinkel vzw Anneessens: bereiken van de doelgroep.
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➢ Jeugdwerking D’ Broej (Centrum West Molenbeek): bereiken van de doelgroep +
ontmoetingsplaats.
➢ Moskee Al-Amal: bereiken van de doelgroep + ontmoetingsplaats.
➢ GC De Platoo (Koekelberg): bereiken van de doelgroep + ontmoetingsplaats
➢ Bruzelle: Expertise over menstruatie, menstruatie armoede en logistieke ondersteuning via
inzamelplaatsen.
➢ Wijkcomite Neder -Over-Heembeek: bereiken van de doelgroep + ontmoetingsplaats.
➢ Project Versailles asbl Neder -Over -Heembeek: Bereiken van de doelgroep
➢ Gemeenschapscentrum NOVAH: Bereiken van de doelgroep
➢ Moskee Alhallil: Bereiken van de doelgroep
Het project Waardig Menstrueren: inzamelboxen voerde acties ten voordele van BruZelle, op die
manier waren zij een betrokken partner. Vanuit het project werd materiaal ingezameld, BruZelle
nam nadien de verdeling naar de kansengroepen voor hun rekening. Ook Zij-kant was betrokken
als partner. Deze samenwerking focuste zich hoofdzakelijk op de actie naar aanleiding van
Vrouwendag.
In het project Waardig Menstrueren: wasbaar maandverband waren BruZelle en Zij-kant
aanvankelijk als partner opgenomen. Het was echter zoeken naar een geschikte rol; tijdens
overlegmomenten vond er onderlinge uitwisseling plaats maar de voorbereiding en uitwerking lag
volledig bij VIVA-SVV. MAAKbar was bij aanvang een potentiële partner. Zij kregen in de loop van
2021 echter te horen dat er geen subsidies meer werden voorzien voor hun werking. Er werd
samengewerkt met één van de vrijwilligers. Zij werkte in het verleden als professioneel naaister.
Op basis van onze input en vooronderzoek, werkte zij de patronen voor de verschillende
verbanden uit.
Binnen het project Bloedhekel aan armoede waren er volgende partners:
1) organisaties die de ingezamelde producten verdelen: vzw Arminaa, De Tondeldoos, De
Kleine Drempel Bree, Vincentius Genk, Vzw Jong Meisjeswerking Gent, Luc Maddelein
Curieus Meetjesland
2) organisaties die producten verzamelen: Huis van het Kind Aalst, CLB Aalst,
huizenvandeMens, Vrijzinnige centra
3) organisatie die geld of producten schenkt: vzw Feniks (een vraag van de Lionsclub
wordt nog bekeken)
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Welke mogelijke hefboomeffecten zien jullie voor het federale beleid
inzake deze materie?
Onderwijs en vorming
Vanuit het project AHS tegen menstruatiearmoede worden er beleidsaanbevelingen voorzien op
het niveau van de hogeschool:
•

Omtrent de keuze om blijvend gratis (duurzaam) materiaal ter beschikking stellen

•

Omtrent het voorzien van inhouden over menstruatie-armoede en -schaamte in vakken

•

Omtrent de inrichting van toiletten bij verbouwingen en nieuwbouwprojecten van de
hogeschool, gericht op het wassen van duurzaam menstruatiemateriaal in de toiletruimtes
zelf.

