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    Voorwoord 5

Soms komt geweld voor vanwege de familie-eer en de collectieve eer. Achter deze vorm van 

geweld schuilt de gedachte dat de vrouw ‘eigendom’ is van de man. De man en de familie 

ontlenen hier status en eer aan. Sociale druk, roddel en schaamte bepalen op welke manier het 

geweld zich uit. De meest bekende en extreme vorm van eergerelateerd geweld is eerwraak, 

ofwel eermoord.

Een veel gebruikte definitie:

‘Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een 

collectieve mentaliteit in een 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 & Van Leiden).

Eergerelateerd geweld komt al lange tijd in Nederland voor. Tot voor kort werd eergerelateerd ge-

weld echter niet of nauwelijks erkend als een specifieke geweldsoort die aparte aandacht nodig 

heeft. Het werd gezien als onderdeel van huiselijk geweld en ook op die manier benaderd. Hier-

door zijn hele generaties in Nederland opgegroeid met eergerelateerd geweld en de mentaliteit 

die daarbij hoort. Maar in 2006 stonden wij, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Samen-

werkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en Vluchtelingen-Organisaties Nederland 

(VON), op om deze tendens gezamenlijk een halt toe te roepen.

Bundeling van krachten
Eergerelateerd geweld is complexe materie. Afhankelijk van de context zijn mannen en vrouwen 

de ene keer slachtoffer en de andere keer dader. Hulpverleners, justitie en overheden worste-

len met de juiste aanpak van de problematiek. Ook voor minderhedenorganisaties is dit een 

uitdaging. Toch strijden minderhedenorganisaties en sleutelfiguren uit migranten- en vluchtelin-

gengemeenschappen al jaren tegen eergerelateerd geweld. In de afgelopen periode hebben we 

al deze ervaringen en kennis gebundeld. Deze bundeling van krachten is de enige manier om 

eergerelateerd geweld een halt toe te roepen. Samen hebben we in 2007 een handelingsprotocol 

opgesteld waarin we onze aanpak van eergerelateerd geweld beschrijven. Het protocol dient 

als basis voor alle activiteiten die lokale, regionale en landelijke zelforganisaties organiseren. 

Deze activiteiten worden georganiseerd in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma ‘Aan 

de goede kant van de eer’. Dit programma hebben we in samenwerking met het Ministerie van 

VROM ontwikkeld binnen de pijler maatschappelijke preventie van het interdepartementale meer-

jaren programma Eergerelateerd Geweld 2007-2010. 

Voorwoord

Een veelgebruikte definitie:

 ‘Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit 

een collectieve mentaliteit in een 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 & Van Leiden, 2005, p. 25)



6 Methodiek- en trainingsmap – Aan de goede kant van de eer

We hebben onder andere methodieken en trainingen ontwikkeld waarmee zelforganisaties 

aan de slag kunnen. We geloven in een aanpak van binnenuit naar buiten toe. Eergerelateerd 

geweld kan alleen succesvol worden aangepakt als dit gebeurt door de gemeenschappen zelf. 

Zelforganisaties bereiken hun achterban het beste en zijn onmisbaar om door middel van deze 

trainingen een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Op deze manier leveren zij een 

cruciale bijdrage aan de strijd tegen eergerelateerd geweld.   

 

Door middel van voorlichtingsmateriaal, training en ondersteuning werken we samen aan 

de volgende doelstellingen:

– vergroten van kennis en inzicht; 

– stimuleren van bewustwording;

– vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid;

– zorgen voor een mentaliteitsverandering en het aanreiken van gedragsalternatieven;

–  netwerken: samenwerking met andere organisaties en instanties die zich met 

 eergerelateerd geweld bezighouden. 

Wij hopen dat de materialen volop worden benut om dit maatschappelijke probleem aan 

te pakken. Want eervol gedrag sluit alle vormen van geweld uit!

Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Samenwerkingsverband van Marokkaanse 

Nederlanders (SMN) en Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON)

w en daarmee van zijn of haar familie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te 

rak
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1.1 Methodiekontwikkeling Meerjaren Kaderprogramma 
Het Meerjaren Kaderprogramma 2007-2010 ‘Aan de goede kant van de eer’ heeft de volgende 

doelstellingen:

Om die doestellingen te behalen hebben de migranten- en vluchtelingenorganisaties binnen IOT, 

SMN en VON vanuit hun best practices en kennis, methodieken en trainingen ontwikkeld. Deze 

zijn gebundeld in de methodiek- en trainingsmap ‘Aan de goede kant van de eer’. Een map die 

beschikbaar is voor alle zelforganisaties die de strijd tegen eergerelateerd geweld aan willen 

gaan. Voorliggende map is die methodiek- en trainingsmap. 

 In 10 gemeenten werken zelforganisaties samen met relevante instellingen die betrok-

ken zijn bij de aanpak (contact en samenwerking).

500 zelforganisaties zijn bekend met de aanpak en rollen van betrokken partijen.

 50.000 personen uit de gemeenschappen zijn bekend met de aanpak en rollen van de 

betrokken partijen (zelfredzaamheid).

 5.000 personen uit de gemeenschappen zijn bekend met gedragsalternatieven rond 

eergerelateerd geweld. Hiervan kunnen 500 personen uit gemeenschappen gedrags-

alternatieven toepassen (mentaliteits- en gedragsverandering).

1 Ontstaansgeschiedenis
 ~ methodiek-en trainingsmap
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1.2 Stroomschema methodiekontwikkeling
IOT, SMN en VON ontwikkelden samen een stroomschema dat het uitgangspunt was bij de metho-

diekontwikkeling. Het schema bestaat uit vijf ‘stappen’ om te komen tot gedragsalternatieven: 

(h)erkenning, bewustwording, (zelf)redzaamheid, weerbaarheid en gedragsalternatieven. 

De stappen zijn in principe opeenvolgend, maar het is ook goed mogelijk dat iemand via een an-

dere route tot gedragsalternatieven komt. Bijvoorbeeld doordat een of meerdere stappen tegelij-

kertijd doorlopen worden. Zeker is dat de beweging van (h)erkenning richting gedragsalternatieven 

een verdiepingsslag is. In het ontwikkelen van de methodiek is dat een bepalende factor geweest. 

Hoe meer de training/methodiek in de buurt komt van gedragsalternatieven, hoe kwetsbaarder de 

deelnemers en hoe groter het belang van de inzet van een vakkundige trainer. Om tot gedrags-

alternatieven te kunnen komen, moet de deelnemer samen met een professionele trainer de eigen 

houding en het eigen gedrag onder ogen zien en daardoor vaak een emotioneel proces doorlopen. 

De trainer in kwestie moet daarop voorbereid zijn, daartoe uitgerust zijn en die verantwoordelijk-

heid aan kunnen en willen gaan.

1.3 De ontwikkelde methodieken en trainingen
In de afgelopen periode hebben IOT, SMN en VON methodieken en trainingen ontwikkeld gericht 

op het ontwikkelen van gedragsalternatieven. VON ontwikkelde de methodiek Changemakers. Deze 

methodiek is er op gericht mensen tot Changemaker te vormen. Oftewel mensen die het lef heb-

ben mensenrechtenschendingen, zoals eergerelateerd geweld, op de agenda te zetten en openlijk 

te bestrijden. Een introductie en samenvatting van deze methodiek vindt u in Bijlage 1. IOT en 

SMN ontwikkelden samen een basismethodiek voor gedragsalternatieven. Deze methodiek werkten 

ze uit tot een training voor de doelgroep jonge en toekomstige moeders 'W(eer)baarheid in opvoe-

ding! Training voor jonge en toekomstige moeders' (hoofdstuk 2).

Daarnaast hebben de migranten- en vluchtelingenorganisaties binnen IOT, SMN en VON onderzocht 

welke informatie de zelforganisaties helpt bij hun strijd tegen eergerelateerd geweld. 

We hebben daarom de volgende onderdelen aan deze trainingsmap toegevoegd: 

Bijlage 1: Changemakers (Vluchtelingen-Organisaties Nederland)   

Bijlage 2: Handelingsprotocol

Bijlage 3: Overige aanbod trainingsmogelijkheden   

Bijlage 4: Aanvullende informatie  

Bijlage 5: Weerstandenschema   

Bijlage 6: Evaluatieformulieren   

*  In het programma ‘Aan de goede kant van de eer’ is 

(zelf)redzaamheid geoperationaliseerd in ‘heeft kennis 

van de aanpak en rollen en taken van bij de aanpak 

betrokken partijen’. Centraal staan daarbij onder meer: 

de politie, vrouwenopvang en gemeenten.

Gedragsalternatieven

Bewustwording

(Zelf)redzaamheid*

Weerbaarheid

(H)erkenning 



2

Training

W(eer)baarheid in opvoeding!
 Training voor jonge en 

    toekomstige moeders

2
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2 W(eer)baarheid in opvoeding!
 ~  Training voor jonge en toekomstige moeders 

Inspraakorgaan Turken in Nederland, 
  Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders
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2.1 Basismethodiek
De methodiek van IOT en SMN is opgebouwd uit onderstaande bouwstenen.

Beoogde gebruikers

 De beoogde gebruikers zijn migranten- en vluchtelingenorganisaties die zich bezighouden met de 

preventie en bestrijding van eergerelateerd geweld. Het gaat dan allereerst om de organisaties 

die via de koepels deelnemen aan het kaderprogramma. Het zijn met name organisaties uit de 

Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse gemeenschappen en zelforganisaties van vluchte-

lingen (Iraaks, Koerdisch, Afghaans, Somalisch). 

Beoogde deelnemers

De methodiek richt zich op publieksgroepen uit de bovengenoemde etnische groepen. 

Stroomschema methodieken

Onderstaand schema dient als de basis voor de methodiek. 

Focus op Weerbaarheid en Gedragsalternatieven

Het doel van de methodiek is om te komen tot weerbaarheid en gedragsalternatieven. Dat is 

alleen mogelijk wanneer deelnemers het proces uit bovenstaand model doorlopen. Van (h)erken-

ning, bewustwording en (zelf)redzaamheid komen deelnemers uiteindelijk tot weerbaarheid en 

eventueel gedragsalternatieven. 

Individuele empowerment

Om daadwerkelijk tot gedragsalternatieven te komen is het belangrijk uit te gaan van de kracht 

en de mogelijkheden van de individuele deelnemers. Het uiteindelijke doel is om deelnemers in 

staat te stellen gedragsalternatieven in te zetten. Om permanent te kiezen voor gedragsalterna-

tieven gaan we uit van de intrinsieke motivatie van een individu.

Groepsempowerment

Daarnaast is het belangrijk aandacht te besteden aan de omgeving van het individu. Op moei-

lijke momenten moeten de deelnemers zich gesteund voelen. Die steun om blijvend te kiezen 

voor een gedragsalternatief komt vaak niet vanuit de eigen familie. Op dat moment speelt de 

Gedragsalternatieven

Bewustwording

(Zelf)redzaamheid*

Weerbaarheid

(H)erkenning 

*  In het programma ‘Aan de goede kant van de eer’ is 

(zelf)redzaamheid geoperationaliseerd in ‘heeft kennis 

van de aanpak en rollen en taken van bij de aanpak 

betrokken partijen’. Centraal staan daarbij onder meer: 

de politie, vrouwenopvang en gemeenten.



 2   W(eer)baarheid in opvoeding! Training voor jonge en toekomstige moeders 11

deelnemersgroep een belangrijke rol. Door veel aandacht te besteden aan de groepsdynamiek en 

groepsvorming wordt de deelnemersgroep een supportgroep. Hierdoor durven deelnemers steun 

en bevestiging bij elkaar te zoeken. 

2.2 De training
Op basis van de bouwstenen hebben IOT en SMN een training ontwikkeld voor jonge en toekom-

stige moeders. Reden dat we voor deze doelgroep hebben gekozen, is het belang van gelijkheid 

tussen man en vrouw in de opvoeding in de strijd tegen eergerelateerd geweld. 

Een training gericht op gedragsalternatieven ziet er als volgt uit:

12 bijeenkomsten

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur.

3 fasen

De training is opgebouwd uit 3 fasen:

Fase 1  Focus op het creëren van veiligheid en stimuleren van praatcultuur.

Fase 2 Focus op (h)erkennen en bewustwording.

Fase 3  Focus op zelfredzaamheid, weerbaarheid en gedragsalternatieven.

Modulaire opbouw

De training is modulair opgebouwd: de trainer/voorlichter kan het hele stramien van 12 bijeen-

komsten volgen maar ook besluiten een of meerdere ‘losse’ bijeenkomsten aan te bieden. Het is 

belangrijk dat de trainer kan inschatten waar de behoefte van een groep ligt. Een voorbeeld: voor 

een groep vrouwen die een praatgroepje vormen binnen een zelforganisatie, kan een enkele bij-

eenkomst een goede stap betekenen in de bewustwording. Voor een groep vrouwen die aan heeft 

gegeven ‘echt een verschil te willen maken’ is een aanbod van de gehele training passender. 

Door uit te gaan van een modulaire opbouw zijn groepen met diverse ‘start- en streefniveaus’ te 

bedienen.

