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Manifest van een changemaker

Ik ben een changemaker. Ooit ben ik naar Nederland gevlucht omdat mijn wereld mij wilde verande-
ren. Nu verander ik mijn wereld. 
Ik ben een changemaker. Dit is mijn manifest.

Er is één wereld, één volk, één leven. Ik geloof in de universele rechten van de mens. Deze gelden 
overal en voor iedereen, zonder uitzondering. Ik verwerp het idee dat cultuur, religie, sekse, leeftijd, 
afkomst of nationaliteit scherpe grenzen trekken tussen mensen. Ik sta voor de uitgestoken hand, 
voor bruggen bouwen, voor een gemeenschappelijk grenzeloos doel: een leven in vrijheid en vrede.

Ik ben een vluchteling. Toen ik hier kwam, vertelde ik de verhalen van mijn vlucht uit het land van mijn 
moeder en vader. Ik was een boodschapper van schendingen van mensenrechten. Ik was missionaris 
namens mijn volk. Ik kwam uit Chili, uit Argentinië, uit Irak, uit Iran, ik kwam uit Turkije, uit Afghanistan, 
uit Somalië. Ik streed voor vrijheid, voor vrede, voor emancipatie, tegen ongelijkheid, tegen tirannie, 
tegen angst.

Ik zet me in voor een andere, betere wereld. Overal en altijd, hier en nu. Ik werk aan verandering, in 
denken en doen, in de band tussen twee mensen, en in de maatschappij van miljoenen. Mijn waarden 
zijn respect, waardigheid en wederkerigheid.

Ik zie mezelf als deel van een wereldwijde stroming die steeds sterker wordt. Overal ontpoppen men-
sen zich tot changemaker. Steeds meer mensen begrijpen dat zij zelf de sleutel in handen hebben 
om hun wereld te veranderen. Dit kan een kleine verandering zijn. Bijvoorbeeld zorgen voor meer 
begrip voor elkaar. Het kan ook een grote verandering zijn. Zoals een einde maken aan lichamelijk 
geweld of geestelijke terreur.

Ik ben een nieuwe stem in het debat. Niet hard, niet soft, maar helder en inspirerend. Ik praat over wat 
wij voor elkaar kunnen betekenen, over het werk dat nodig is, over wat het kost en wat het oplevert.

Ik wil ook jou inspireren, motiveren en uitnodigen om changemaker te worden. Daarom eindig ik mijn 
manifest met een oproep aan jou. Sluit je nu bij me aan. Dan veranderen we samen de wereld. En we 
beginnen vandaag.
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1. Introductie

Wij strijden voor een vrij leven. Vroeger, nu en 
altijd. Ons concept Changemakers gaat dan ook 
over mensenrechten en het naleven, verdedigen 
en uitdragen ervan. Het gaat over mensen 
die zich hier hard voor maken. Over mensen 
die inspirerend leider zijn, die begrijpen hoe 
verandering werkt, welke krachten daarachter 
zitten en die een revolutie op gang durven 
brengen. Die het lef hebben om onderwerpen als 
eergerelateerd geweld op de agenda te zetten. 
Mensen die dat kunnen, zijn de échte makers van 
change.

Dit boekje bevat de introductie van de methodiek 
Changemakers.  Deze methodiek is ontwikkeld 
door Vluchtelingen-Organisaties Nederland 
(VON) en maakt deel uit van het landelijk 
kaderprogramma Aan de Goede Kant van de Eer. 
Een gezamenlijk initiatief van het Inspraakorgaan 
Turken (IOT), het Samenwerkingsverband 
Marokkaanse Nederlanders (SMN) en VON, in 
samenwerking met het ministerie van VROM. 

Centraal in het kaderprogramma ‘Aan de Goede 
Kant van de Eer’ staat de maatschappelijke 
preventie van eergerelateerd geweld. Dit is 
een geweldssoort die nog dagelijks voorkomt, 
ook in Nederland. Omwille van behoud van 
de eer zitten meiden en vrouwen, maar ook 
jongens en mannen vast in een systeem 
waarin vrouwen zich kuis moeten gedragen, 
mannen hun eer behoren te beschermen en de 
gemeenschap hierover openlijk mag oordelen. 
Om dit systeem en daarmee de sociale druk 
op individuen te doorbreken is een collectieve 
mentaliteitsverandering bij gemeenschappen 
nodig. 

Een collectieve mentaliteitsverandering slaagt 
pas als dit wordt gedragen door mensen uit 
de gemeenschap zelf. Een dergelijk proces 
kan niet worden opgelegd, maar kan wel 
worden georganiseerd. Vanuit dit idee is VON 
in 2008 gestart met het ontwikkelen van de 
methodiek Changemakers. Een werkwijze 
waarin mensen worden geactiveerd en 
gevormd tot changemakers: mensen die in 
een bepaalde situatie verkeren en het lef 
hebben dat te veranderen. Zij krijgen kennis 
en vaardigheden om hun eigen situatie en 
de situatie van anderen in hun omgeving, te 
veranderen. Daarmee zijn zij de trekkers van 
de gewenste mentaliteitsverandering. Zij leren 
om de krachten van verandering te analyseren 
en om doeltreffende strategieën uit te zetten, 
aansluitend op hun eigen probleemstelling en 
mogelijkheden. Op deze manier organiseert 
VON een mentaliteitsverandering die van 
binnenuitkomt en daarmee kans van slagen 
heeft. 