We zien het hoger onderwijs ook als een motor van maatschappelijke verandering en willen
daarbij een voortrekkersrollen (blijven) spelen. Onze studenten en docenten zullen als ware
ambassadeurs de boodschap laten weerklinken: Waarom is toiletpapier veelal gratis beschikbaar
in publieke gebouwen, en menstruatiemateriaal niet? We geven daarom graag zelf het goede
voorbeeld. Deze hefboom moet ervoor zorgen dat toekomstige sociaal werkers deze boodschap
ook meenemen naar hun werkplek, hun leefwereld.
Vanuit het project It’s Bloody Time merkten de projectleiders hoe belangrijk het is dat het taboe
rond menstruatie wordt gezien als een feitelijk probleem. Waar dit in de opstart bij scholen
moeilijk leek te liggen, zorgde de studiedag net wel voor veel interesse van scholen. Er wordt
benadrukt dat een opname van het thema menstruatieschaamte in het curriculum van
middelbare scholen een kader zou bieden aan leerkrachten om hieraan te werken en een
positieve houding ten opzichte van menstruatie te creëren.
Bovendien kan het ook interessant zijn om gratis menstruatieproducten op een eervolle manier
aan te bieden op scholen aan zij die het nodig hebben. Op dit moment kunnen jongeren aan het
secretariaat vragen om een maandverband (en eventueel een tampon, maar dit is niet altijd een
optie), maar die stap is vrij groot om te zetten. Automaten met menstruatiemateriaal zouden
een oplossing kunnen zijn.
Er wordt voorts melding gemaakt van het bestaan van de problematiek van menstruatieschaamte
op de werkvloer en dat dit ook een focus verdient. Dit kan een interessant werkpunt zijn voor de
federale overheid op korte termijn.
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Uit de rapportering van It’s Bloody Time:
“De ideeën die kunnen voortvloeien uit alle interessante projecten van “M² Maak een einde aan
menstruatiearmoede” zijn eindeloos. Het zou daarom geweldig zijn om enkele merkwaardige
veranderingen te zien in de toekomst vanuit het federale beleid. Het momentum is er, er moet
enkel nog toepasselijk op gereageerd worden.”
Vanuit het project Educatief Pakket Waardig Menstrueren komt vooral het signaal dat de
doelgroep beschikt over ondermaatse informatie met betrekking tot menstruatie (anatomie, cyclus
en producten). Meer basiskennis rond anatomie en de cyclus kan bijdragen tot het
bewustzijn van de groep met betrekking tot abnormale menstruatie. Zij kunnen dit (sneller)
erkennen en signaleren naar een medische zorgverlener en zullen sneller geholpen worden.
Bijgevolg, draagt dit bij aan de gezondheid en welzijn van de menstruerend persoon en gaat zij
minder uitvallen in onderwijs of in tewerkstelling tijdens hun menstruatie.
Door de kennismaken met verschillende opties, gaat de groep mogelijks een menstruatieproduct
vinden dat voor hen het meest geschikt is. Dit kan eventueel een duurzamer product zijn,
waardoor dit de menstruerende personen minder financieel belast. Bijgevolg kan dit leiden tot
het dalen van absenteïsme tijdens menstruatie.
Tot slot, kunnen menstruatiemythes bijdragen aan heel wat risico’s voor de mentale en fysieke
gezondheid van de menstruerende personen. Deze ontkrachten en nuanceren is essentieel voor
het welzijn van de doelgroep.
Vanuit Samen Tegen Ongestelde Vragen ziet men de hefboomeffecten vooral in het feit dat
scholen zich bewust worden van het bestaan van menstruatiearmoede en -schaamte.
Quote van een leerlingbegeleider van een school die mee instapte in het project:
‘Ik ben heel blij dat we kunnen instappen zijn in een project die ons leerlingen weer een stapje
vooruit brengt. Onze meisjes die heel beperkt zijn in kennis en middelen zijn de school dankbaar.
Wat voor ons zo evident is, is voor hen een wereld die opengaat!