Getrainde deelnemers als medestrijders

We starten met het werven van een groep deelnemers. Het gaat om mensen die er al enigszins 

voor openstaan om iets in het kader van eergerelateerd geweld te doen. Zodra zij getraind zijn, 

zijn ze in staat om anderen te wijzen op de gedragsalternatieven. Daarnaast brengen ze anderen 

in beweging om actief met het onderwerp aan de slag te gaan.

 

We willen de jonge en toekomstige moeders weerbaarder maken en aanzetten tot gedrags-

alternatieven door:

1  hen bewust te maken van het effect van de in het gezin geldende rolpatronen op de ontwikke-

ling van hun kinderen;

2  hen bewust te maken van het belang van een open communicatie binnen het gezin voor het 

voorkomen van eergerelateerde problematiek;

3  hen weerbaar te maken tegen de weerstanden waarmee zij geconfronteerd kunnen worden 

vanuit hun sociale omgeving;

4 hen bewust te maken van de effecten van hun eigen gedrag op dat van hun omgeving;

5 hen te leren eigen verantwoordelijkheid te nemen;

6. hen te leren grenzen te stellen;

7 hen bewust te maken van het belang van zelfredzaamheid;

8 hen gecontroleerd te laten oefenen met gedragsalternatieven.



12 Methodiek- en trainingsmap – Aan de goede kant van de eer

2.3 Ken je doelgroep

In deze paragraaf vindt u achtergrondinformatie over de drijfveren van specifieke doelgroepen. 

Deze informatie is relevant voor de manier waarop u uw eigen boodschap wilt overbrengen. 

Daarnaast informeert u eventuele andere sprekers over de manier waarop zij hun boodschap het 

meest doeltreffend overbrengen. De groepspecifieke informatie is ingedeeld naar herkomst en 

naar de mate waarin groepen zich identificeren met verschillende waarden. Deze waarden zijn 

gebaseerd op religieuze of culturele tradities of internationale waarden. 

Turkse doelgroepen

De Turkse gemeenschap in Nederland is zeer divers. Er zijn legio politieke, religieuze en culturele 

verschillen. Deze verschillen zijn mede afhankelijk van het herkomstgebied, de mate van sociaal-

economische ontwikkeling, geslacht en leeftijd. De verschillen zijn bepalend voor de informatie-

behoefte die mensen hebben. Daarnaast zijn ze ook bepalend voor de invalshoek van waaruit het 

tegengaan van eergerelateerd geweld het meest doeltreffend kan worden aangepakt. Om enig 

houvast te bieden, maken wij het volgende onderscheid:

1 traditionele groepen

2 liberale groepen

Traditionele Turkse doelgroepen

Onder deze groepen verstaan wij mensen waarvan het waardepatroon en de leefstijl sterk gericht 

zijn op de religieuze en culturele traditie. Mensen binnen deze groepen hebben een sterk conser-

vatieve houding ten opzichte van eergerelateerd geweld.

 De drijfveren om eergerelateerd geweld aan te pakken zijn:

–  Eergerelateerd geweld is verboden in de islam. In de islamitische traditie krijgt de vrouw 

  bescherming van de mannen in haar familie, maar geweld en druk mogen en kunnen daarbij 

geen middel vormen. 

–  Het gezin en het behoud van het gezin vormen een belangrijk onderdeel van de islamitische 

traditie. Eergerelateerd geweld is een bedreiging voor het behoud van het gezin en dient 

daarom voorkomen te worden.

–  Autochtone Nederlanders zien eergerelateerd geweld vaak ten onrechte als islamitisch 

 verschijnsel. Mensen willen zich inzetten om de Nederlandse samenleving duidelijk te maken  

  dat eergerelateerd geweld geen islamitisch probleem is. Eergerelateerd geweld komt voort uit 

het traditionele stamdenken en het behoud van ongeschreven gedragsregels en codes. 

–  Mensen willen vaak dat het goed gaat met hun kinderen. Ondanks diverse waardenpatronen is 

dit een algemene drijfveer waar men elkaar op kan aanspreken. 

De informatiebehoefte van deze groepen bestaat voornamelijk uit:

– Informatie over eergerelateerd geweld in al haar vormen: fysiek, psychisch en seksueel.

–  Informatie over de relatie tussen het ontstaan van eergerelateerde problematiek binnen een 

gezin en de gehanteerde opvoedingsstijl.

–  Informatie over de verzen uit de Koran en de voorschriften van de Soenna en de Hadith. Hierin 

wordt het praktiseren en gedogen van eergerelateerd geweld veroordeeld.

–  Informatie over de aanpak van eergerelateerd geweld van professionele partijen in het alge-

meen. In het bijzonder gaat het over de mate waarin daarbij rekening gehouden wordt met de 

islamitische achtergrond van slachtoffers.
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Belangrijke aandachtspunten voor de aanpak van eergerelateerd geweld binnen deze groepen zijn:

–  De benadering van het thema moet in de basis een positieve insteek hebben. Het hebben van 

eer is positief en wordt gehandhaafd, maar het bewaken en/of herstellen van eer met geweld 

of druk is niet acceptabel. 

–  De veiligheid van de omgeving voor het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld moet 

optimaal zijn. Organiseer aparte activiteiten voor mannen en vrouwen als blijkt dat zij onder 

elkaar niet vrijuit durven te spreken. Voor jongeren geldt dat het vrijwel altijd mogelijk is het 

thema in gemengde groepen te bespreken. 

–  De informatiebehoeften van mannen, vrouwen en jongeren verschillen van elkaar. Leg voor 

vrouwen en jongeren het accent op informatie over weerbaarheid en zelfredzaamheid. Mannen 

hebben meer behoefte aan informatie over mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven.

–  Geestelijk leiders en/of leidsters en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor 

  jongeren binnen deze groepen. Het is raadzaam deze autoriteiten als intermediair in te zetten 

om jongeren te bereiken. 

Liberale Turkse doelgroepen 

Onder deze groepen verstaan wij mensen die een moderne leefstijl hebben en politiek links of 

liberaal zijn georiënteerd. Tegelijkertijd hebben ze een conservatieve houding ten opzichte van 

eergerelateerd geweld.

De drijfveren om eergerelateerd geweld aan te pakken zijn als volgt:

– Eergerelateerd geweld is in strijd met de universele rechten van de mens.

– Eergerelateerd geweld is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

– Eergerelateerd geweld is beschamend voor de ‘moderne’ Turkse mens.

– Eergerelateerd geweld remt de ontwikkeling van individuen. 

De informatiebehoefte van deze groepen is als volgt:

–  Informatie over eergerelateerd geweld in al haar vormen: fysiek, psychisch en seksueel.

–  Feitelijke informatie over de aard en omvang van de problematiek onder Turken in Nederland 

(cijfers en onderzoeken).

–  Informatie over de aanpak van eergerelateerd geweld door professionele partijen.

–  Praktische tips voor het gelijkwaardig opvoeden van jongens en meisjes.

Belangrijke aandachtspunten voor de aanpak van eergerelateerd geweld binnen deze groepen zijn:

–  Het idee dat eergerelateerd geweld niet meer voorkomt in de eigen omgeving moet worden 

doorbroken. Met feitelijke informatie van hulpverlenende instanties toont u aan dat eergerela-

teerd geweld niet alleen onder traditionele Turkse groepen voorkomt. 

–  Hoewel het binnen deze groepen vrijwel altijd mogelijk is gezamenlijke activiteiten van man-

nen en vrouwen te organiseren, verschillen de informatiebehoeften van elkaar. Voor vrouwen 

en jongeren is het raadzaam het accent te leggen op informatie over weerbaarheid en zelfred-

zaamheid. Voor mannen is informatie over mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven van 

belang.

–  Jongeren vervullen vaak een aanjaagfunctie binnen deze groepen. Het is raadzaam om eerst 

jongeren bekend te maken met en te activeren voor de aanpak van eergerelateerd geweld. Op 

deze manier kunnen zij het onderwerp agenderen bij de kaderleden van hun organisaties en 

hun ouders.
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Marokkaanse doelgroepen

Traditionele Marokkaans-Nederlandse doelgroepen

De traditionele Marokkaanse doelgroepen hebben een sterk conservatieve houding ten opzichte 

van eergerelateerd geweld. Het waardepatroon van deze doelgroepen is sterk gericht op religie, 

traditie, cultuur en ongeschreven regels. 

De geaccepteerde aanpak van eergerelateerd geweld binnen deze groepen is: 

–  Het gezin en het behoud van het gezin vormen een belangrijk onderdeel van de islamitische 

traditie. Eergerelateerd geweld drijft de gezinsleden uit elkaar en moet voorkomen worden met 

behulp van richtlijnen voor communicatie en opvoeding.

–  Personen binnen de groepen traditionele Marokkaanse Nederlanders willen stereotype vooroor-

delen en beeldvorming bestrijden en nemen het heft in eigen handen. 

–  De traditionele Marokkaanse Nederlander maakt zich zorgen over de volgende generatie. 

 Zij willen een betere toekomst voor hun kinderen waar eergerelateerd geweld geen rol speelt. 

  Deze groepen krijgen graag tools aangereikt om beter of anders om te gaan met eergerela-

teerde kwesties.

De informatiebehoefte van deze groepen bestaat voornamelijk uit:

– Informatie over eergerelateerd geweld in al haar vormen: fysiek, psychisch en seksueel.

– Informatie over hoe eergerelateerd geweld te voorkomen is. 

–  Informatie over de relatie tussen het ontstaan van eergerelateerde problematiek binnen een 

gezin en de opvoedingsstijl.

–  Informatie over de verzen uit de Koran en de voorschriften uit de Soenna en de Hadith. 

 Hierin wordt het praktiseren en gedogen van eergerelateerd geweld veroordeeld.

–  Informatie over de aanpak van eergerelateerd geweld van professionele partijen in het 

  algemeen. In het bijzonder gaat het over de mate waarin daarbij rekening gehouden wordt 

met de islamitische en culturele achtergrond van slachtoffers en daders. Ieder slachtoffer kan 

dader worden en iedere dader kan slachtoffer zijn geweest.

Belangrijke aandachtspunten voor de aanpak van eergerelateerd geweld binnen deze groepen 

zijn:

–  De benadering van het thema moet in de essentie een positieve insteek hebben. Het hebben 

van eer is positief en wordt gehandhaafd, maar het bewaken en/of herstellen van eer met 

geweld of druk is niet acceptabel. 

–  De veiligheid van de omgeving voor het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld moet 

optimaal zijn. Organiseer aparte activiteiten voor mannen en vrouwen als blijkt dat zij onder 

elkaar niet vrijuit durven te spreken. Voor jongeren geldt dat het vrijwel altijd mogelijk is het 

thema in gemengde groepen te bespreken. 

–  De informatiebehoeften van mannen, vrouwen en jongeren verschillen van elkaar. Leg voor 

vrouwen en jongeren het accent op informatie over weerbaarheid en zelfredzaamheid. Mannen 

hebben meer behoefte aan informatie over mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven.

–  Geestelijk leiders en/of leidsters en ouders hebben een belangrijke voorbeeldfunctie voor jon-

geren binnen deze groepen. Het is raadzaam deze autoriteiten als intermediair in te zetten om 

jongeren te bereiken. 
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Liberale Marokkaans-Nederlandse doelgroepen

Deze groepen hebben een moderne leefstijl en is politiek links of liberaal georiënteerd. Tegelij-

kertijd hebben zij een conservatieve of onverschillige houding ten opzichte van eergerelateerd 

geweld. De drijfveren om eergerelateerd geweld aan te pakken zijn als volgt:

– Eergerelateerd geweld belemmert vooruitgang en emancipatie. 

– Eergerelateerd geweld is in strijd met de universele rechten van de mens.

– Eergerelateerd geweld is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van het individu.

– Eergerelateerd geweld is beschamend voor de ‘moderne’ Marokkaanse Nederlander.

– Eergerelateerd geweld remt de ontwikkeling en ontplooiing van individuen. 

De informatiebehoefte van deze groepen is als volgt:

– Informatie over eergerelateerd geweld in al haar vormen: fysiek, psychisch en seksueel.

–  Feitelijke informatie over de aard en omvang van de problematiek onder de Marokkaanse 

Nederlanders in Nederland (cijfers en onderzoeken).

– Informatie over de aanpak van eergerelateerd geweld door professionele partijen.

– Praktische tips voor het gelijkwaardig opvoeden van jongens en meisjes.

– Informatie over mentaliteits- en gedragsalternatieven voor door de eeuwen heen ingesleten   

 omgangsvormen.

Belangrijke aandachtspunten voor de aanpak van eergerelateerd geweld binnen deze groepen 

zijn:

–  Het doorbreken van het idee dat eergerelateerd geweld niet meer voorkomt in de eigen 

  omgeving. Met feitelijke informatie van hulpverlenende instanties toont u aan dat eergerela-

teerd geweld niet alleen onder traditionele Marokkaans-Nederlandse groepen voorkomt. 

–  Hoewel het binnen deze groepen vrijwel altijd mogelijk is gezamenlijke activiteiten van 

  mannen en vrouwen te organiseren, verschillen de informatiebehoeften van elkaar. Voor 

vrouwen en jongeren is het raadzaam het accent te leggen op informatie over weerbaarheid 

en zelfredzaamheid. Voor mannen is informatie over mentaliteitsverandering en gedrags-

 alternatieven van belang.