Via de methodiek Changemakers heeft VON 
onderwerpen als eergerelateerd geweld, 
homoseksualiteit, huwelijksdwang en vrouwelijke 
genitale verminking aan de kaak gesteld. Vanuit 
het idee dat veel dagelijkse problemen tussen 
man en vrouw, tussen hetero en homo, tussen 
jong en oud problemen van onszelf zijn, die we 
voor een deel hebben meegenomen in onze 
bagage. Problemen die niets te maken hebben 
met sociale, politieke of morele verhalen 
van anderen. Vanuit deze optiek hebben 
de afgelopen twee jaar honderden kaders 
van vluchtelingengemeenschappen stelling 
genomen tegen eergerelateerd geweld, tegen 
huwelijksdwang en tegen vrouwelijke genitale 
verminking. Andere kaders hebben zich juist 
openlijk uitgesproken voor homoseksualiteit. 

Wat is VON?
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) is 
de spreekbuis van vluchtelingen in Nederland. 
Een landelijke koepelorganisatie met in 
Nederland ruim 400 vluchtelingenorganisaties 
die hun krachten in VON hebben gebundeld. 
Wij behartigen de belangen van hen die wegens 
gegronde vrees voor vervolging hun eigen land 
moesten verlaten en naar Nederland zijn gevlucht 
om hier veiligheid en bescherming te vinden. 
Vanuit internationale verdragen heeft Nederland 
de plicht dit hen te bieden.

VON zet zich in voor een samenleving waarin 
mensenrechten worden nageleefd, waarin 
vluchtelingen op een rechtvaardige en humane 
manier worden opgevangen en waarin zij de kans 
krijgen op een volwaardige wijze te participeren. 
We zijn voorvechters van vrijheid, gaan de dialoog 
aan met politici en nemen actief deel aan het 
publieke debat. Vanuit deze positie gaan wij ook 
de strijd aan met mensenrechtenschendingen 
in onze eigen gemeenschappen, zoals 
eergerelateerd geweld. 

2. Visie & uitgangspunten 

Definitie
Eergerelateerd geweld (EGG) is geestelijk en/
of lichamelijk geweld dat wordt gepleegd in 
naam van behoud of zuivering van de eer van 
een individu of dat van een familie, clan of 
gemeenschap. Eergerelateerd geweld komt voort 
uit een collectieve opvatting dat vrouwen en 
meisjes moeten beschikken over een bepaalde 
mate van ‘kuisheid’.

Zodra wordt getwijfeld aan deze kuisheid, is de 
eer van de betreffende vrouw/meisje en dat 
van haar man, familie, clan of gemeenschap 
besmet. Sociale druk en schaamte kunnen haar 
echtgenoot en familie aanzetten tot het ‘redden’ 
van de eer. Dit wordt gedaan door de eerschender 
te straffen met geweld, variërend van huisarrest, 
verstoting, uithuwelijking, mishandeling, 
verminking of - als meest extreme vorm - moord.

Eergerelateerd geweld werd lange tijd niet 
herkend door hulpverleners. Ook justitie en politie 
durfden  tegen dit ‘culturele verschijnsel’ niet 
hard op te treden. Daardoor heeft eergerelateerd 
geweld zich jaren ongestoord in Nederland 
kunnen manifesteren. Pas na aanhoudend 
protest en acties van vrouwen van migranten- en 
vluchtelingenkomaf werd eergerelateerd geweld 
in 2005 officieel erkend en strafbaar gesteld. 
Sindsdien hanteert de rijksoverheid de volgende 
definitie:

‘Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk 
of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een 
collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging 
van) schending van de eer van een man of vrouw 
en daarmee van zijn of haar familie waarvan de 
buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken’ 
(Ferwerda & Leiden, 2005).

“Gelijkheid is het allerbelangrijkste. Als changemaker 
moeten we dat ook zelf uitdragen. We kunnen dus niet 
anderen gaan discrimineren.” 
Bestuurslid Iraanse Vluchtelingen Zelforganisatie  
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Schending van mensenrechten
Eergerelateerd geweld is in strijd met de funda-
mentele rechten van de mens, waaronder artikel 
5 van de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens: “Een ieder heeft recht op leven, 
vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon”. 
Ook schendt eergerelateerd geweld het recht op 
fysieke integriteit en zelfbeschikking en is daar-
mee in strijd met de Nederlandse Grondwet. Toch 
leggen niet alle vluchtelingen de link tussen hun 
eigen ervaring als slachtoffer van mensenrech-
tenschendingen en hun eigen mentaliteit en 
houding tegenover anderen in hun omgeving.

Bij sommige vluchtelingen zien we tegenstrijdige 
acties. Zoals links-liberale vluchtelingen die in het 
herkomstland hebben gevochten voor gelijke 
rechten, maar hier in Nederland zonder bezwaar 
hun dochters opleggen met wie zij moeten 
trouwen. Of modern ogende ouders die hun 
tienerdochter het bezit van een mobiele telefoon 
en een e-mailaccount verbieden uit angst voor 
stiekeme relaties. Een belangrijke oorzaak voor 
deze, schijnbare, tegenstrijdigheid is dat veel 
vluchtelingen eergerelateerd geweld niet als 
zodanig (h)erkennen. 