Jaren werkte ik met een systeem ‘die werkte’ dacht ik. De meisjes kwamen op het secretariaat met
een gebogen hoofdje en rode kaakjes, ik had geen woorden nodig. Ik wist wat ze nodig hadden en
gaf hen het nodige.’
Sinds de middelen toegankelijker zijn, zie ik dat er veel meer van gebruik van gemaakt wordt . Wat
dus betekent dat er veel vraag en dus nood was die niet tot bij mij kwam.
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Dit project komt via bevraging tot een heel aantal conclusies, waarmee best aan de slag wordt
gegaan in beleid vandaag.
➢ In een eerste graad heerst er nog veel onwetendheid en schaamte. Is de eerste graad de
juiste keuze om hier de basis te leggen of wordt de basis beter gelegd in het
basisonderwijs, 5de en 6de leerjaar?
➢ Van belang om jongens mee te nemen in het doorbreken van het taboe.
➢ Groot percentage (11,8%) heeft geen (voldoende) middelen voor menstruatieproducten wat
een reden kan vormen voor onwettige afwezigheden. De eerste boodschap moet hier zijn
dat gezinnen voldoende basisinkomen moeten hebben om in alle basisnoden te
voorzien!
➢ Personen die menstrueren en hun gezinnen moeten voldoende middelen hebben om
menstruatieproducten aan te kopen. Ons project toont jammer genoeg aan dat dit voor (te)
veel jongeren niet het geval is. De resultaten van de enquête tonen aan dat een gebrek
aan toegang tot menstruatieproducten, kan leiden tot afwezigheden op school. Gezien dit
zowel gelijke onderwijskansen onder druk zet als genderongelijkheid creëert, is dit
onaanvaardbaar voor een samenleving die gelijke kansen belangrijk vindt.
Het recente jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting benoemt nog maar eens het belang van
openbare dienstverlening zoals onderwijs en gezondheidszorg, omdat ze ‘cruciale gelijkmakers’
kunnen zijn. Onderwijs is hierbij een bijzonder type van openbare dienst omdat het zowel
belangrijk is voor een succesvolle persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de sociale en
professionele integratie van mensen en meer specifiek kinderen en jongeren in de samenleving.
Dit project toont duidelijk aan dat toegang tot menstruatieproducten op school hierin een
bijdrage kan leveren, en gecombineerd met sensibilisering rond menstruatieschaamte op
deze domeinen het verschil kan maken voor jongeren.
Daarnaast hopen we dat via de sensibilisering, het bespreekbaar maken van het onderwerp bij
leerlingen en schoolteams, via educatieve pakketten, posters, folders,... dit project als een olievlek
invloed heeft op toekomstige leerlingen, peers, gezinnen zodat hogere overheden dit niet langer
kunnen negeren.
Uit de rapportering over Comfortabel Rood Op School komt het belang naar boven van het
duiden van deze problematiek aan de hand van cijfers. Aantonen in hoeveel steden en gemeenten
acties rond menstruatiearmoede worden opgezet. Indien er geen interesse was, is er geen
deelname van scholen. Burgerinitiatieven zijn mooi, maar bieden geen structurele
oplossingen. Daar waar steden en gemeenten nu al middelen vrijmaken, is een gecoördineerde
aanpak meer aangewezen.
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Ondanks de steeds grotere media-aandacht voor het thema, hebben de uitvoerders van het
project Schilders Op Bezoek ondervonden dat ‘the toxic trio’, zoals het door Plan International
omschreven
wordt ook in Vlaanderen nog steeds een feit is:
(on)betaalbaarheid – (gebrek aan) educatie – taboe
We hebben misschien al een hele weg afgelegd, maar we zijn er nog lang niet. Een
complex probleem los je niet op met enkele tijdelijke projecten. Er is een duurzame
oplossing nodig. Wij hopen dat de (federale) overheid volgt en dat vertaalt in haar beleid.