–  Jongeren en sleutelfiguren vervullen vaak een aanjaagfunctie binnen deze groepen. Het is 

raadzaam om eerst jongeren en de sleutelfiguren bekend te maken met en te activeren voor 

de aanpak van eergerelateerd geweld. Op deze manier kunnen zij het onderwerp agenderen 

bij de kaderleden van hun organisaties en hun ouders.

2.4 Randvoorwaarden
– Goede afspraken met trainers.

– Veiligheid en toeleiding deelnemers.

– Aanwezigheid vanuit de organisatie.

  Vanuit de zelforganisatie moet er altijd iemand aanwezig zijn, het liefst een bestuurder. 

 Hiermee laat de organisatie zien dat zij achter de training staat.  

– Modulaire opbouw.

 Welke bijeenkomsten zijn los in te zetten?

– Profiel trainer.

  De trainer is een vrouw, spreekt de taal van de deelnemende vrouwen en heeft ervaring met 

het begeleiden van groepen. Zij is in staat om de deelnemers en de groep krachtig en over-

tuigend te laten worden en zijn. De trainer kent de principes van groepsempowerment en kan 

ermee werken. Tot slot heeft de trainer gevoel voor groepsdynamiek en beschikt zij over een 

gezonde dosis zelfspot en humor. 

Basisprincipe: de groep is leidend. Sluit aan bij wat er uit de groep komt.
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2.5 Checklist training
 Onderstaande opsomming is een checklist die de trainer kan gebruiken ter voorbereiding op 

de training:   

– tafels aan de kant en alleen stoelen in een kring

– beamer, laptop

– film

– presentielijst

– naamstickers

– pen/potloden

– dikke stiften zwart en gekleurd

– fotomap

– werkmappen

– tape

– witte, blanco kaartjes

– stevige ballonnen (stuk of 20)

– koffie, thee en water in de zaal

– iets te eten; snoep, koek of fruit

– evaluatieformulieren
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Dag 1 Introductie en kennismaking

1.1  Programma dag 1 

Tijd  Programma

9.00 Start

 1 Welkom

 2  Uitdelen mappen, pennen, naambordjes (schrijven eigen naam).

 3  Jezelf kort voorstellen (naam, functie, je intentie voor de dag).

 4  Huishoudelijke mededelingen:

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��QX�DIVSUHNHQ�PHW�HONDDU�RI�WLMGHQV�GH�WUDLQLQJ�ODWHQ�JHEHXUHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

� � � Ý� YUDJHQ�KRH�PHQ�DDQJHVSURNHQ�ZLO�ZRUGHQ��PHW�ÕMHÖ�RI�ÕXÖ�

 5 Doelen van de training (flip-over 1).

 6  Programma van de training + data + onderwerpen (flip-over 2).

 7  Programma van de dag (flip-over dag 1).

 8  Basisregels (flip-over 3).

  

10.00 Voorstellen trainer 

    Trainer stelt zich voor: achtergrond, waarom dit project, doelstelling, verhelderen van rol. De kern 

is: ‘Ik ga het niet vertellen, jullie gaan het doen’.

10.15 Pauze

10.30  Kennismaking (zie bijlage foto’s in de trainingsmap)

    Kennismaking via ’foto’s’. Nodig de deelnemers uit een foto te kiezen naar aanleiding van een van 

de volgende vragen:

� � � Ý� :DW�LQVSLUHHUW�MH"

� � � Ý� :DW�JHHIW�LHWV�ZHHU�RYHU�MH]HOI"

� � � Ý� :DW�YLQG�MH�PRRL"

� � � Ý� :DW�]HJW�KHW�RYHU�MRXZ�VLWXDWLH�RS�GLW�PRPHQW"

   In een rondje vertelt elke deelnemer zijn/haar verhaal bij de gekozen foto.

   Werkvorm: groepsgesprek aan de hand van fotomap
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11.30 Evaluatie van de eerste dag

 1  Wat is je eerste indruk?

 2  Wat zou je graag willen leren in de training? Als de deelnemer het niet meteen weet, dit als   

   opdracht meegeven. Antwoorden per persoon op een flip-over opschrijven.

   Werkvorm: rondje langs alle deelnemers – laat de groep zelf bepalen welke volgorde

11.55 Afsluiting

 1  Terugblik op de dag: wat hebben de deelnemers vandaag gedaan en geleerd?

 2  Vooruitblik naar de volgende dag: wat gaan we de volgende keer doen?

    Werkvorm: rondje langs alle deelnemers – laat de groep zelf bepalen welke volgorde

1.2  Werkvormen 
  Fotospel (onderdeel van de toolkit)

 1  Instructie trainer: kies de foto die je het meest aanspreekt.

 2  De deelnemers kiezen een foto.

 3  Plenair uitleggen waarom je die foto hebt gekozen. Op basis van vrijwilligheid.

 4  De trainer laat ruimte voor reacties uit de groep.

1.3  Materialen 
  Flip-overs  

� � � Ý� çLSRYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�

� � � Ý� çLSRYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLSRYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLSRYHU����SURJUDPPD�GDJ��

   Voorbeeld flip-over 3            Voorbeeld flip-over 4

   3 Basisregels

� � � Ý� LN�SDV

� � � Ý� ZHHUVWDQG�LV�ZHONRP

� � � Ý� �UHVSHFW��OXLVWHUHQ��XLW�ODWHQ�SUDWHQ��

    duidelijk en kort, goede communicatie

� � � Ý� DIVSUDNHQ�QDNRPHQ��RS�WLMG�NRPHQ

� � � Ý� DIPHOGLQJ�HQ�DI]HJJLQJHQ����FRQWDFWSHUVRRQ

� � � Ý� ���������������������������������������������������

       

 

   Fotospel 

    In de toolkitbox is een set foto’s opgenomen. Deze dienen als inspiratie. Vul ze aan met eigen 

foto’s of met plaatjes uit tijdschriften. 

4 Programma dag 1 

Ý� ZHONRP

Ý� VWDUW

Ý� YRRUVWHOOHQ�YDQ�GH�WUDLQHUV�

Ý� XLWOHJ�Õ$DQ�GH�JRHGH�NDQW�YDQ�GH�HHUÖ

Ý� NHQQLVPDNLQJ

Ý� HYDOXDWLH

Ý� DIVOXLWLQJ
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1.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

� � � Ý� +HW�RQWZLNNHOHQ�YDQ�GUDDJYODN�YRRU�GH�WUDLQLQJ�

� � � Ý� +HW�FUH«UHQ�YDQ�YHLOLJKHLG�LQ�GH�JURHS�

� � � Ý� +HW�FUH«UHQ�YDQ�HHQ�SUDDWFXOWXXU�

� � � Ý� :HUNHQ�DDQ�JURHSVG\QDPLFD�

� � � Ý� 2QWZLNNHOHQ�HPSDWKLVFKH�JHYRHOHQV�

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� 'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ�

� � � Ý� 'H�NHUQ�LV��Õ,N�JD�KHW�QLHW�YHUWHOOHQ��MXOOLH�JDDQ�KHW�GRHQÖ�

� � � Ý� )RFXV�RS�HHQ�SRVLWLHYH�JURHSVG\QDPLHN�

� � � Ý� :H�ZHUNHQ�YDQ�:,-�QDDU�,.��YDQ�$/*(0((1�QDDU�63(&,),(.��7UHFKWHU�

� � � Ý� �*URHSVG\QDPLHN�HPSRZHUPHQW��EDVLVSULQFLSH�LV�GDW�GH�JURHS�OHLGHQG�LV��$DQVOXLWHQ�ELM�ZDW�HU�

uit de groep komt.

� � � Ý� �+HW�LV�YDQ�EHODQJ�GDW�DOOH�GHHOQHPHUV�DDQ�ERG�NRPHQ��'H�PHQVHQ�GLH�PLQGHU�GXUYHQ�WH�

    spreken, uitnodigen mee te doen door middel van gebaar/vraag.

� � � Ý� :HUNHQ�PHW�GH�IRWRPDS��HYHQWXHHO�WUDSW�GH�WUDLQHU�DI�DOV�KHW�SURFHV�QLHW�RS�JDQJ�NRPW�

� � � Ý� �'DJ��Ó��YRUPHQ�GH�RSPDDW�YRRU�KHW�Õ]ZDUHÖ�ZHUN�GDW�LQ�VHVVLHV��Ó���JHOHYHUG�PRHW�ZRUGHQ�

door de individuele deelnemers en de groep. 

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� .HQQLV�YDQ�SURMHFW�

� � � Ý� .HQQLV�YDQ�KHW�GRHO�HQ�GH�LQKRXG�YDQ�GH�WUDLQLQJ�

� � � Ý� .HQQLVPDNHQ�PHW�GH�JURHS�

� � � Ý� (HUVWH�VWDS�ULFKWLQJ�]HOIUHçHFWLH�
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Dag 2 Waarden en inspiratie

2.1  Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen:

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 2).

 6  Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7  Terugblik

 

9.15 Warming-up

� � � Ý� .LHV�HHQ�SDVVHQGH�ZDUPLQJ�XS��

� � � Ý� %HVFKULMI�LQ�WZHHWDOOHQ�HHQ�UXLPWH��XLW�MH�HLJHQ�KXLV��

� � � Ý� .LHV�HHQ�ZRRUG�HQ�JHHI�GDW�GRRU��KHOH�JURHS��

   Werkvorm: zie § 2.2

9.30 Dialoog op basis van gezegden/spreuken (van wij naar ik)

    Basis van deze oefening wordt gevormd door gezegden en spreuken in de eigen taal. Al die 

spreuken benadrukken het belang van goed voor jezelf zorgen/opkomen. Iedere deelnemer kiest 

een spreuk die goed bij haar past en legt uit waarom. Trainer komt steeds terug op: goed voor 

jezelf zorgen/opkomen.

   Werkvorm: groepsgesprek

10.30 Pauze

10.45 Normen en waarden

    Inleiding door de trainer over normen en waarden. Wat vinden Marokkanen belangrijk? 

   Wat Turken? Wat Nederlanders? Waar hechten de deelnemers waarde aan?

   De trainer stelt de deelnemers deze vraag en noteert vervolgens termen op de flip-over.

   Werkvorm: groepsgesprek

11.45 Afsluiting

 1  Terugblik op de dag: wat hebben de deelnemers vandaag gedaan en geleerd?

 2  Blik naar de volgende dag: wat gaan we volgende keer doen?
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2.2  Werkvormen warming-up
  Beschrijf in tweetallen een ruimte (uit je eigen huis)

� � � Ý� .RSSHO�WZHH�GHHOQHPHUV�DDQ�HONDDU�

� � � Ý� 'H�HQH�GHHOQHPHU�EHVFKULMIW�DDQ�GH�DQGHU�HHQ�UXLPWH�XLW�KHW�HLJHQ�KXLV�

� � � Ý� 'H�DQGHU�EHVFKULMIW�SOHQDLU�KRH�GLH�UXLPWH�HUXLW]LHW�

� � � �Ý� 7UDLQHU��HVVHQWLH�LV�OXLVWHUYDDUGLJKHGHQ���OHW�RS�ULVLFRÖV�YDQ�FRPPXQLFDWLH���DDQQDPHV�HQ�

    oordelen.

  Kies een woord en geef dat door

   Deze oefening doe je met de hele groep. 

� � � Ý� (HQ�YDQ�GH�GHHOQHPHUV�NLHVW�HHQ�ZRRUG�HQ�çXLVWHUW�GDW�LQ�KHW�RRU�YDQ�GH�YROJHQGH�GHHOQHPHU�

� � � Ý� 'LH�JHHIW�KHW�ZHHU�GRRU�DDQ�GH�YROJHQGH��HWF�

� � � Ý� 8LWHLQGHOLMN�VSUHHNW�GH�ODDWVWH�KHW�ZRRUG�KDUGRS�XLW�

� � � Ý� �.LHV�HHQ�ZRRUG�HQ�çXLVWHU�GLW�LQ�KHW�RRU�YDQ�GH�SHUVRRQ�GLH�QDDVW�MH�]LW��'H]H�SHUVRRQ�GRHW�

hetzelfde bij de volgende persoon, etc. Aan het einde vraag je wat iedereen heeft gehoord. 

Dit zorgt voor spraakverwarring. Zo kan het ook gaan met roddels. Verhalen kunnen veel erger 

gemaakt worden dan de realiteit. Als je iets verspreidt of hoort, wees dan eerlijk en zorgvuldig.

� � � Ý�� 7UDLQHU��HVVHQWLH�LV�OXLVWHUYDDUGLJKHGHQ���OHW�RS�ULVLFRÖV�YDQ�FRPPXQLFDWLH���DDQQDPHV�HQ�

    oordelen.

  Dialoog op basis van spreuken

   Dertig spreuken (drie versies: Nederlands, Marokkaans en Turks). 