Het concept ‘geweld’ dat vluchtelingen kennen 
en afwijzen, staat vaak los van het beschermen of 
zuiveren van hun eer. ‘Geweld’ is oorlogsgeweld, 
martelingen in de gevangenis, roofovervallen. 
Vaak hard fysiek geweld. ‘Eer’ is iets waar je trots 
op bent, een dierbaar erfgoed waar je voorzichtig 
mee omgaat. Als deze eer wordt geschonden, is 
het volkomen legitiem dit te wreken. Dat heeft 
volgens deze gedachtegang niets met geweld te 
maken.

Het (h)erkenbaar maken van eergerelateerd 
geweld als écht geweld, is de eerste stap richting 
mentaliteitsverandering. Dat betekent dat 
mensen die juist vaak een sterk moreel kader 
hebben, verteld moet worden dat wat altijd werd 
goedgekeurd, gestimuleerd en gezien als daad 
van liefde, slecht is. Geen eenvoudige taak. 

Om deze reden is belangrijk dat juist vanuit de 
gemeenschap zélf een mentaliteitsverandering 
wordt gestart. Het morele kader dat is ontwikkeld 
en in stand wordt gehouden door een 
gemeenschap, kan alleen door de leden van die 
gemeenschap zélf worden afgebroken.

Mentaliteitsverandering is een langdurig, intern, 
proces, maar wel in stappen te vatten en daarom 
te organiseren. Als eergerelateerd geweld wordt 
herkend en mensen erkennen en geloven dat 
het hun eigen probleem is, staan zij open voor 
oplossingen. Als mensen dan worden overtuigd 
van de reële mogelijkheid om zelf iets aan 
hun probleem te doen en worden geactiveerd 
hun ideeën om te zetten in praktijk, is de 
mentaliteitsverandering in werking. Als ten slotte 
het nieuwe verworven gedrag en/of de nieuwe 
meningen daadwerkelijk wordt geïmplementeerd 
en meer mensen zich aansluiten bij de nieuwe 
beweging van verandering, wordt geleidelijk een 
nieuwe collectieve mentaliteit gevormd.

Samenvattend kunnen we stellen dat we, 
hoewel we zijn gevlucht voor schendingen van 
mensenrechten, niet automatisch bewuste 
verdedigers van mensenrechten zijn. Toch zijn wij 
van mening dat juist bij ons een veranderproces 
goed in gang te zetten is. Belangrijk is dat mensen 
worden geconfronteerd met hun eigen houding 
en gedrag, zodat zij tegenstrijdigheden in hun 
eigen normen en waarden beseffen. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor gesprekken en verandering 
in visie en uiteindelijk houding. Dit is een proces 
dat geïnitieerd en georganiseerd kan worden, 
maar vervolgens van binnenuit gedragen moet 
worden wil het slagen. 

Handelingsprotocol
De strijd tegen eergerelateerd geweld wordt op 
twee fronten gevoerd: de gemeenschap en het 
individu. Collectieve mentaliteitsverandering 
van gemeenschappen is nodig om de sociale 
druk op individuen en het normaliseren van 
geweld te doorbreken. Tegelijkertijd moeten 
individuen weerbaarder worden om zich tegen 
de sociale druk te beschermen en hebben 
(potentiële) slachtoffers van geweld veiligheid en 
bescherming nodig. 

Omdat een collectieve mentaliteitsverandering 
alleen door de gemeenschappen zelf kan 
worden gedragen, zijn zelforganisaties van 
deze gemeenschappen, de migranten- en 
vluchtelingenorganisaties, de aangewezen 
partijen om mentaliteitsverandering op gang 
te brengen. Zij zijn als het ware georganiseerde 
onderdelen van de gemeenschap en kunnen 
het voortouw nemen in de maatschappelijke 
preventie van eergerelateerd geweld.   

Ook op het gebied van het individu kunnen 
migranten- en vluchtelingenorganisaties mensen 
uit hun achterban activeren, informeren en 
ondersteunen bij hun empowermentproces. 
Bijvoorbeeld door empowermentcursussen 
en kadertrainingen te organiseren, individuele 
begeleiding aan te bieden of actief te informeren 
over cursussen in de buurt of over relevante 
(nieuwe) wet- en regelgeving. Daarnaast spelen 
migranten- en vluchtelingenorganisaties een 
rol bij het signaleren en melden van (dreigend) 
geweld richting hulpinstanties.

Om migranten- en vluchtelingenorganisaties te 
ondersteunen in de uitvoer van hun taken en deze 
inzichtelijk te maken voor andere betrokkenen, 
zoals welzijnsorganisaties, hulpinstellingen 
en gemeenten, heeft VON in 2007 samen 
met het IOT en SMN het handelingsprotocol  
‘Vluchtelingen als Changemakers: in de strijd 
tegen Eergerelateerd Geweld’ gelanceerd. Dit 
protocol beschrijft de rollen en taken van alle 
betrokkenen in de preventieve aanpak van 
eergerelateerd geweld. Het biedt een blauwdruk 
voor samenwerking. 