Sensibilisering / communicatie
Niet beschikken over menstruatieproducten zorgt voor ongemak en stress. Moesten deze
producten aan een schappelijkere prijs of gratis beschikbaar zijn, zou er zich een groter deel van
de maatschappelijk kwetsbare vrouwen zich ontplooien binnen de maatschappij (Y-Period,
Zonder Schaamte). Het klopt niet dat er onder deze doelgroep geen interesse zou zijn voor
duurzame menstruatieproducten, vooral de menstruatieslip wekte veel interesse.
Binnen de projecten Bloedmooi en Verander De Regels werd duidelijk dat de steeds grotere
media aandacht voor het thema, ‘the toxic trio’, zoals het door Plan International omschreven
wordt ook in Vlaanderen nog steeds een feit is: (on)betaalbaarheid – (gebrek aan) educatie –
taboe. Een complex probleem los je niet op met enkele tijdelijke projecten. Er is een duurzame
oplossing nodig. Het thema is razend actueel en er is draagvlak. De vrijzinnige gemeenschap
erkent dat en deMens.nu heeft het thema opgenomen als één van haar kernthema’s waar we met
verschillende projecten op willen blijven inzetten: https://demens.nu/themas/menstruatiearmoedeschaamte/ De samenwerkende partners in het project hopen dat de (federale) overheid volgt
en dat vertaalt in haar beleid.
Vanuit het project #PeriodConfessions (Bloody Venus) ziet men een hefboomfunctie voor de
federale overheid weggelegd in het op de publieke agenda zetten van menstruatieschaamte,
alsook het beschikbaar maken van cijfermateriaal over en de nood aan informatie aan de
doelgroep.
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Inzameling en verdeling van materiaal
Vanuit het project M-Power wordt aangegeven dat er nood is aan campagnes die menstruatie
uit de taboesfeer trekken. Uit de gesprekken bleek dat het taboe nog groot was. Zowel bij jong
als oud, ongeacht achtergrond. Het zou benaderd moeten worden als een teken van kracht.
Daarnaast is het belangrijk dat er degelijke info ter beschikking is om allerlei mythes uit de wereld
te helpen. Voorts geeft de rapportering over dit project aan dat voor groepen die menstruatie
armoede, menstruatieproducten gratis verkrijgbaar zouden moeten zijn. Vb bij de apotheek,
wijkgezondheidscentrum, sociale kruideniers, … Duurzame menstruatieproducten moeten meer
gepromoot worden en ook toegankelijker worden. Bij vele jonge mensen was het onbekend, terwijl
het bij ouderen soms deed terugdenken aan vroeger (hoewel de menstruatieproducten van
vroeger niet te vergelijken zijn met die van nu).
Er is nood aan welgekende en laagdrempelige verdeelpunten voor vrouwen die op straat
leven. Suggestie: inzet van straathoekwerkers voor promotie. Inzetten op duurzame
menstruatieproducten betekent ook inzetten op voldoende toegankelijke en discrete plaatsen om
die menstruatieproducten uit te wassen.
Uit het project Waardig Menstrueren: inzamelboxen komen volgende potentiële hefbomen naar
boven: inzetten op bewustwordingsacties zodat menstruatiearmoede minder ongekend is en een
tegemoetkoming door de mutualiteit wat een groot verschil zal maken voor personen voor wie
menstruatieproducten op dit moment te duur zijn. Ook vanuit Waardig Menstrueren: wasbaar
maandverband maken we dezelfde hefbomen op, nl. de nood aan bewustmakingscampagnes
rond en terugbetaling van ecologische en duurzame alternatieven voor wegwerpproducten.
Het project Bloedhekel aan armoede geeft aan dat ondanks de steeds grotere media aandacht
voor het thema, er nog steeds sprake is van onbetaalbaarheid, gebrek aan educatie en taboe.
Er is nood aan een duurzame oplossing, die er niet zal komen met tijdelijke projecten.