   Gedrukt op kaartjes of op 1 A4:

� � � Ý� 'H�WUDLQHU�JHHIW�LQVWUXFWLH��NLHV�HHQ�VSUHXN�GLH�MRX�DDQVSUHHNW�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�NLH]HQ��

� � � Ý� 'H�GHHOQHPHUV�PRJHQ�KXQ�NHX]H�YHUYROJHQV�SOHQDLU�WRHOLFKWHQ�

� � � Ý� 'H�WUDLQHU�JHHIW�GH�UXLPWH�YRRU�UHDFWLHV�XLW�GH�JURHS�Ó�ODDW�JURHSVJHVSUHN�RQWVWDDQ�

  Normen en waarden

� � � Ý� ,QOHLGLQJ�GRRU�GH�WUDLQHU�RYHU�QRUPHQ�HQ�ZDDUGHQ�RS�EDVLV�YDQ�KDQG�RXW��

� � � Ý� �'H�WUDLQHU�VWHOW�GH�GHHOQHPHUV�GH�YUDDJ�ZDDU�]LM�ZDDUGH�DDQ�KHFKWHQ�HQ�QRWHHUW�YHUYROJHQV�

termen op de flip-over – groepsgesprek.

� � � Ý� 0DDN�HYHQWXHHO�NRSSHOLQJ�PHW�GH�RHIHQLQJ�YDQ�GDJ����NHQQLVPDNLQJ�RS�EDVLV�YDQ�IRWRPDS��

2.3  Materialen
  Flip-overs 

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ���� 

  Spreukenkaart(jes)

� � � Ý� 7XUNV��EH\D]�VDF�DNOLQ�GHJLO�\DVLQ�LVDUHWLGLU�

� � � Ý� 1HGHUODQGV��ZLWWH�KDUHQ�LV�HHQ�WHNHQ�YDQ�OHHIWLMG�HQ�QLHW�YDQ�ZLMVKHLG�

� � � Ý� 7XUNV��ELQ�ELOVHQ�GH�ELU�ELOHQH�GDQÀV�

� � � Ý� 1HGHUODQGV��RRN�DOV�MH�GXL]HQGHQ�GLQJHQ�ZHHW��UDDGSOHHJ�LHPDQG�GLH�©©Q�GLQJ�ZHHW�

¸
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� � � Ý� 7XUNV��ELU�DJÀ]GDQ�§ÀNDQ��ELQ�DJ]D�\D\ÀOÀU�

� � � Ý� 1HGHUODQGV��ZDW�XLW�HHQ�PRQG�NRPW��NRPW�XLW�GXL]HQGHQ�PRQGHQ�

� � � Ý� $UDELVFK��DONDODDPR�PLQ�æGGD�ZD�VNRHWR�PLQ�GDKDE��

� � � Ý� �����1HGHUODQGV��VSUHNHQ�LV�]LOYHU�HQ�]ZLMJHQ�LV�JRXG��ZDQQHHU�HU�JHHQ�UHVSHFW�HQ�IDWVRHQ�LQ�

    communicatie is, kun je beter zwijgen).

� � � Ý� $UDELVFK��DO�DGDOWR�QLVIR�GLHQ�

� � � Ý� 1HGHUODQGV��UHFKWYDDUGLJKHLG�LV�GH�KHOIW�YDQ�GH�JRGVGLHQVW�

� � � Ý� $UDELVFK��OD�VKDUDI�æ�DO�RHQI�GLGGD�EHQL�DGDP�PLWKORND�

� � � Ý� 1HGHUODQGV��JHHQ�HHU�LQ�JHZHOG�WHJHQ�MH�PHGHPHQV�

 2.4 Aandachtspunten
  Doel van dag

� � � Ý� +HW�RQWZLNNHOHQ�YDQ�GUDDJYODN�YRRU�GH�WUDLQLQJ�

� � � Ý� +HW�FUH«UHQ�YDQ�YHLOLJKHLG�LQ�GH�JURHS�

� � � Ý� +HW�FUH«UHQ�YDQ�HHQ�SUDDWFXOWXXU�

� � � Ý� :HUNHQ�DDQ�JURHSVG\QDPLFD�

� � � Ý� 2QWZLNNHOHQ�HPSDWKLVFKH�JHYRHOHQV�

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ�HQ�

bewustwording (herkenning).

� � � Ý� �'H�NHUQ�LV�GDW�GHHOQHPHUV�NHQQLVPDNHQ�PHW�PDQLHUHQ�RP�GH�:,-�ERRGVFKDS�RP�WH�]HWWHQ�LQ�

de IK-boodschap.

� � � Ý� �/HW�RS�WUDLQHU��LHGHUHHQ�PRHW�GH�UXLPWH�NULMJHQ��'HHOQHPHUV�PRJHQ�QLHW�RRUGHOHQ�RYHU�HONDDU�

(leg link met warming-up).

� � � Ý� +HW�LV�EHODQJULMN�GDW�GHHOQHPHUV�OHUHQ�YUDJHQ�WH�VWHOOHQ�

� � � Ý� +HW�VWURRPVFKHPD�YRUPW�GH�EDVLV��

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� 9HLOLJKHLG�LQ�GH�JURHS�

� � � Ý� 3UDDWFXOWXXU�LQ�GH�JURHS�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV��K�HUNHQQHQ�KHW�EHODQJ�YDQ�KHW�WKHPD�HHUJHUHODWHHUG�JHZHOG�

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�KHEEHQ�LQ]LFKW�LQ�KHW�WKHPD�HQ�]LMQ�]LFK�EHZXVW�YDQ�KXQ�HLJHQ�LQYORHG�RS�KHW�

thema.

� � � Ý� =HOIUHçHFWLH�

� � � Ý� %HVHI�ZRUWHOW�GDW�KHW�YDQ�EHODQJ�LV�JRHG�YRRU�MH]HOI�WH�]RUJHQ�RS�WH�NRPHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�LQ]LFKW�LQ�GH�UHODWLH�WXVVHQ�QRUPHQ�HQ�ZDDUGHQ�HQ�HHUJHUHODWHHUG�JHZHOG�

 

ˇ ˇ

¸
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Dag 3 Waarden en inspiratie

3.1  Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1 Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen:

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 3).

 6  Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7  Terugblik: dag 1 en 2 behandelde stof doornemen.  

9.15 Warming-up

   Ballon-oefening.

   Werkvorm: zie beschrijving § 3.2

  

9.30  Dialoog over belemmeringen

   Gebruik hiervoor de inspiratiekaarten. 

   Werkvorm: spel met inspiratiekaarten, zie beschrijving werkvorm 

10.10 Dialoog over voorwaarden

    Essentie van deze oefening is dat de deelnemers zelf de koppeling maken tussen opvoeding en  

 eer.

   Zie beschrijving werkvorm

11.00 Pauze 
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11.15  Embleem-oefening

   Teken op een flip-over een embleem dat staat voor waar jij goed in bent. 

    De flip-overs worden aan de muur gehangen. Iedere deelnemer licht toe waarom hij of zij geko-

zen heeft voor een embleem.

   Werkvorm: embleem maken 

    De trainer kan de deelnemers vragen iets mee te nemen naar de volgende bijeenkomst (taart/

QDDLZHUN�HQ�GHUJHOLMNH�LV�LQWHUHVVDQW�YRRU�KHW�RQGHUGHHO�ÕFRPSOLPHQWHQÖ�RS�GDJ����

11.45 Afsluiting

 1  Terugblik op de dag: wat hebben de deelnemers vandaag gedaan en geleerd?

 2  Blik naar de volgende dag: wat gaan we de volgende keer doen?

3.2  Werkvormen
  De ballon-oefening

    Deze oefening helpt de deelnemers te ankeren. Leg plenair uit wat de achterliggende gedachte 

van deze oefening is: leren ontspannen. 

   Doel: voelen waar de spanning in je lichaam zit en hoe ontspanning/loslaten voelt. 

   De deelnemers krijgen drie situaties voorgelegd: A, B en C.

   A  Doe je ogen dicht. Als je dat niet wilt, kun je een punt in de ruimte voor je nemen en daar naar 

staren. Ga heel bewust op je stoel zitten, zet beide benen naast elkaar op de grond en voel 

hoe ze contact maken met de grond. Voel je bovenbenen rusten op het zitvlak van de stoel. 

Voel je armen leunen op de stoelleuningen. Neem deze situatie goed in je op. Dit is situatie A.

   B   Je krijgt nu een ballon van ons. Deze blaas je op. Neem daar de tijd voor. Als hij opgeblazen 

is, leg je er een knoop in. Nu ga je heel langzaam op de ballon zitten. Er kan niets gebeuren. 

Het enige wat kan gebeuren is dat de ballon knapt en dat je een paar centimeter lager op je 

stoel landt. Voel waar de spanning in je lijf zit. Waar hou je vast? Laat nu langzaam los. Je 

merkt dat je steeds meer loslaat. Je kan aan het einde geheel ontspannen op de ballon zitten. 

Probeer maar uit. Dit is situatie B.

   C  Gooi de ballon nu weg en ga weer op je stoel zitten. Ga goed zitten en voel de stoel. Dit is 

situatie C. Wat is het verschil met situatie A?

  Dialoog over belemmeringen op basis van inspiratiekaarten

  1 De trainer pakt de belemmeringenkaarten uit het inspiratiespel.

  2  Instructie trainer: wat is voor jou een belemmering/wat houdt jou tegen om over dit onderwerp 

te praten?

  3 Deelnemers lichten plenair toe.

  4 Groepsgesprek.

  5 Trainer koppelt terug naar dag 1, 2 en 3.



28 Methodiek- en trainingsmap – Aan de goede kant van de eer

  Dialoog over kansen

   Centraal staat hier: hoe zet je je belemmeringen om in kansen?

    Hoe kan je de belemmeringen voortkomend uit tradities (opvoeding) omzetten in kansen/positieve 

zaken? De essentie van deze oefening is dat de deelnemers zelf de koppeling maken tussen op-

voeding en eer. Eventueel spiegelen: hoe was dat bij jou vroeger? Hoe denk je dat jouw kinderen 

daarover denken? Hoe denk je dat jouw kinderen jou nu zien? Benadruk hier de kracht van het 

individu – moeder als rolmodel/voorbeeldgedrag.

  Embleem maken

  1 Iedere deelnemer krijgt een A4-tje. 

  2 Op tafel liggen stiften of andere knutselspullen (lijm, tijdschriften).

  3  De trainer nodigt deelnemers uit om individueel uit te tekenen waar ze goed in zijn, ofwel een 

collage te maken die laat zien wat hun kwaliteiten zijn.

  4 Iedere deelnemer presenteert de eigen creatie aan de overige deelnemers.

3.3  Materialen
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ����

  Inspiratiespel 

  Zie het inspiratiespel in de toolkitbox.

3.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

� � � Ý� +HW�FUH«UHQ�YDQ�YHLOLJKHLG�LQ�GH�JURHS�

� � � Ý� +HW�FUH«UHQ�YDQ�HHQ�SUDDWFXOWXXU�

� � � Ý� :HUNHQ�DDQ�JURHSVG\QDPLFD��

� � � Ý� +HW�RQWZLNNHOHQ�YDQ�GUDDJYODN�YRRU�GH�WUDLQLQJ�

� � � Ý� 2QWZLNNHOHQ�HPSDWKLVFKH�JHYRHOHQV�

� � � Ý� %HYRUGHUHQ�]HOIUHçHFWLH�

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��K�HUNHQQLQJ�

    bewustwording/introductie gedragsalternatieven.

� � � Ý� �/HW�RS��GH�HPEOHPHQ�YDQ�GH�GHHOQHPHUV�GLHQHQ�DOV�LQSXW�YRRU�GDJ����%HZDDU�]H�JRHG�HQ�KDQJ�

de emblemen voor de start van dag 4 weer op!

� � � Ý� /HW�RS�GH�JURHSVG\QDPLHN��&UXFLDDO�]LMQ�UHVSHFW�HQ�WROHUDQWLH��(U�ZRUGW�QLHW�JHRRUGHHOG�

� � � Ý� �'DJ��Ó��YRUPHQ�GH�RSPDDW�YRRU�KHW�Õ]ZDUHÖ�ZHUN�GDW�LQ�VHVVLHV��Ó���JHOHYHUG�PRHW�ZRUGHQ�

door de individuele deelnemers en de groep. 

� � � Ý� �$OV�GH�JURHS�RQYROGRHQGH�LQ�EHZHJLQJ�NRPW��NXQ�MH�KLHU�RRN�GH�NDQVHQNDDUWHQ�YDQ�KHW�LQVSL-

ratiespel inzetten. Let op: belemmeringen worden makkelijk door groepen aangegeven, kansen 

benoemen is vaak moeilijker! 
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  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHUNHQQHQ�NDQVHQ�HQ�EHOHPPHULQJHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�HUNHQQHQ�HLJHQ�LQYORHG�RS�NDQVHQ�HQ�EHOHPPHULQJHQ�

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�HUNHQQHQ�URO�RSYRHGLQJ�HQ�JHQGHUJHOLMNKHLG�LQ�HHUJHUHODWHHUG�JHZHOG�

en de eigen rol daarin.

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�KHEEHQ�LQ]LFKW�JHNUHJHQ�LQ�HLJHQ�NZDOLWHLWHQ�HQ�KHEEHQ�JHZHUNW�

aan zelfvertrouwen.
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Dag 4 We gaan ervoor! 

4.1   Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen:

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 4).

 6  Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

   Let op: geen terugblik, zie volgende onderdeel!

9.05 Presenteren embleem

   Plenair presenteren van de emblemen door de deelnemers.

