
Contact

Heeft u interesse in onze werkwijze en wilt u graag 
weten hoe u vanuit uw werkpraktijk en sector individuen 
uit kwetsbare groepen kunt activeren tot zelfredzame, 
probleemoplossende burgers? Wij delen graag onze 
kennis en deskundigheid met u.

Kijk voor meer informatie op onze website: 
www.vluchtelingenorganisaties.nl 

Of maak vrijblijvend een afspraak: 
E:  info@vluchtelingenorganisaties.nl 
T:  020 5091370

VON ondersteunt maatschappelijke organisaties 
en (semi)overheidsinstellingen om zelf civic 
driven change te organiseren of om te werken 
via de Changemakersmethode. We werken aan 
deskundigheidsbevordering via lezingen, debatten, 
workshops en masterclassen. Daarbij maken 
we gebruik van professionals uit de betreffende 
kwetsbare groepen die ervaring en kennis hebben 
over de aanpak van de specifieke problemen. 

VON adviseert maatschappelijke organisaties en 
(semi)overheidsinstellingen over de aanpak van 
cultuur- en groepsgerelateerde problemen bij 
vluchtelingen- en migrantengroepen. We werken 
aan kennis- en informatieoverdracht en leveren 
beleidsadviezen. Dit doen we via het kanaliseren en 
vergaren van kennis over relevante ontwikkelingen 
in de samenleving. Maar ook via kwantitatief 
en kwalitatief toegepast onderzoek binnen ons 
uitgebreide formele en informele netwerk. Zoals 
zelforganisaties en individuen uit kwetsbare 
groepen, samenwerkingspartners uit de diverse 
sectoren en gemeenten en Rijksoverheid. Centraal 
daarbij staat dat we inzicht leveren in de verbanden 
tussen problemen die in dezelfde gemeenschap 
spelen en in de aanpak ervan. 

 

“Bij de changemakersmethode        
      werken we aan        
        deskundigheidsbevordering”

Indirecte activering changemakers

Methodiek Changemakers 

Vluchtelingen en migranten in opleiding tot inspirerend leiders



Methodiek 
Changemakers

De afgelopen jaren ontwikkelde 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland 
(VON) de methodiek Changemakers: 
een methodiek waarbij verandering wordt 
aangestuurd door de samenleving - the civil 
society - zelf. Deze methode is gebaseerd op het 
principe van civic driven change. Waarin een sociale 
beweging wordt aangestuurd door individuen. Niet 
andersom. Anders dan verandering aangestuurd door 
de overheid, leidt civic driven change tot lange termijn 
resultaten. Expliciet staat daarbij de ontwikkeling van 
het individu centraal. Via Changemakers worden 
mensen opgeleid die hun krachten kennen, die 
verantwoordelijkheid nemen. Die zo sterk zijn 
dat zij belemmerende sociale structuren kunnen 
afbreken. 

De methodiek Changemakers werkt bovendien vanuit 
een mensenrechtenkader, vanuit de overtuiging dat 
ieder mens dezelfde rechten heeft. Daarmee biedt 
het de mogelijkheid culturele conventies aan te 
pakken. Zo is met de methodiek al eerder met succes 
homofobie, eergerelateerd geweld en vrouwelijke 
genitale verminking aangepakt. Maar ook onderwijs- 
en arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen is 
bevorderd. Onze methodiek Changemakers is daarmee 
een generieke aanpak van thematische problemen. 
Omdat de methodiek bovendien is ontwikkeld in 
samenwerking met ruim 400 zelforganisaties met 
een achterban in kwetsbare groepen, hebben we een 
unieke infrastructuur in deze groepen.

Wat biedt VON?

VON stimuleert de eigen kracht van in-
dividuen en start mentaliteitsverandering 
van groepen van binnenuit. Dit doen we via 
directe en indirecte activering.

Directe activering changemakers

VON activeert direct individuen en groepen tot 
zelfredzame mensen die gebruik kunnen maken 
van hun eigen kracht en die verantwoordelijkheid 
nemen. We ontwikkelen en organiseren daarvoor 
projecten en cursussen op maat. Via onze eigen 
infrastructuur of via andere ingangen worden 
changemakers uit de betreffende probleemgroepen 

opgeleid om civic driven change te starten. We 
organiseren masterclassen aan opgeleide 

changemakers, empowermentcursussen, 
onderhouden netwerken en versterken  

infrastructuur.

 

Eigen kracht & 
verantwoordelijkheid
In de huidige politieke en bestuurlijke ontwikkelingen 
staat de eigen kracht en verantwoordelijkheid 
van de Nederlandse burger centraal. We zijn zelf 
verantwoordelijke te participeren in de maatschappij 
en dagelijkse belemmeringen hiervoor weg te nemen. 
Om dit te benadrukken maakt de Rijksoverheid, en 
door haar gestimuleerd ook lokale overheden, een 
terugtrekkende beweging. Doelgroepenbeleid gericht 
op specifieke thema’s wordt afgeschaft. In plaats 
daarvan wordt ingezet op generiek beleid gericht op 
sectoren, zoals zorg, arbeid en onderwijs. Individuen 
krijgen vanuit dit algemene beleid en gesteund door 
de rechtstaat voldoende kans mee te doen in de 
samenleving, aldus de heersende visie.

Zelfredzame burgers die vanuit hun eigen kracht 
probleemoplossend kunnen werken zullen geen 
enkel probleem hebben met bovengenoemde visie 
en aanpak. Sterker nog: velen zullen zich beter 
kunnen ontwikkelen. Anders ligt dit voor de niet-
empowerde individuen. Mensen die niet weten waar 
hun kracht ligt. Die niet beseffen welke problemen de 
eigen maatschappelijke participatie in de weg staan 
en daarvoor dus de verantwoordelijk kunnen nemen. 
Maar ook anders ligt het voor mensen die vastzitten 
in een sociaal systeem waarin zij afhankelijk zijn van 
de beslissingen van anderen. Denk aan jongeren die 
onvoldoende geëquipeerd zijn voor de arbeidsmarkt. 
Getraumatiseerde nieuwkomers die onvoldoende 
aansluiting vinden op inburgeringcursussen. Vrouwen 
die geïsoleerd thuis zitten, of homoseksuelen die 
slachtoffer zijn van geweld. 

Om ook deze groepen een eerlijke kans te bieden 
op volwaardige maatschappelijke participatie moet 
hun eigen kracht en besef van verantwoordelijkheid 
worden georganiseerd. Maar hoe?

Eerlijke kans op participatie