5. Signalen en aanbevelingen
Onderwijs en vorming
Binnen de cluster onderwijs en vorming kwamen volgende signalen naar boven.
➢ De timing was te strak, de verwachtingen hoog, met een beperkt werkingsbudget en geen
personeelstijd. Het was een duwtje in de rug, maar nog geen ware hefboom.
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➢ Een drempel waar scholen mee worstelen is dat er geen budget voorzien is om blijvend
menstruatieproducten aan te bieden op een toegankelijke plaats binnen hun school.
Scholen zien het niet haalbaar om het aanbod van menstruatieproducten op een
toegankelijke plaats na de projectsubsidie van hun eigen werkingsmiddelen te betalen.
➢ In dialoog gaan met de brugfiguren en de leerlingbegeleiders is cruciaal. Ze hebben veel
kennis van wat werkt en wat werkt niet op hun school. Toch heerst er vaak nog
drempelvrees bij scholen (die niet altijd terecht blijkt). Het is belangrijk om schoolteams
mee te nemen.
➢ Er is nood aan een grotere studie met betrekking tot het verband tussen het aanbieden van
producten en daling van absenteïsme.
➢ De politiek en het middenveld zouden de krachten moeten bundelen en dit thema niet
loslaten.

Sensibilisering / communicatie
Binnen de cluster sensibilisering / communicatie kwamen volgende signalen naar boven.
➢ Er is en blijft een grote nood aan educatie rond het thema menstruatiearmoede. Er is nood
aan duurzame en langdurige projecten op te zetten die vooral ook de meest kwetsbare
doelgroep van de maatschappij bereiken.
➢ Binnen de meisjeswerking van YWCA worden de menstruatieproducten steeds
laagdrempelig en gratis aangeboden. Dit willen we permanent inbouwen in onze
werking.
➢ Het project werd enthousiast onthaald bij de meisjes binnen de werking van YWCA.
Daarnaast was de nood aan informatie en taboe-overschrijdend werken heel groot. Er komt
daarom een jaarlijkse themadag hierrond.

Inzameling en verdeling van materiaal
Het taboe en de onwetendheid met betrekking tot menstruatie en bij uitbreiding menstruatie
armoede bleek zeker nog groot, leren we uit de rapportering over het project M-Power.
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Uit de rapportering over M-Power:
“Een aandachtspunt is dat een deel van de oudere generatie niet positief staat tegenover herbruikbare
menstruatieproducten. Dit merkten we door reacties op ons artikel waarbij we een sjabloon voor
herbruikbaar maandverband deelden. Die oproep katapulteerde sommige oudere vrouwen terug naar een
tijd waarbij het een heel gedoe was om dergelijke maandverbanden met de hand te wassen etc. Zij zeiden
net heel blij te zijn met de uitvinding van wegwerpmenstruatieproducten.”

Vanuit de Vrouwenraad
Naast de preliminaire aanbevelingen vanuit de Vrouwenraad, en de signalen en aanbevelingen
vanuit de projecten waarbij de Vrouwenraad zich volledig aansluit, geeft de Vrouwenraad graag
ook nog volgende aanbevelingen mee:
➢ Menstruatiearmoede is slechts 1 aspect van armoede: waak er over om niet enkel in te
zetten op het uitbannen van menstruatiearmoede maar zorg voor inbedding in breder
armoedebestrijdingsbeleid.
➢ Menstruatiearmoede is een onderdeel van menstruatiewelzijn. Verderzetting van de
genomen initiatieven, disseminatie en verduurzaming krijgen de meeste impulsen wanneer
ze kunnen groeien onder de bredere noemer ‘welzijn’ in plaats van armoede.
➢ Betrek mensen in armoede
➢ Armoede op school is vaak verborgen. Let er op dat wanneer je dit zichtbaar maakt, je niet
gaat stigmatiseren.

➢ Zet in op sensibilisering rond duurzaam menstruatiemateriaal (menstruatieslip, cup,
duurzaam maandverband): dit is nieuw en ongekend.
➢ Vind een duurzame manier om tegen menstruatiearmoede te strijden, niet een die
afhankelijk is van beperkte projectmiddelen.
Zet in op een toegankelijk digitaal dashboard met een overzicht aan trainers, educatief materiaal, good
practices, in kaart gebrachte drempels en noden, innovatie, netwerk, inzichten, onderzoek, acties,
bronmateriaal, lectuur, projecten.. Aansluiting bij een bestaand en toegankelijk digitaal dashboard zou
ideaal zijn. Een goed voorbeeld zou het Plan International ‘Lets Talk Period’14 zijn, of het Internationale
platform Menstrual Health Hub.15

14
15

Let’s Talk. Period | Plan International UK (plan-uk.org) (bezocht op 21 februari 2022).
https://mhhub.org/ (bezocht op 21 februari 2022).
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