   Trainer: geef ruimte voor reactie van de groep.

   Werkvorm: presentatie door de groep

10.00 Dialoog ‘Eergevoelige onderwerpen’ 

    Inleiding trainer: beperkt aantal taboe-onderwerpen zelf aankaarten en de groep daarover laten 

praten. 

   Werkvorm: er wordt informeel gegeten en gepraat over het onderwerp

10.30 Pauze

10.45 Gendergelijkheid

    Doel van deze oefening is dat de vrouwen zelf de thema’s uit de volgende bijeenkomsten benoe-

men. Welke thema’s spelen als het gaat om eer?

� � � Ý� 5ROSDWURQHQ�LQ�KHW�JH]LQ�

   Werkvorm: eventueel situatiespel (zie paragraaf 6.2) laten doen of werken met filmfragmenten 

� � � 1RWHHU�GH�WKHPDÖV�RS�çLS�RYHU�HQ�KDQJ�GLH�RS�ELM�GDJ���HQ��
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11.45 Go/No go moment

   Trainer vraagt de deelnemers wie er doorgaat met sessie 4–12.

11.55 Afsluiting

 1   Terugblik op de dag: wat hebben de deelnemers vandaag gedaan en geleerd?

 2  Kijkje naar de volgende dag: wat gaan we volgende keer doen?

4.2  Werkvormen
  Dialoog ‘Eergevoelige onderwerpen’ 

    Als trainer geef je een korte inleiding. Kernwoorden zijn: eer, eergevoel, eergeweld, eerzaam en 

communicatie over dit onderwerp. Wat gebeurt er als je eer en eergeweld niet bespreekbaar 

maakt binnen het gezin? Stel een schema op van de voor- en nadelen. 

  Oefening: wat betekent ‘eer’ voor jou persoonlijk?

� � � Ý� GH�EHWHNHQLV�YDQ�HHU�LQ�ÕHHUFXOWXUHQÖ

� � � Ý� SRVLWLH�YURXZHQ�LQ�HHUFXOWXUHQ

� � � Ý� VFKHQGLQJ�IDPLOLH�HHU

� � � Ý� ÕHHU]XLYHULQJ


� � � Ý� DFKWHUJURQG�YDQ�GH]H�WUDGLWLH�HQ�JHGUDJVFRGHV��RQJHVFKUHYHQ�UHJHOV�

  Gendergelijkheid

    Doel van deze oefening is de vrouwen zelf de thema’s uit de volgende bijeenkomsten te laten 

benoemen. Welke thema’s spelen er als het gaat om eer? 

   Werkvorm: werken met filmfragmenten die rolpatronen uitbeelden

  1 De trainer laat de video zien.

  2 Deelnemers gaan plenair in gesprek.

   Noteer de thema’s op de flip-over en hang die op bij dag 5 en 6.

4.3  Materialen
  Hand-out ‘Eergevoelige onderwerpen’

  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ����

  Gendergelijkheid filmfragementen

   Tips: 

� � � Ý� YRRU�7XUNHQ��
/DDW�PH�YOLHJHQ
�����PLQ�

� � � Ý� YRRU�0DURNNDQHQ��
:HUNJURHS�0XGDZDQQDK
��0DURNNDDQVH�YHUVLH��RI�GH�æOP�
1DGLD
�
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� � � Ý� 1HWZHUN�XLW]HQGLQJ�RYHU�=XLGRRVW�7XUNLMH

� � � Ý� GHHO�YDQ�GH�'HHQVH�GRFXPHQWDLUH�Õ$HUHVGUDEÖ�RYHU�HHUPRRUG�

� � � Ý� GHHO�XLW�
9HUGZDDOGH�*H]LFKWHQ
�YDQ�)UDQV�%URPHW�

� � � Ý� RI�GH�GRFXPHQWDLUHV�
$OV�LN�KDDU�ZDV
�HQ�
$OV�LN�KHP�ZDV
�

4.4  Aandachtspunten
  Doel van dag 

� � � Ý� 'UDDJYODN�FUH«UHQ�YRRU�GH�WUDLQLQJ�

� � � Ý� *URHS�FRPPLWWHUHQ�YRRU�VHVVLH��Ó���

� � � Ý� 'H�WKHPDÖV�YRRU�JHQGHUJHOLMNKHLG��GDJ���HQ����ODWHQ�DJHQGHUHQ�GRRU�GH�JURHS��UROSDWURQHQ��

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV���K�HUNHQQLQJ��

bewustwording/ gedragsalternatieven (stroomschema).

� � � Ý� +DQJ�GH�HPEOHPHQ�YRRU�GH�VWDUW�YDQ�GDJ���RS�

� � � Ý� �+HW�LV�YDQ�EHODQJ�GDW�GH�GHHOQHPHUV�]HOI�GH�RQGHUZHUSHQ�EHQRHPHQ�YRRU�GDJ���HQ����

    Stuur aan op rolpatronen!

� � � Ý� �2S�GDJ���YLHUHQ�ZH�GDW�GH�YURXZHQ�HUYRRU�KHEEHQ�JHNR]HQ�GRRU�WH�JDDQ�PHW�GH�WUDLQLQJ��

     Dag 4 is een dag voor informeel samenzijn en verder bouwen aan de groep  (eten, praten en 

eventueel dansen).

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�]LMQ�]LFK�EHZXVW�YDQ�KHW�EHODQJ�YDQ�KHW�EHVSUHHNEDDU�PDNHQ�YDQ�KHW�RQGHUZHUS�

en benoemen het ook.

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�JHYHQ�DDQ�ZDW�]H�]HOI�NXQQHQ�EHWHNHQHQ�LQ�KHW�EHVSUHHNEDDU�PDNHQ�YDQ�KHW�

onderwerp.

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�PHQHQ�GDW�GH�JURHS�DOV�JHKHHO�HHQ�ELMGUDJH�PRHW�OHYHUHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�HUNHQQHQ�UROSDWURQHQ�HQ�GH�HLJHQ�URO�GDDULQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�NRPHQ�PHW�HLJHQ�HUYDULQJHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�EHQRHPHQ�EHOHPPHULQJHQ�
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Dag 5 Gendergelijkheid in de opvoeding

5.1  Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen:

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 5).

 6  Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7  Terugblik (benadruk belang rolpatronen dag 4 – zie flip-overs aan de muur).

9.30 Filmtip 

   Turken: 'Laat me vliegen' (30 min).

   Marokkanen: 'Werkgroep Mudawannah' (Marokkaanse versie) of de film 'Nadia'.  

  

   Werkvorm: gezamenlijk film kijken

10.00 Bespreken film 

    Dialoog naar aanleiding van de film (vragen: Wat zou jij doen? Waarom zijn vrouwen er niet open 

over? Welke tips zijn nuttig voor een slachtoffer? Welke tips zijn er voor omstanders?)

   Werkvorm: groepsgesprek op basis van film.

   Trainer: waar kan je terecht met je vragen?

   Als onderdeel van zelfredzaamheid/kennis sociale kaart. Keten uitleggen in 5 minuten.

    Voeg eventueel protocol toe. Tevens uitleggen dat er in iedere gemeente een contactfunctionaris 

bij de politie is die in een informeel gesprek (ook telefonisch) in kaart kan brengen wie de keten-

partners zijn en bij wie je terecht kunt.

10.30 Pauze

10.45 Rolpatronen 

   De trainer kijkt terug op het thema rolpatronen dat op de vierde dag besproken is.

   Wat betekenen rolpatronen? 
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11.15 Vervolg dialoog over film

   Centraal staat de vraag: hoe kan het anders? 

   

   Een alternatief is: rol van waarden in opvoeding.

    Hierbij worden de uitkomsten van dag 3 (waarden en inspiratie) gebruikt voor een groepsgesprek 

over verschillende waarden voor mannen/vrouwen/kinderen in relatie tot opvoeding en eergerela-

teerd geweld. Werken met de inspiratiekaarten (zie het spel in de toolkitbox).

   Werkvorm: waarden/inspiratiespel

11.55 Afsluiting

 1  Terugblik op de dag: wat hebben de deelnemers vandaag gedaan en geleerd?

 2  Blik naar de volgende dag: wat gaan we volgende keer doen?

5.2  Werkvormen
  Brainstorm

  Brainstormen na het vertonen van de dvd behorende bij het project ‘Aan de goede kant van 

  de eer’.

  Groepsgesprek

5.3  Materialen
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ����

  Films

   Zie eerdere filmtips bij dag 4.

5.4   Aandachtspunten 
  Doel van dag

   Verdieping van het specifieke thema gendergelijkheid en opvoeding (rolpatronen). 

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV���K�HUNHQQLQJ��

bewustwording/ zelfredzaamheid (uit de film)/ weerbaarheid/ bespreken gedragsalternatieven.

� � � Ý� �'H�WUDLQHU�PRHW�HU�ELM�GH�EHKDQGHOLQJ�YDQ�GH�UROSDWURQHQ�RS�OHWWHQ�GH�WKHPDÖV�XLW�GH�æOP�WH�

verbinden met de rolpatronen van dag 4. 

� � � Ý� +DQJ�RP�GLH�UHGHQ�RS�GDJ���HQ���GH�çLS�RYHUV�YDQ�GDJ���DDQ�GH�PXXU�RS�
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� � � Ý� �'H�LQKRXG�NRPW�YDQ�GH�YURXZHQ�PDDU�HU�LV�ZHO�VWXULQJ�GRRU�GH�WUDLQHU��9RRUNRP�GDW�KHW�

    gesprek alle kanten op gaat en kom steeds weer terug op de belangrijkste thema’s.

� � � Ý� �+RXG�GH�YURXZHQ�HHQ�VSLHJHO�YRRU�ELM�KHW�URQGHWDIHOJHVSUHN��9UDDJ�KHQ�

    Jullie noemden de volgende rolpatronen… wat betekent dat in relatie tot eergerelateerd 

    geweld?

� � � Ý� �%LM�KHW�YHUYROJ�YDQ�KHW�JURHSVJHVSUHN�VWDDW�GH�YUDDJ��
KRH�NDQ�KHW�DQGHUV"
�FHQWUDDO��:HONH�

rollen moeten anders? We gaan van wij p ik. Thema’s voor de trainer om te gebruiken zijn: 

� � � � Ý�EHWURXZEDDUKHLG� �

� � � � Ý�]HOIVWDQGLJKHLG� �

� � � � Ý�JHOLMNZDDUGLJKHLG� � �

� � � � Ý�UHVSHFW

� � � � Ý�EHWHUH�NDQVHQ

� � � � Ý�FRPPXQLFDWLH

� � � � Ý�RRUGHHO��HQ�PHQLQJVYRUPLQJ

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�HUNHQQHQ�GH�FUXFLDOH�URO�YDQ�UROSDWURQHQ�LQ�RSYRHGLQJ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�LQ]LFKW�YHUNUHJHQ�LQ�UROSDWURQHQ�ELQQHQ�IDPLOLHV�LQ�HHUFXOWXUHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHUNHQQHQ�VFKDGHOLMNH�JHGUDJVSDWURQHQ�URQG�HHUEHKRXG�HQ�HHUEHVFKHUPLQJ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�ZLOOHQ�GH]H�LQ�GH�HLJHQ�RPJHYLQJ�EHVSUHHNEDDU�PDNHQ�HQ�HYHQWXHHO�SRVLWLHI�

    beïnvloeden.
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Dag 6 Gendergelijkheid in de opvoeding

6.1  Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1 Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen:

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 6).

 6  Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7     Terugblik (benadruk belang rolpatronen dag 4 en 5 – zie flip-overs aan de muur).

9.15 Rolpatronen in de opvoeding (deel 1)

   Plenair situatiespel. Centraal staat: hoe ga je ermee om en hoe kan dat anders?

   Zie werkvorm

10.15 Pauze

10.30   Rolpatronen in de opvoeding (deel 2)

   Plenair situatiespel. Centraal staat: hoe ga je ermee om en hoe kan dat anders?

   Zie werkvorm

11.00 Terugblik hele traject tot nu toe

� � � Ý�:DW�KHEEHQ�GH�GHHOQHPHUV�HU�WRW�]RYHU�DDQ�JHKDG"

� � � Ý�:DW�PLVVHQ�]LM�QRJ"

       

11.55 Vooruitblik

    Huiswerk meegeven voor dag 7: probeer eens anders om te gaan met moeilijke opvoedings-

   kwesties. Denk daarbij na over wat er zo moeilijk is. Wat belemmert je om anders met de 

   moeilijke situaties om te gaan. Wat kun je daaraan doen?
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6.2  Werkvormen
  Tussentijdse evaluatie (zie ook bijlage 6) 

  Rollenspelen

     We maken gebruik van verschillende creatieve werkvormen. Bij deze vormen gaat het om opinie-

vorming en een actieve uitwisseling van ervaringen en meningen. Zeker voor de groep met een 

laag taal- en abstractieniveau, wordt ingezet op opdrachten waar zij ook letterlijk voor in bewe-

ging moeten komen. Tijdens deze trainingsdag staat het rollenspel centraal. Cruciaal is om een 

passende vorm te vinden voor het situatiespel. Niet iedere trainer is even sterk in de begeleiding 

van deze werkvorm. Kies een vorm die bij je past! Enkele mogelijkheden:

� � � Ý� 5HJLHPRGHO��

     Twee deelnemers spelen een situatiespel, de overige deelnemers zijn publiek. Het publiek  

formuleert gezamenlijk de spelopdracht. 