“Als changemaker krijg je 
ook tegenstanders, want 
je gaat dingen veranderen 
die anderen graag zo  
willen houden. Daar moet 
je mee om leren gaan.”    
Bestuurslid Koerdische 
Vereniging Midia
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Inhoudelijke uitgangspunten 
Afgeleid uit bovenstaande visie kunnen we voor 
de methodiek Changemakers – Eergerelateerd 
Geweld de volgende uitgangspunten definiëren: 

1. (Vrijwillige) mentaliteitsverandering komt van
 binnenuit. Changemakers uit de 
 gemeenschap zijn de inspirators en activators 
 van verandering. Externen kunnen hooguit de
 changemakers hierin ondersteunen.

2. Verandering gaat eenvoudiger als mensen 
 inzicht hebben in de stappen van verandering. 
 Herkenning en erkenning van een probleem, 
 motivatie om te veranderen, actie en borging 
 van de verandering zijn allen belangrijke 
 stappen van een veranderproces. 

3. Iedere changemaker heeft andere 
 kennis en vaardigheden die nodig zijn voor
 veranderprocessen. Uitwisseling van deze
 kennis en vaardigheden binnen of tussen
 zelforganisaties is zeer waardevol. 

4. Afhankelijk van de eigen competenties  
  nemen mensen andere rollen op zich  
 bij het bereiken van verandering. In een    
 zelforganisatie bestaan vaak drie profielen   
 changemakers: bestuurders, aanjagers en
 mentaliteitsveranderaars (al dan niet verenigd
  in een persoon). 

Een korte toelichting hierop:

 • Bestuurders hebben de taak bestuurlijke
  leiding te geven aan de aanpak van   
  eergerelateerd geweld binnen de 
  organisaties, zoals de aanpak op de  
  prioriteitenlijst te  zetten en de 
  contacten te onderhouden met  andere 
  betrokken  instanties.

 • Aanjagers zijn de mensen die de aanpak  
  bij organisaties en informele netwerken 
  agenderen. Zij zijn de actievoerders.

 • Mentaliteitsveranderaars zijn degenen   
  die de   veranderprocessen in gang   
  zetten via training en voorlichting van   
  risicogroepen.

5.  Sociale netwerken helpen bij de borging 
 van  verandering. Ze bieden steun aan   
 changemakers die hun nek uitsteken 
 voor verandering. Het vormen van coalities   
 binnen en/of tussen een netwerk, 
 zoals een zelforganisatie, is een voorwaarde 
 voor succes. 

6.  Mensen leren door te doen. Changemaker   
 ben je niet in woord, maar in daad. 
 De trainers hebben daarom tijdens de 
 training vooral een structurerende, 
begeleidende en faciliterende rol.

“Voordeel van het Changemakersprogramma is dat 
het breder is dan een projectje over eergerelateerd 
geweld. Mensen worden wakker geschud om zélf op 
te staan. Het maakt veel meer problemen en trauma’s 
zichtbaar dan alleen eergerelateerd geweld, omdat 
de mensen leren wat hun rechten en plichten zijn.”  
Bestuurslid Vluchtelingen Vrouwen Raad

3. Doelgroep 

Deze methodiek is ontwikkeld voor vluchtelingen- 
en migranten(organisaties) die aan de slag willen 
met de aanpak van eergerelateerd geweld. De 
methodiek is geschikt voor bestuursleden van 
zelforganisaties, trainers van migranten- of 
vluchtelingenkomaf en andere actieve leden van 
risicogemeenschappen. Dat zij georganiseerd 
zijn in bijvoorbeeld een zelforganisatie en dus 
veel mensen bereiken, is een pre.

De kern van deze methodiek is de hoge mate van 
zelfmobilisatie van ‘de doelgroep’. Dit betekent 
dat de methodiek eigen gemaakt wordt door de 
mensen die veranderprocessen in gang zetten. 
Dit kan leiden tot verschuiving van bestaande 
machtsposities, waarin de doelgroep niet langer 
eindgebruikers zijn, maar de eigenaren van 
de methodiek. De methodiek zelf kan daarom 
alleen worden gebruikt door maatschappelijke 
organisaties en overheden die de uitdaging 
aandurven veranderprocessen te faciliteren in 
plaats van daaraan zelf inhoudelijk invulling  te 
geven. 

4. Doelstelling

Concreet beoogt VON met de methodiek 
Changemakers de volgende doelen te realiseren:

1. Empowerment en zelfredzaamheid van   
 individuen:
 • Door individuen zichtbaar in de    
  hoedanigheid van changemaker te   
  positioneren (yes, we can!).

 • Door individuen instrumenten te geven   
  om een veranderproces op reële en 
  effectieve wijze in gang te zetten, vanuit
   hun netwerk richting de samenleving.

2. Emancipatie van groepen:
 • Door van de eigenaren beheerders te   
  maken: degenen die een veranderproces
  moeten doorgaan, bepalen de manier
  waarop en zijn verantwoordelijk voor de 
  uitkomst. Dit betekent dat:

 • Het veranderproces van binnenuit komt:  
  de changemaker beheert de visie, het   
  netwerk beheert de actie. 

 • De changemaker en het netwerk zijn    
  initiators van eventuele samenwerking   
  met derden (waaronder maatschappelijke 
  organisaties en overheden).

 • De changemaker en het netwerk 
  verantwoordelijk zijn voor de resultaten
  van het veranderproces.