� � � Ý� &DUURXVHOPRGHO��

     De deelnemers staan in een kring en worden gevraagd steeds korte stukjes uit te beelden. De 

overige deelnemers reageren daarop. Bij deze werkvorm komt iedereen in de kring aan bod.

� � � Ý� ,QSXW�YDQXLW�GH�JURHS�

     Een van de deelnemers geeft een voorbeeld uit het eigen leven. Een of meerdere deelnemers 

uit de groep spelen die situatie na. De trainer breekt in op de ‘leermomenten’ en bespreekt die 

met de groep.

     Het is raadzaam voor deze werkvorm een regisseur of acteur in te huren. Het is namelijk complex 

om zowel te sturen op het proces als de situatiespelen te leiden. 

  Drie praktijkvoorbeelden

   A  Schoonouders verwachten dat hun schoondochter zich gedraagt volgens de traditionele normen 

en waarden van de cultuur. Tevens moet de jongere zich constant bewijzen. De wil van de 

schoonouders is wet. Zonder gemor zal de jongere daaraan gehoor moeten geven.

     B  Vader en moeder verwachten dat hun zoon op zijn voetstuk blijft door al hun wensen te 

vervullen en zijn zussen te bewaken. Het is van groot belang om de traditie en gewoonten 

hoog te houden. Eer is daarin een primair gegeven. Iedereen hoort zich te gedragen volgens de 

traditionele normen en waarden van de cultuur. Tevens moet de jongere zich constant bewijzen. 

De jongere is niet onderdanig, maar moet dat wel zijn en kan zich geen fouten permitteren.  

       In het gezin zijn de vrouwen gedienstig aan de mannen. De jongere wil gelijkwaardigheid, 

maar kan deze niet afdwingen. De jongere wil ruimte, maar kan deze niet krijgen. De jongere 

wil minder verantwoordelijkheden.

   C  Vader en moeder verwachten dat hun dochter zich gedraagt volgens de traditionele normen en 

waarden van de cultuur, traditie en gewoontes. Tevens moet de jongere zich neerleggen bij de 

keuze van de ouders. Op dit moment heeft het meisje een vriend die via zijn ouders om haar 

hand heeft gevraagd. Zij hebben geweigerd en de eer is daarmee in het geding. De ouders gaan 

er vanuit dat hun dochter iets met hem gedaan heeft, simpelweg omdat ze hem kent. Er ont-

staat geroddel in de gemeenschap en er is gezichtsverlies. Maar volgens het meisje is er niets 

aan de hand. 
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6.3  Materialen 
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ���

  Stiften, kladpapier en pennen

6.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

   Verdere verdieping op het specifieke thema Gendergelijkheid in de opvoeding (rolpatronen). 

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � �Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ��

    bewustwording/ zelfredzaamheid/ weerbaarheid/ gedragsalternatieven (zie stroomschema 

    p. 8).

� � � �Ý� �'H�WUDLQHU�PRHW�HU�ELM�GH�EHKDQGHOLQJ�YDQ�GH�UROSDWURQHQ�RS�OHWWHQ�GH�WKHPDÖV�XLW�GH�æOP�WH�

verbinden met de rolpatronen uit dag 4. 

� � � Ý� +DQJ�RP�GLH�UHGHQ�RS�GDJ���HQ���GH�çLS�RYHUV�YDQ�GDJ���DDQ�GH�PXXU�RS�

� � � Ý� +RXG�UHNHQLQJ�PHW�GH�JURHSVG\QDPLHN��%RXZ�KHW�VSHOHQ�PHW�VLWXDWLHV�UXVWLJ�RS��

� � � Ý� �,QGLHQ�PRJHOLMN�LV�KHW�PHH�ODWHQ�VSHOHQ�YDQ�HHQ�DFWHXU�YDDN�HHQ�KHHO�JRHGH�PDQLHU�RP�KHW�

situatiespel te spelen. Centraal staat vandaag weerbaarheid en het aanreiken van gedrags-

alternatieven. De trainer moet erop aansturen dat de groep op basis van het situatiespel 

gedragsalternatieven aanreikt. 

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�]LMQ�]LFK�EHZXVW�YDQ�KXQ�HLJHQ�URO�LQ�GH�VLWXDWLH�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�UHDOLVHUHQ�]LFK�GDW�]LM�LQYORHG�XLW�NXQQHQ�RHIHQHQ�RS�GH�VLWXDWLH�

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�KHEEHQ�NHQQLVJHPDDNW�PHW�YDDUGLJKHGHQ�RP�ZHHUEDDUGHU�WH�]LMQ�LQ�YHUYHOHQGH�

situaties.

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�KHEEHQ�]HOI�DDQJHJHYHQ�ZDW�]LM�WRW�QX�WRH�DDQ�KHW�WUDMHFW�JHKDG�KHEEHQ�HQ�ZDW�

    zij nog missen: bevestiging commitment. 
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Dag 7 Omgaan met weerstanden

7.1  Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 7).

 6    Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7  Terugblik

   �.RQGLJ�WKHPD�ÕZHHUVWDQGHQÖ�DDQ��(Q�JHHI�RRN�DDQ�GDW�HU�LHPDQG�YDQ�GH�NHWHQ��LQVWHOOLQJHQ�

die aanpak eergerelateerd geweld vanuit preventie of interventie inzetten) komt voor een kort 

gesprek over de sociale kaart in de gemeente. Doel van komst: bekendheid sociale kaart en weer-

stand wegnemen. Daarnaast vertrouwen in hulpverlenende instanties vergroten. 

9.15 Terugblik thuisoefening gedragsalternatieven

   Thuis geoefend met gedragsalternatieven? Reacties thuisfront?

   Centraal staat de vraag: wat deed het met je? 

   Verder:

� � � Ý� :LH�KHHIW�KXLVZHUN�JHGDDQ"

� � � Ý� :LH�ZLO�]LMQ�HUYDULQJHQ�PHW�RQV�GHOHQ"

   Trainer: kies naast een zware ervaring ook een luchtige om plenair te bespreken.

   Werkvorm: sturend groepsgesprek 

9.30 Warming up – Chinees boksen

 1  Weerstandsoefening

   Werkvorm: Chinees boksen in tweetallen 

 2  Koppelen aan een gesprek met de groep over weerstanden (plenair)

� � � Ý� JH]LQ

� � � Ý� IDPLOLH

� � � Ý� JURHS��VRFLDOH�RPJHYLQJ�

� � � Ý� JHKHOH�PDDWVFKDSSLM

   Werkvorm: groepsgesprek
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9.45 Communicatiestijlen

   Werkvorm: collage en oefening in tweetallen: zie werkvorm

10.15 Pauze

10.30 Oefening met weerstandenschema

   Oefenen omgaan met weerstanden aan de hand van weerstandenschema (zie bijlage 5).

   Evaluatie – Kun je dit inzetten in je dagelijkse leven (zelfreflectie)?

   Werkvorm: gesprek aan de hand van weerstandenschema

11.45 Bezoek iemand uit de keten/lokale meldstructuur

    Werkvorm: inleiding door ketenpartner op basis van door gemeente aangeleverde sociale kaart/

ORNDOH�PHOGVWUXFWXXU�$��

11.55 Vooruitblik

7.2  Werkvormen
  Weerstandenlijst

   Trainer vraagt deelnemers een manier/methode te kiezen die bij hen past.

  Warming-up Chinees boksen

   Fysieke oefening

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�VWDDQ�WHJHQRYHU�HONDDU��+DQGHQ�WHJHQ�HONDDU�DDQ�

� � � Ý� ,QVWUXFWLH�WUDLQHU��SUREHHU�HONDDU�XLW�EDODQV�WH�EUHQJHQ�

� � � Ý� 5HDFWLH�GHHOQHPHUV��GXZHQ�

� � � Ý� 7UDLQHU��KRH�PHHU�MH�GXZW��KRH�KDUGHU�GH�DQGHU�GXZW��-H�NDQ�KHW�RRN�GRHQ�GRRU�QLHW�WH�GXZHQ���

    maar mee te bewegen! Trainer leg de link met gesprek.

  Communicatie

     Geef een korte inleiding over communicatiestijlen (verbaal en non-verbaal).

   Zie suggesties websites op pagina 88, § 4.3.

    Deelnemers gaan in tweetallen elkaars communicatiestijlen observeren. De duo’s koppelen plenair 

aan de groep terug wat de communicatiestijl van de ander is. De ander mag vervolgens ook 

reageren op de stijl die men haar toedicht. Maak gebruik van wat de groep op basis van het 

huiswerk inbracht. Blijf bij herkenbare zaken. De cases van de groep zijn leidend. De deelnemers 

zullen in deze fase waarschijnlijk proberen om het onderwerp ver bij zichzelf vandaan te houden. 

Zorg ervoor dat ze bij zichzelf en het onderwerp blijven!
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7.3  Materialen 
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ��

  Weerstandenschema 

   Zie bijlage 5.

  Hand-out

    Maak een sociale kaart of deel een kaartje uit met een websiteadres van de gemeente/regio waar 

je de training geeft. Een aantal adressen is opgenomen in de bijlage, deze kun je ook kopiëren 

voor de deelnemers.

7.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHUNHQQHQ�YHUVFKLOOHQGH�FRPPXQLFDWLHVWLMOHQ�HQ�KXQ�LQYORHG�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�]LFKW�JHNUHJHQ�RS�HLJHQ�ZHHUVWDQGHQ�HQ�ZHHUVWDQGHQ�YDQ�GH�RPJHYLQJ���

    Daarnaast hebben ze verschillende manieren gezien om daarmee om te gaan.

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�]LMQ�EHNHQG�PHW�GH�VRFLDOH�NDDUW�LQ�KXQ�JHPHHQWHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�HQ�NHWHQSDUWQHU�KHEEHQ�JHZHUNW�DDQ�YHUWURXZHQVUHODWLH��

  Aandachtspunten voor de trainer

� � �� Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ��

bewustwording/ zelfredzaamheid/ weerbaarheid/ gedragsalternatieven (zie stroomschema op 

pagina 8).

� � � �Ý� 9DQGDDJ�LV�HU�JHGXUHQGH�GH�RFKWHQG�NRUW�HHQ�JDVW�DDQZH]LJ��+HW�LV�LHPDQG�XLW�GH�NHWHQ�� �

   die vertelt over de keten en wat ze doen (eventueel op basis van A4'tje vanuit de gemeente). 

� � � Ý� �'H�WUDLQHU�JHHIW�VSHFLDOH�DDQGDFKW�DDQ�GH�NRPVW�YDQ�GLH�SHUVRRQ�HQ�SUREHHUW�HYHQWXHOH�

vooroordelen of negatieve gevoelens bij deelnemers in goede banen te leiden. Deze persoon is 

NIET aanwezig gedurende de rest van de bijeenkomst!

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�LQIRUPDWLH�RYHU�GH�VRFLDOH�NDDUW�JHNUHJHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�NHQQLVJHPDDNW�PHW�NHWHQSDUWQHUV�HQ�PRJHOLMN�HHQ�YHUYROJDIVSUDDN�

    gemaakt.

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�]LFKW�RS�GH�LQYORHG�YDQ�HLJHQ�JHGUDJ�RS�GH�ZHHUVWDQGHQ�

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�NXQQHQ�EDODQFHUHQ�WXVVHQ�GH�ZLM�FXOWXXU�HQ�LN�FXOWXXU��KHEEHQ�JHZHUNW�DDQ�KHW�

communiceren met de IK-boodschap).

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�EHJULMSHQ�GH�LPSDFW�YDQ�YHUVFKLOOHQGH�FRPPXQLFDWLHVWLMOHQ�
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Dag 8 Grenzen stellen

8.1  Programma 

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

  3 Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

  4 Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

  5 Programma van de dag (flip-over dag 8).

  6  Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen toegevoegd moeten worden (flip-over 3 ophan-

gen).

  7 Terugblik

9.15 Situatie thuis

    Vanaf dag 7 check je iedere keer de thuissituatie. Deelnemers gaan thuis meer en meer de ik-

boodschap overbrengen en praten over wat er tijdens de training naar boven komt.

   Geef de groep de ruimte. Groep komt op die manier met gedragsalternatieven.

   Werkvorm: groepsgesprek

9.30 Warming-up (fysiek)

    De groep is opgesplitst in twee teams die tegenover elkaar staan. Vervolgens geeft de trainer een 

sein aan de twee teams om dichter naar elkaar toe te lopen. Op het moment dat de persoon te 

dichtbij komt, geeft de ander dat aan door het woord ’halt’ te roepen. 

   Wanneer geef je je grenzen aan? Gaat over weerbaarheid en grenzen stellen.

     Koppel de oefening aan de warming up p uiteenzetting p dagelijks leven

    Trainer kan ook ingaan op de vraag hoe je die grenzen dan aan kunt geven. Verbaal: ik ben hier 

niet van gediend.