3. Algemene bewustwording van het bestaan en 
 belang van mensenrechten:
 • Door activiteiten van changemakers
  zichtbaar te maken in kranten, in
  magazines, op websites, via 
  persberichten,  in tv-programma’s, in   
  open bijeenkomsten.

 • Door het netwerk van changemakers   
  beschikbaar te maken voor iedereen die
  zich betrokken voelt bij     
  mensenrechtenissues,  via virals, 
  websites en andere media.

 • Door de politiek, media en 
  maatschappelijke organisaties aan te 
  spreken op of te informeren over 
  schendingen, punten ter verbetering aan 
  te dragen, informatie te kanaliseren en 
  beleid te beïnvloeden. 
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Wat is een changemaker?
In deze methodiek is een changemaker iemand 
die de universele rechten van de mens naleeft, 
uitdraagt en verdedigt. Overal en altijd. Bovendien 
kijkt een changemaker verder dan zijn of haar 
eigen situatie en heeft hij of zij het lef vragen 
te stellen en zaken aan te kaarten die ook de 
situatie van een ander veranderen. Ook heeft een 
changemaker een (groot) netwerk.

Zodat hij  of zij een platform heeft voor het uitdragen 
en verdedigen van zijn of haar idealen. Daarom 
zijn personen met een vluchtelingenafkomst in 
een zelforganisatie - mensen die hebben moeten 
vluchten vanwege schending van de universele 
rechten van de mens én die een georganiseerd
netwerk hebben - bij uitstek potentiële 
changemakers. 

5. Inhoud & structuur

De methodiek Changemakers – Eergerelateerd 
Geweld richt zich op individuen die de wens en 
het lef hebben hun omgeving te veranderen 
en een groot eigen netwerk hebben waarin 
veranderprocessen kunnen worden geborgd. 
In een basis- en verdiepingstraining leren zij het 
gewenste veranderproces in kaart te brengen, 
doelen te concretiseren en stappen te bepalen 
om de verandering in gang te zetten.  Vervolgens 
activeren zij hun netwerk om gezamenlijk de 
stappen van verandering uit te werken. 

Ten  slotte wordt de verandering geïmplementeerd 
in de gemeenschap zelf en zichtbaar gemaakt 
via PR-activiteiten. Zodat een sneeuwbaleffect 
kan ontstaan en een beweging van verandering 
opgang komt. De methodiek Changemakers 
bestaat dus uit drie onderdelen: training, actie 
en borging en drie niveaus: het individu (de 
changemaker), het eigen netwerk van het individu 
en de samenleving (zie ook figuur 1).

Figuur 1. 
Schematische weergave
Changemakersmodel
VON

Samenleving
(Borging)

Netwerk
(Actie)

Changemaker
(Training)

Praktijkvoorbeeld: Ismael
Als bestuurslid van een Somalische 
jongerenorganisatie ziet Ismael hoe sommige 
jongeren worstelen met problemen met 
hun ouders. Veel jongeren die hier in vrijheid 
opgroeien, willen zelfontplooiing en zelf keuzes 
maken. Sommige ouders daarentegen willen 
de toekomst van hun kinderen bepalen: welke 
studie zij volgen, dat zij geld wegzetten voor de 
wederopbouw in Somalië en trouwen met een 
goede partner.  

De band met familie in Nederland en in Afrika 
is meestal sterk. Daarmee ook de sociale 
controle. Sommige ouders voelen zich met de 
nek aangekeken door familieleden als hun kind 
bijvoorbeeld geen hoofddoek draagt, of al 28 
jaar is en nog steeds niet getrouwd. Reden voor 
ouders om nog strenger op te treden waardoor 
spanningen met hun kinderen ontstaan. Verzet 
hiertegen kan worden gezien als het te schande 
maken van de familie-eer en wordt aangepakt. 
Jongeren worden onder druk gezet te trouwen 
met een neef of nicht, meiden mogen niet meer 
werken totdat ze zich fatsoenlijk gedragen, of 
worden naar familie in Kenia gestuurd om daar de 
juiste normen en waarden te leren.  

Ismael signaleert deze problemen tussen ouders 
en jongeren en helpt al jaren jongeren verder. 
Doel van de Changemakersmethodiek is jongens 
als Ismael naar een hoger niveau te tillen en 
neer te zetten als inspirerend leider. De eerste 
stap is dat Ismael zich ervan bewust wordt dat 
een mentaliteitsverandering over de individuele 
vrijheid van jongeren nodig is en dat hij degene is 
die deze verandering in gang kan zetten. 

Deze bewustwording start tijdens de Basistraining 
Changemakers waarbij je leert met welke 
krachten je te maken hebt en met welke strategie 
je hierin verandering kunt brengen. Voorbeelden 

van krachten zijn de traditionele achtergrond 
van ouders, andere kaders van vrijheid van beide 
generaties, de familie in Somalië die toeziet 
op de opvoeding. De training is erop gericht 
jongens als Ismael te overtuigen van zijn eigen 
rol en mogelijkheden in het veranderproces. 
Hij leert doelen te stellen, effectieve acties te 
bedenken en zijn netwerk in te zetten voor 
empowermenttrainingen die hij organiseert voor 
jongeren en ouders. 

Ondertussen wordt gewerkt aan maatschappelijk 
draagvlak en borging van het veranderproces. 
Dat betekent dat de partij die de methodiek 
uitvoert, in dit geval VON, op bestuurlijk en 
beleidsmatig niveau samenwerking zoekt met 
maatschappelijke organisaties en hulpinstellingen 
die verantwoordelijk zijn voor de bescherming en 
veiligheid van mensen. Jongeren en ouders die 
worden empowered en geactiveerd om op te 
staan tegen sociale controle, krijgen dan de juiste 
ondersteuning. Hun veiligheid en bescherming 
is gewaarborgd, zij hebben professionals die hen 
helpen, mocht er iets uit de hand lopen. 

Door samenwerking te organiseren tussen 
changemakers als Ismael en professionele (hulp)
instellingen die de taak hebben (potentiële) 
slachtoffers te beschermen en daders te straffen, 
worden veranderprocessen geborgd. Dan is de 
methodiek Changemakers volledig in werking 
gesteld. Ismael is in de rol van veranderaar 
geplaatst en heeft als stuwende kracht een 
changemakersbeweging op gang gezet. Daarbij 
is hij uitgegaan van zijn eigen unieke kennis en 
ervaring, wat heeft geresulteerd in een unieke 
aanpak. Het daaruit voortvloeiende proces 
wordt vervolgens geborgd door de relevante 
instellingen aan te spreken op hun taken en 
verantwoordelijkheden in het proces.
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Training
Potentiële changemakers uit vluchtelingenorga-
nisaties worden voorbereid om veranderproces-
sen op gang te brengen. Dit gebeurt in een trai-
ning waarbij de volgende onderwerpen aan de 
orde komen: 

1. Informatieoverdracht:
 • Wat is een veranderproces?
 • Uit welke fasen bestaat een    
  veranderproces?
 • Welk soort factoren beïnvloeden een   
  veranderproces?
 • Wat is de rol van een changemaker in een 
  veranderproces?
 • Wat is de rol van de sociale omgeving in
  een veranderproces? 

2. Demonstratie toepassing van een    
 veranderproces (model-leren):
 • Definiëring eigen probleem, wensen en/ 
  of behoeften
 • Factor- en netwerkanalyse 
 • Formuleren doelstelling en selecteren   
  acties
 • Implementatie acties
 • Evaluatie en continuering van acties

3. Oefening van vaardigheden en feedback   
(rollenspel e.d.)

4. Follow-upbegeleiding bij toepassing van een 
veranderproces in de praktijk (coaching)

Actie
Dit onderdeel van de methodiek is er op 
gericht de geselecteerde acties ten behoeve 
van het veranderproces te implementeren op 
netwerkniveau. Daarvoor is nodig:

1. Netwerkanalyse: 
 • Wie kan wat doen/bieden/heeft welke   
  kennis?
 • Wie moet worden gemobiliseerd voor het 
  beheer en de implementatie van welke   
  acties? 

2. Borging commitment:
 • Via ondertekening handelingsprotocol 
  (beschrijving gezamenlijke visie en
   verantwoordelijkheden)

 
• Via samenwerkingsovereenkomst
  (beschrijving praktische verdeling taken   
  en verantwoordelijkheden)

3. Follow-upbegeleiding changemakers:
 • Toegepaste kennisontwikkeling
  (draaiboeken, voorbeeldprogramma’s, 
  achtergrondinformatie e.d.) 
 • Organisatorische facilitering (financiële   
  middelen , notulist, fotograaf e.d.) 

Borging
Om het veranderproces en continuering van 
gebruik te waarborgen, wordt de omringende 
samenleving (buren, scholen, maatschappelijke 
organisaties, lokale overheden, e.d.) betrokken. 
Dit gebeurt door:

1. Media advocacy:
 • Zichtbaar maken van activiteiten van   
  changemaker en netwerk via kranten,
   tv, e-zines, websites, fora, blogs en andere
   social media (Facebook, Twitter e.d.) 
 • Persberichten over activiteiten,    
  statements en bijeenkomsten

2. Policy advocacy:
 • Samenwerking zoeken met
   maatschappelijke organisaties en lokale
   overheden
 • Politici en beleidmakers betrekken bij 
  activiteiten
 • (On)gevraagde adviezen en rapporten 
  richting politici en beleidsmakers
 • Informatiebijeenkomsten en debatten 
  organiseren 

“Meedoen aan het Change-
makersprogramma maakt 
dat we ons verbonden voe-
len. Je staat niet alleen, we 
zijn sámen bezig met ac-
tie.”  
Mabest Othman, Koerdi-
sche Vereniging Midia

6. Thema’s

De methodiek Changemakers is in principe 
geschikt voor toepassing op ieder thema dat 
gerelateerd is aan mensenrechten. Deze methode 
is daarnaast uitermate geschikt om onderwerpen 
aan de kaak te stellen die gevoelig liggen bij 
bepaalde groepen. Zoals bepaalde schadelijke 
culturele praktijken. Juist omdat de methodiek 
uitgaat van de zelfmobilisatie van groepen waar 
de verandering plaats dient te vinden. 

Zo heeft VON deze methodiek ondermeer 
gebruikt om vrouwelijke genitale verminking 
(female genital mutilation (FGM)) aan 
de kaak te stellen binnen Afrikaanse 
vluchtelingengemeenschappen. 