10.00 Terugkoppeling: grenzen stellen  (stap voor stap en situatiespel)

   Gebruik de voorbeelden. Liefst met acteurs/regisseur

   Werkvorm: situatiespel (zie § 6.2)

10.30 Pauze
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10.45 Filmfragmenten

   Laat enkele filmfragmenten zien. Na ieder fragment een gesprek over alternatieven.

     Doel: deelnemers kruipen in de huid van de vrouwen uit de film en bedenken een alternatief.

    Werkvorm: groepsgesprek. De trainer vraagt deelnemers bepaalde situaties verder te overdenken  

(doel is om op dag 9 met elkaar in gesprek te gaan over voorbeelden vanuit de groep). Maak ach-

teraf eventueel aantekeningen zodat je goede voorbeelden paraat hebt tijdens dag 9.

11.45 Evaluatie

11.55 Vooruitblik

   Huiswerkopdracht voor de komende bijeenkomsten: denk na over de training: wat betekent het  

   voor jou en wat is jouw rol. Tijdens dag 12 presenteren deelnemers hun bevindingen.

 

8.2  Werkvormen
   Opinievorming door middel van een discussie

   Situatiespel (zie § 6.2)

8.3  Materialen
   Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ��

    Filmfragmenten uit 'Aan de goede kant van de eer'

� � � Ý� VHOHFWHHU�GH�LQWHUYLHZV�RYHU�EHOHYLQJ�SRVLWLHYH�HHU�HQ�HHUJHZHOG�

8.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

� � Ý��EHYRUGHUHQ�YDQ�ZHHUEDDUKHLG�HQ�JHGUDJVDOWHUQDWLHYHQ�

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ��

    bewustwording/ zelfredzaamheid/ weerbaarheid/ gedragsalternatieven (zie stroomschema p. 8).

� � � Ý� /DDW�GH�GHHOQHPHUV�YDQDI�GDJ���W�P����EHZXVW�QDGHQNHQ�RYHU�ZDW�GH�WUDLQLQJ�YRRU�KHQ�EHWHNHQW��

    en wat hun rol in de toekomst kan zijn. Herinner de deelnemers aan die persoonlijke opdracht.

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�NXQQHQ�]HOI�DOWHUQDWLHYHQ�EHGHQNHQ�HQ�YRRUVWHOOHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�NXQQHQ�HHQ�RSLQLH�YRUPHQ�HQ�]LFK�ZHHUEDDU�RSVWHOOHQ��

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�JHOHHUG�RSHQ�YUDJHQ�WH�VWHOOHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�KHEEHQ�JHRHIHQG�PHW�JHGUDJVDOWHUQDWLHYHQ�
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Dag 9 Eigen kracht

9.1  Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2   Huishoudelijke mededelingen

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5   Programma van de dag (flip-over dag 9).

 6  Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7   Terugblik

9.15 Warming-up  

9.20 Gesprek ‘Kruip in de huid van…’ (op basis van dag 8)

    Trainer vraagt deelnemers eens verder te praten over situaties die ze de vorige bijeenkomst 

wilden bespreken (op basis van filmfragmenten, bijvoorbeeld: roddels, studeren, etc.)

   Centraal vandaag: eerkwesties uit eigen omgeving.

    Mocht er vanuit de groep geen input komen, dan zal de trainer uit eigen voorbeelden moeten 

� � � �SXWWHQ�RP�KHW�LMV�WH�EUHNHQ��$DQJH]LHQ�GH]H�ELMHHQNRPVW�YRRU�GH�GHHOQHPHUV�HPRWLRQHHO�HQ�

stressvol kan zijn, is het verstandig tussendoor een kleine fysieke oefening te doen. 

   Bijvoorbeeld onderstaande ademhalingsoefening:

   Ademhalingsoefening: 3 minuten. 

� � � Ý� �0LQXXW����NLMN�QDDU�MH�DGHPKDOLQJ��ZRUG�MH�EHZXVW�YDQ�KRH�MH�]LW��ZDDU�MH�JHGDFKWHQ�]LMQ�RI�

waar je spanning zit. 

� � � Ý� �0LQXXW����KDDO�DGHP�YDQXLW�MH�EXLN��9RHO�GDW�DOOHV�YDQ�MH�OLFKDDP�RS�GDW�FHQWUDOH�SXQW�PHW�

elkaar verbonden is. 

� � � Ý� �0LQXXW����JHHI�DDQGDFKW�DDQ�DOOHV�ZDW�HU�LQ�MH�OLFKDDP�JHEHXUW�HQ�DFFHSWHHU�ZDW�HU�LV��NLMN�

ernaar, groet het, erken het).

    De werkvorm die de trainer gebruikt tijdens deze dialoog lijkt op intervisie: de trainer geeft geen 

oplossingen, de oplossingen moeten uit de groep zelf komen. Inbreng vanuit de groep is cruciaal. 

Het is ook zaak iedereen aan bod te laten komen vandaag.
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10.45 Pauze (eventueel fysieke oefening voor wie wil)

11.00 Gesprek 'Wat doe je als de situatie al is geëscaleerd?'

    Wanneer een lid van de groep zijn/haar emoties niet kan bedwingen, is het goed om iemand van 

de lokale organisatie te vragen deze persoon op te vangen en samen te kijken naar wat er dan 

speelt. Er worden keuzemogelijkheden in hulp en dienstverlening voorgesteld. Daarin wordt ook 

aandacht geschonken aan de consequenties. 

    Centraal staat nu de vraag: in welke situaties kan men terecht voor hulp en waar?

   De trainer geeft een inleiding en deelt eventueel een hand-out uit over:  

� � � Ý� YRRURRUGHOHQ�

� � � Ý� EHOHPPHULQJHQ�HQ�NDQVHQ�GLH�GH�JHPHHQVFKDS�ELHGW��

� � � Ý� KHW�ODQG�YDQ�KHUNRPVW�DOV�KHW�RP�HHQ�RXGHUH�JURHS�JDDW�

   De trainer inventariseert vervolgens de verschillende soorten vragen die de deelnemers hebben:

� � � Ý� YUDJHQ�RYHU�SURIHVVLRQHOH�KXOSYHUOHQLQJ�

� � � Ý� YUDJHQ�RYHU�GH�VRFLDOH�NDDUW�

� � � Ý� YUDJHQ�GLH�GRRU�GH�GHHOQHPHU�RI�JURHS�EHDQWZRRUG�NXQQHQ�ZRUGHQ�

11.45 Evaluatie en vooruitblik

   Huiswerk

     Let op: na deze bijeenkomst is het van groot belang ervoor te zorgen dat deelnemers met vragen 

terecht kunnen bij de zelforganisatie of de trainer. Telefoonnummers geven aan het einde van de 

training.

   Herinner deelnemers aan presentatie dag 12.

� � � �(YHQWXHHO�YRRUVWHOOHQ�GDW�HHQ�GHHO�YDQ�GH�JURHS�JH]DPHQOLMN�QRJ�HHQ�DDQWDO�I\VLHNH�RHIHQLQJHQ�

doet. 



46 Methodiek- en trainingsmap – Aan de goede kant van de eer

9.2  Werkvormen
  Dialoog

  Fysieke oefening voor focus op de weerbaarheid

9.3  Materialen
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � Ý��çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ��

  Inleiding schrijven en eventueel hand-out maken  

    Dit is inmiddels de negende dag. De trainer kent zijn groep en heeft goed door hoe hij/zij de 

groep kan triggeren. Op basis daarvan zet de trainer een aantal herkenbare normen, ongeschreven 

regels en waarden op papier die ook in het schema van dag 4 terugkomen.

9.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

   Bewustwording eigen kracht. 

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ��

    bewustwording/ zelfredzaamheid/ weerbaarheid/ gedragsalternatieven (zie stroomschema 

    p. 8).

� � � Ý� �+HW�LV�]DDN�GH�GHHOQHPHUV�YDQDI�GDJ���W�P����EHZXVW�WH�ODWHQ�QDGHQNHQ�RYHU�ZDW�GH�WUDLQLQJ�

voor hen betekent en wat hun rol in de toekomst kan zijn. Herinner de deelnemers aan die 

persoonlijke opdracht.

� � � Ý� �'H]H�WUDLQLQJVGDJ�YUDDJW�HPRWLRQHHO�JH]LHQ�YHHO�YDQ�GH�GHHOQHPHUV��+RXG�GDDU�UHNHQLQJ�PHH��

Let goed op signalen van de groep en grijp in waar nodig (bijvoorbeeld door kleine fysieke 

     oefeningen tussendoor). Ook voor individuele deelnemers is deze dag heftig. Let goed op 

    signalen! En intervenieer waar nodig. 

� � � Ý� �/HW�RS��QD�GH]H�ELMHHQNRPVW�LV�KHW�YDQ�JURRW�EHODQJ�HUYRRU�WH�]RUJHQ�GDW�GHHOQHPHUV�PHW�

vragen terecht kunnen bij de zelforganisatie of de trainer. Geef aan het einde van de training 

telefoonnummers door.

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag 

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�]LMQ�EHNHQG�PHW�HQ�KHEEHQ�JHRHIHQG�PHW�JHGUDJVDOWHUQDWLHYHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�]LMQ�LQ�VWDDW�RP�WH�SUDWHQ�RYHU�WDERHRQGHUZHUSHQ�GLH�GLFKW�ELM�KHQ]HOI�OLJJHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�]LMQ�LQ�VWDDW�RP�HONDDU�IHHGEDFN�WH�JHYHQ�
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Dag 10 Oogsten

10.1  Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2   Huishoudelijke mededelingen

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3   Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4   Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5   Programma van de dag (flip-over dag 10).

 6    Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7   Terugblik

9.15 Warming-up

   Verbinding: vraag de deelnemers verbinding te zoeken met elkaar zonder de handen te gebruiken.

   Of: beweging

    Oefening ‘Sta je stevig’. Clou van deze oefening: als je stevig geaard bent en op je benen staat, 

word je minder snel negatief beïnvloed door je omgeving.

� � � Ý� �7ZHHWDOOHQ�GLH�WHJHQRYHU�HONDDU�JDDQ�VWDDQ��'H�WUDLQHU�GRHW�KHW�YRRU��$�GXZW�%�HHUVW�YDQ�

voren, dan van de zijkant en tot slot van achteren. De trainer vraagt hoe de deelnemers de drie 

situaties ervaren. Laat A en B omruilen. Wanneer sta je echt stevig? Wat zijn de valkuilen? 

Mensen hebben vaak de neiging om kracht te gebruiken in plaats van stevig op beide benen te 

staan. 

� � � Ý� �7HNHQ�HHUVW�HHQ�VLSSH�VPLOH\�RS�GH�çLS�RYHU�HQ�ODDW�$��%�YDQ�YRUHQ�GXZHQ�WHUZLMO�$�QDDU�GH�

sippe smiley kijkt. Doe hetzelfde met een lachende smiley. A en B ruilen om. Wat is het effect 

van omgeving? Trainer: voorbeelden laten noemen door deelnemers, zoals effect van een onaar-

dige caissière.

� � � Ý� %UDLQVWRUP��

   1  vind je beweging belangrijk? 

   2  aan welke soorten van beweging denk je dan? 

   3  wat heb je van huis uit meegekregen over beweging? 

   4  wat doe je aan beweging in het dagelijkse leven? 

   5  wat zou je willen doen?
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9.30  Opdracht 'belemmeringen'

  (de trainer kan eventueel teruggrijpen op de warming-up over het zoeken van verbindingen)

    De trainer vraagt de deelnemers individueel hun belemmeringen aan te geven. Vervolgens stemt  

 de groep met behulp van rood/groen kaarten over of er iets te doen is aan deze belemmering,   

 wel (groen) of niet (rood).

   Werkvorm: inspiratiespel

10.30 Pauze

10.45 Situatiespel 

   Situatiespel: de essentie is om te trainen op gedragsalternatieven.

   Werkvorm: het carrouselspel. Twee of drie deelnemers doen een situatiespel, de rest kijkt toe

   (Zie § 6).

   Let op: niet iedereen hoeft dit te doen. Sommige deelnemers hebben hier teveel moeite mee. 

    De onderwerpen van het situatiespel zijn bepaald in de ochtend van dag 10. Het zijn de onder-

werpen waarop met groen gestemd werd (belemmeringen waar nog wel iets aan te doen is).

11.55 Vooruitblik

   Herinner deelnemers aan presentatie dag 12.

   Wat levert het op/wat oogst je als deelnemer en als groep.

10.2  Werkvormen
  Discussie, opinievorming 

  Fysieke oefening

10.3  Materialen
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ���

  Inspiratiespel

   Zie het inspiratiespel in de toolkitbox.
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10.4  Aandachtspunten
  Doel van dag 

    Deelnemers moeten inzicht krijgen in de materie. En zich daarin herkennen. Bij het overdragen 

aan anderen moeten zij er zelf achter staan, anders kunnen ze niet overtuigen. Alles komt samen, 

zelf conclusies trekken. Gevolg is attitudeverandering. 

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ��

    bewustwording/ zelfredzaamheid/ weerbaarheid/ gedragsalternatieven (zie stroomschema 

    p. 8).

� � � Ý� �+HW�LV�]DDN�GH�GHHOQHPHUV�YDQDI�GDJ���W�P����EHZXVW�WH�ODWHQ�QDGHQNHQ�RYHU�ZDW�GH�WUDLQLQJ�

voor hen betekent en wat hun rol in de toekomst kan zijn. Herinner de deelnemers aan die 

persoonlijke opdracht.