Ook is deze methode ingezet om de mentaliteit 
rond eergerelateerd geweld bij Koerdische, 
Afghaanse en Somalische vluchtelingengroepen 
te veranderen. Deze methodiek wordt ook 
gebruikt om homoseksualiteit bespreekbaar te 
maken in vluchtelingengemeenschappen. 

Bij specifieke thema’s zoals bovenstaande, 
blijft de inhoud en structuur zoals beschreven 
gehandhaafd. De beoogde veranderprocessen 
zijn dan wel al van te voren bepaald. Belangrijk is 
daarom changemakers in te zetten die al ‘strijden’ 
voor het  specifieke thema.  

Training
Specifiek voor de aanpak van Eergerelateerd 
Geweld heeft VON in samenwerking met 
Jaffar Consultancy een Basistraining en een 
Verdiepingstraining ontwikkeld. 

Deze trainingen zijn bedoeld voor sleutelfiguren, 
bestuursleden, actieve leden en anderen van 
migranten- of vluchtelingenorganisaties die aan 
de slag willen met de aanpak van eergerelateerd 
geweld. De Basistraining Changemakers – 
Eergerelateerd Geweld is de eerste stap om 
mensen te vormen tot changemakers. In deze 
training leren de deelnemers om de krachten van 
verandering te analyseren en om doeltreffende 
strategieën uit te zetten, aansluitend op hun 
eigen probleemstelling en mogelijkheden. Later, 
tijdens de Verdiepingstraining Changemakers 
– Eergerelateerd Geweld leren de deelnemers 
omgaan met weerstand, leiderschap en 
andere vaardigheden die changemakers nodig 
hebben. Op deze manier initieert VON een 
mentaliteitsverandering die van binnenuit komt 
en daarmee grote kans van slagen heeft. 

Met deze trainingen beogen wij:
1. Mentaliteitsverandering bij groepen met
 diepgewortelde waarden die ten grondslag   
 liggen aan eergerelateerd geweld.
2. Ondersteuning van de emancipatiestrijd
 van vrouwen en mannen van     
 vluchtelingenkomaf om hen weerbaarder
 te maken tegen de sociale druk, controle
 van de gemeenschap en tegen de
 onderdrukking van hun persoonlijke
 ontwikkeling.
3. Vergroting van de zelfredzaamheid van
  vrouwen en mannen van
  vluchtelingenkomaf zodat zij een
  zelfstandig bestaan kunnen leiden. 
  Dit is te bereiken door sociale, educatieve 
  en economische zelfredzaamheid en een 
  zelfstandige rechtspositie binnen de 
  Nederlandse samenleving.

1 In deze methodiek wordt uitgegaan van vrijwilligers van zelforganisaties als centrale actoren. Om deze reden zullen financiële middelen moeten worden 

gereserveerd om de geselecteerde activiteit daadwerkelijk uit te kunnen voeren. 
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Actie
Na de training gaan de changemakers 
daadwerkelijk aan de slag met de aanpak van 
eergerelateerd geweld. De changemakers krijgen 
een Change Guide mee. In de Change Guide zitten 
ondermeer een stappenplan voor het organiseren 
van verandering, voorbeelden van werkvormen 
en achtergrondinformatie over eergerelateerd 
geweld en relevante ketenpartners. Een 
ander hulpmiddel is het handelingsprotocol  
‘Vluchtelingen als changemakers: In de strijd 
tegen eergerelateerd geweld’ (VON, 2008). 
In het laatste document staat beschreven 
welke taken en verantwoordelijkheden de 
verschillende spelers in het veld bij de aanpak 
van eergerelateerd geweld hebben. Dus de taken 
van zelforganisaties, politie, vrouwenopvang, 
gemeenten en steunpunten huiselijk geweld. 
Met dit document in de hand kunnen de 
changemakers duidelijke afspraken maken met 
samenwerkingspartners over ieders rol in de 
aanpak.

Idealiter zoeken de changemakers aan de 
hand van een gemaakte netwerkanalyse en de 
lijst met ketenpartners hun alliantiepartners. 
Met behulp van het eerder beschreven 
handelingsprotocol kunnen zij wederzijdse 
commitment aan de aanpak borgen. Bijvoorbeeld 
door een samenwerkingsovereenkomst op 
te stellen met daarin vastgesteld de taken en 
verantwoordelijkheden van beide partijen in 
de aanpak. Zo kan een zelforganisatie, vanuit 
de rol om bewustwording te realiseren in een 
risicogemeenschap, voorlichting organiseren 
voor haar achterban. De gemeente kan dan als 
facilitator optreden en een locatie beschikbaar 
stellen voor deze voorlichtingsmomenten. 

Borging
Door samenwerkingsafspraken te maken met 
alliantiepartners, zoals de gemeente, is een 
deel van de activiteiten van de changemaker al 
geborgd. Om het veranderproces en continuering 
van gebruik nog beter te waarborgen, wordt 
de changemaker gestimuleerd de omringende 
samenleving (buren, scholen, maatschappelijke 
organisaties, lokale overheden, enzovoorts) 
te betrekken bij het proces. Overkoepelende 
organisaties zoals VON, maar ook andere 
belangenbehartigers en maatschappelijke 
organisaties kunnen hierin in belangrijke mate 
aan bijdragen. 

Conform de methodiek Changemakers 
maakt VON bijvoorbeeld de activiteiten van 
changemakers zichtbaar via persberichten in 
kranten, via tv, e-zines, websites, fora en andere 
social media zoals Facebook en Twitter. De 
changemakers leveren daarvoor zelf de inhoud. 
Ten slotte heeft VON een rol als facilitator door 
bijvoorbeeld samenwerking te organiseren 
met maatschappelijke organisaties en lokale 
overheden. Door politici en beleidmakers te 
betrekken bij activiteiten en (on)gevraagde 
adviezen en rapporten te sturen richting politici 
en beleidsmakers of informatiebijeenkomsten en 
debatten te organiseren. Op deze manier wordt 
de verandering die de changemakers op gang 
brengen ook daadwerkelijk geborgd.  

“Door de koppeling van thema’s die allemaal de zelfde 
basis hebben, namelijk ‘zelfbeschikkingsrecht’, lukte 
het ook om andere thema’s zoals homoseksualiteit 
bespreekbaar te maken.” 
Bestuurslid Eritrese Vrouwen Vereniging

Praktijkvoorbeeld ‘Meryem’
Meryem (23 jaar) is rechtenstudent en actief in 
allerlei studentencommissies. Ze organiseert 
feesten, lezingen en netwerkbijeenkomsten. 
Hoewel Meryem en haar broer Mehmed best vrij 
zijn opgevoed, wil haar broer altijd weten hoe 
laat zij thuiskomt en waar ze is. Soms leidt dat 
tot discussie en zelfs tot ruzie. Van vriendinnen 
hoort ze dezelfde verhalen: hun broers zijn 
beschermend en durven hun zussen niet 
zomaar los te laten. Zeker niet als ze nog niet zijn 
getrouwd. Meryem wil de broers duidelijk maken 
dat zij op hun zussen kunnen vertrouwen. Dat ze 
zelfstandig beslissingen kunnen maken zonder 
goedkeuring van een man.

Tijdens de lezingen en bijeenkomsten die zij 
organiseert en de discussies met jongens leert 
Meryem dat ook de jongens het gevoel hebben 
niet los te worden gelaten en onder druk gezet te 
worden; zij hebben het gevoel te moeten voldoen 
aan de verwachtingen van hun ouders en de rest 
van de gemeenschap. Zij hebben van kleins af 
aan geleerd dat zij op de vrouwelijke familieleden 
moeten passen.

Meiden als Meryem hebben het lef tegen de 
gevestigde orde in te gaan en verder te kijken dan 
hun eigen benauwde situatie. Toch is Meryem 
zich er nog niet van bewust dat zij ook anderen 
kan inspireren en motiveren om te veranderen, 
dat zij de trekker kan worden van een beweging. 
Door haar hierin te trainen en haar bewust te 
maken van haar rol en mogelijkheden, komt zij op 
een hoger plan: die van de echte changemaker. 

Als Meryem de Basistraining heeft gevolgd, 
heeft ze nieuwe ideeën om meer mensen te 
bereiken. Zo belt Meryem de volgende dag 
naar jongerenradiostation FunX. Ze stelt de 
contactpersoon van FunX voor om samen met de 
studentencommissies van haar universiteit een 
programma te maken over de problemen tussen 
meiden en hun broers die denken dat ze de eer van 
hun zussen moeten beschermen. Ze hoopt zo de 
dialoog tussen meiden en jongens grootschalig 
op gang te brengen over zelfbeschikkingsrecht. 
FunX is enthousiast en twee maanden later wordt 
een week lang aandacht besteed door FunX 
aan het onderwerp. De universiteit organiseert 
in dezelfde week bijeenkomsten en feesten 
rond het thema en ook andere scholen hebben 
aangegeven geïnteresseerd te zijn om het thema 
op te pakken. 

Ook in dit voorbeeld is van belang dat het 
veranderproces van Meryem borging krijgt. 
Door jongerenorganisaties te betrekken, maar 
ook instellingen zoals Bureau Jeugdzorg die 
te maken krijgen met meiden die weglopen 
omdat ze de controle van hun broers zat zijn. Of 
maatschappelijk werk die bij gezinnen komen 
waarbij problemen bestaan tussen ouders en 
hun kinderen. Op deze manier wordt de weg vrij 
gemaakt voor Meryem om haar veranderproces 
voort te zetten en kan een echte beweging van 
verandering groeien. 
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Een groot aantal vluchtelingen strijdt al jaren tegen eergerelateerd geweld. Zij zijn ondermeer actief in 
zelforganisaties van Afghanen, Eritreërs, Iraniërs, Irakezen, Irakese en Turkse Koerden, Palestijnen, Roma en 

Somaliërs aangesloten bij VON. Wij noemen hen de changemakers. Nu is de kennis en ervaring van deze 
changemakers gebundeld in de methodiek ‘Changemakers – Eergerelateerd Geweld’. Een methodiek 

door en voor vluchtelingen om ook anderen te inspireren de strijd aan te gaan met eergerelateerd 
geweld. De directe betrokkenheid van vluchtelingen(organisaties) bij de ontwikkeling maakt deze 

methodiek uniek en eigen. Maar bovenal biedt het een praktisch hulpmiddel voor vluchtelingen- en 
migrantenorganisaties, welzijnsorganisaties, hulpinstellingen en gemeenten die gezamenlijk 

eergerelateerd geweld willen stoppen.