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� 'H�GHHOQHPHUV�UDNHQ�VWHHGV�PHHU�YHUWURXZG�PHW�KHW�LQ]HWWHQ�YDQ�JHGUDJVDOWHUQDWLHYHQ�

� � � Ý� �'H�GHHOQHPHUV�KHEEHQ�PLQGHU�PRHLWH�PHW�WDERHRQGHUZHUSHQ��.XQQHQ�HU�PHW�HONDDU�HQ�WKXLV�

beter over praten.

� � � Ý� 'H�GHHOQHPHUV�NRPHQ�PHW�ÕHLJHQÖ�JHGUDJVDOWHUQDWLHYHQ�

 



50 Methodiek- en trainingsmap – Aan de goede kant van de eer

Dag 11 Spijkers met koppen 

11.1  Programma 

Tijd  Programma

9.00 Start

 1  Welkom

 2  Huishoudelijke mededelingen

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 11).

 6   Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bijmoeten (flip-over 3 ophangen).

 7  Terugblik

9.15 Warming-up

9.30 Situatiespel 

       Aan de hand van door groep aangedragen casus, wordt er een situatiespel gedaan.

   Zie § 11.2.

10.30 Pauze

10.45 Situatiespel (vervolg)

11.45 Evaluatie en vooruitblik

    Neem ruim de tijd voor de evaluatie – de ochtendsessie kan een hoop losgemaakt hebben. Kern-

punten voor de groep eruit halen.

   Herinner deelnemers aan presentatie dag 12.
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11.2  Werkvormen
  Situatiespel

   Zie § 6.2.

 
11.3  Materialen 
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ���

  Fysieke oefening

  Situatieschets voorbereiden

  A4 communicatiestijlen opstellen

  Zie suggesties websites op pagina 88, § 4.3.

11.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

    De deelnemers hebben een rugzak vol alternatieven en ideeën. Ze zijn er klaar voor om hetgeen 

ze geleerd hebben in de praktijk te brengen.

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ��

    bewustwording/ zelfredzaamheid/ weerbaarheid/ gedragsalternatieven (stroomschema).

� � � Ý� �+HW�LV�]DDN�GH�GHHOQHPHUV�YDQDI�GDJ���W�P����EHZXVW�WH�ODWHQ�QDGHQNHQ�RYHU�ZDW�GH�WUDLQLQJ�

voor hen betekent en wat hun rol in de toekomst kan zijn. Herinner de deelnemers aan die 

persoonlijke opdracht.

� � � Ý� *URHS�NDQ�PHHKHOSHQ�GH�OLMVW�YDQ�DOWHUQDWLHYH�ZHUN��HQ�JHGUDJVYRUPHQ�VDPHQ�WH�VWHOOHQ�

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag

� � � Ý� �'HHOQHPHUV�]LMQ�EHNHQG�PHW�JURHSVDOWHUQDWLHYHQ�HQ�NXQQHQ�GH]H�WRHSDVVHQ�LQ�GH�HLJHQ�GDJH-

lijkse praktijk.
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Dag 12 Afsluitende bijeenkomst – en nu verder

12.1 Programma

Tijd  Programma

9.00 Start

 1   Welkom

 2   Huishoudelijke mededelingen

� � � Ý� ZLH�PRHW�EHUHLNEDDU�]LMQ�YDQGDDJ"�DQGHUV�PRELHO�XLW

� � � Ý� WLMGHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ�DDQJHYHQ

� � � Ý� SDX]HEHOHLG��KHUKDOHQ�

� � � Ý� NOLPDDW�HQ�I\VLHNH�RPVWDQGLJKHGHQ�LQ�GH�]DDO�FKHFNHQ

� � � Ý� QDDPVWLFNHUV�

� � � Ý� SUHVHQWLHOLMVW

 3  Doelen van de training herhalen (flip-over 1 ophangen).

 4  Programma van de training + data + onderwerpen herhalen (flip-over 2 ophangen).

 5  Programma van de dag (flip-over dag 12).

 6   Basisregels herhalen en vragen of er nog dingen bij moeten (flip-over 3 ophangen).

 7  Terugblik

9.15 Warming-up

9.30 Presentatie door deelnemers

   Iedere deelnemer mag zelf bedenken hoe zijn/haar presentatie eruitziet. Collages, praatje 

   etcetera. 

    Trainer bespreekt met de deelnemers de mogelijkheid om een externe bijeenkomst te houden. 

(YHQWXHHO�GXV�HHQ�GDJ����PHW�NHWHQSDUWQHUV��JHPHHQWH�HQ�GHUJHOLMNH�

10.30 Pauze

10.45 Evaluatie

11.15 Toekomst eigen rol

   Mogelijk willen/kunnen deelnemers een ambassadeursrol gaan vervullen. Inventariseer de 

   mogelijkheden. Al tijdens de voorbereiding met de trainer heeft de zelforganisatie in samenwer-

king met de gemeente gekeken naar het mogelijke vervolg voor de groep. Eventueel een volgende 

trainingscyclus met een jonge en toekomstige moedergroep. Deze groep heeft de eerste training 

doorlopen en wil de boodschap uitdragen door voorlichting te geven aan andere groepen.

   Certificaat uitreiken aan ambassadeurs 

11.45 Afsluiting
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12.2  Werkvormen
  Individuele presentaties

  Plenaire discussie en afsluiting

12.3  Materialen
  Flip-overs

� � � Ý� çLS�RYHU����GRHOHQ�YDQ�GH�WUDLQLQJ

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�YDQ�GH�WUDLQLQJ���GDWD���RQGHUZHUSHQ

� � � Ý� çLS�RYHU����EDVLVUHJHOV

� � � Ý� çLS�RYHU����SURJUDPPD�GDJ���

12.4  Aandachtspunten
  Doel van dag

   Verankering gerealiseerd en rol deelnemers voor de toekomst helder. 

  Aandachtspunten voor de trainer

� � � Ý� �'LW�WUDLQLQJVGDJGHHO�NDQ�RRN�DOV�ORVVH�PRGXOH�ZRUGHQ�LQJH]HW�PHW�DOV�IRFXV��HUNHQQLQJ��

     bewustwording/ zelfredzaamheid/ weerbaarheid/ gedragsalternatieven (zie stroomschema op 

pagina 8).

� � � Ý� �+HW�LV�]DDN�GH�GHHOQHPHUV�YDQDI�GDJ���W�P����EHZXVW�WH�ODWHQ�QDGHQNHQ�RYHU�ZDW�GH�WUDLQLQJ�

voor hen betekent en wat hun rol in de toekomst kan zijn. Herinner de deelnemers aan die 

persoonlijke opdracht.

� � � Ý� *URHS�LQ]HWWHQ voor verspreiding van gedragsalternatieven.

� � � Ý� 0DWHULDDO�XLW�WUDLQLQJVHVVLHV�PHHJHYHQ�LQ�HHQ�PDSYRUP�

 

  Competenties van de deelnemers waaraan wordt gewerkt op deze dag 

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�ZLVVHOHQ�XLW�ZDW�]LM�YDQ�GH�WUDLQLQJ�KHEEHQ�RSJHVWRNHQ�

� � � Ý� 'HHOQHPHUV�GHæQL«UHQ�HHQ�URO�YRRU�]LFK]HOI�LQ�GH�DDQSDN�YDQ�HHUJHUHODWHHUG�JHZHOG�
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Stappenplan
 Hoe organiseer je een bijeenkomst 

   of training ‘Eervol handelen’?

4

4

Stappenplan
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Resultaten van deze fase: 

– Een gedeeld beeld van de activiteit.

–  Draagvlak bij de organisatie waarmee je samen 

gaat werken.

– Formeel akkoord van het bestuur van de organisatie.

4 Stappenplan    Hoe organiseer je een bijeenkomst 

      over eervol handelen?

Fase A – Werving

Stap 1 Benader een (zelf)organisatie

   Leg contact met een bestuurslid of een lid van een 

   (vrouwen) commissie van de organisatie waarmee je wilt samenwerken.

   Maak een afspraak met als doel:

   – uitleg geven over het handelingsprotocol en het activiteitenaanbod

   – eventueel een vervolgafspraak maken voor een uitgebreide kennismaking met het hele bestuur 

Stap 2 Voer een rondetafelgesprek 

   Stuur een uitnodiging aan de kaderleden van de organisatie.

   In de uitnodiging leg je uit wat er besproken wordt:

   – wat is het doel van de activiteiten

   – welke ondersteuning bied je zelf aan de organisatie 

   – vanuit welke invalshoek het thema wordt benaderd (om weerstand bij de achterban te voorkomen)

   – je maakt samen de activiteiten concreet

   – je maakt samen afspraken en sluit een samenwerkingsovereenkomst af

Stap 3 Maak een samenwerkingsovereenkomst 

   In de overeenkomst neem je het volgende op:

   – de contactgegevens van beide organisaties

   –  de invalshoek van waaruit het thema EER wordt benaderd. Houd rekening met de ideologische 

kaders van de organisatie en de leden

   – de taakverdeling tussen de twee organisaties

   – de inhoudelijke en financiële criteria 

   – een planning

   – de inhoudelijke en financiële voorwaarden voor de eindrapportage

     Als je het eens bent over de tekst dan kan de overeenkomst ondertekend worden. Zorg dat beide 

partijen een kopie krijgen. 

–

–

–

–

–

–
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Fase B – Voorbereiding 

Stap 4 Maak een programma

    Check bij de organisatie wie hun doelgroep is 

   (jong/oud, mannen/vrouwen, lager/hoger, etnisch/

   religieuze achtergrond, opleidingsniveau etc.). 

   Maak samen een programma. 

   Zorg voor de materialen. Bijvoorbeeld: foto’s, boeken, PowerPoint presentatie, filmpjes.

Stap 5 Zorg voor een sterke inhoud

   Benader eventuele sprekers om een bijdrage te leveren. Doe dit op tijd!

   Vraag de sprekers of zij technische faciliteiten nodig hebben. 

    Vraag de sprekers of zij een korte biografie willen aanleveren. Die kun je gebruiken voor de 

   uitnodiging.

   Leg de afspraken vast en stuur ze aan de sprekers.

   Vraag de sprekers om hun presentatie vooraf te sturen.

Stap 6 Organiseer de activiteit

   Stel een datum en tijdstip vast.

    Bepaal met de organisatie wat voor locatie er nodig is. Zijn er meerdere ruimten nodig? 

   Hoe zet je de stoelen neer? Is er een beamer, laptop of geluidsapparatuur nodig?

   Laat de organisatie een locatie zoeken en reserveren. 

   Vraag de organisatie om een bevestiging van de reservering.

    Laat de organisatie een voorzitter regelen. Deze persoon is het centraal aanspreekpunt en kan goed 

presenteren en samenvatten.  

   Laat de organisatie een notulist regelen en iemand die foto’s maakt.

   Laat de organisatie een begroting maken.

Stap 7 Maak en verspreid een uitnodiging

   Ondersteun de organisatie bij het maken van de uitnodiging.

   Let bij het maken van de uitnodiging op: 

   – logo’s van de organisaties en logo ‘Aan de goede kant van de eer’

   – titel/naam van de activiteit

   – datum, tijdstip en locatie 

   – reden voor en context van deze activiteit

   – programma

   – aanmelding ja/nee 

   De organisatie verspreidt de uitnodiging onder haar achterban.

   Eventueel: laat de organisatie de aanmeldingen registreren:

   – naam, adres, leeftijd, geslacht

   Vraag aan de organisatie hoe er gereageerd wordt op de uitnodiging.

Stap 8 Informeren van de sprekers

   Bel de sprekers om hen te informeren over:

   – het aantal personen dat je verwacht

   – de achtergrond van de groep (man/vrouw, modern/traditioneel, jong/oud etc)

   – de verwachte informatiebehoefte, het kennisniveau

   – de verwachte vragen

.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Resultaten van deze fase: 

– Een uitnodiging.

– Een concreet programma en sprekers.

– Een geschikte locatie.
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Resultaat van deze fase: 

–  Een goed bezochte, succesvolle bijeenkomst waarin 

de kennis en bewustwording over eergerelateerd 

geweld is vergroot.

Fase C – Uitvoering 

Stap 9 De locatie klaarmaken

   Zorg dat de organisatie ruim op tijd op de 

   locatie is. 

   Laat de organisatie de technische faciliteiten testen (een uur voordat het begint).

   Zorg voor promotiemateriaal van de betrokken organisaties.

   De organisatie zorgt voor een gastheer of gastvrouw (welkom heten).

   De organisatie zorgt voor een hapje en een drankje.

   De gastheer/gastvrouw begeleidt de deelnemers naar de zaal waar de activiteit plaatsvindt.

Stap 10 Start programma

   De voorzitter opent de activiteit:

   – stelt zich aan de groep voor

   – heet iedereen welkom namens de samenwerkende organisatie

   – leest het programma voor

   – geeft het woord aan spreker(s)

Stap 11 Inleiding van het programma

   Laat een belangrijk (bestuurs)lid van de organisatie de activiteit inleiden:

   – waarom is dit belangrijk? (de reden)

   – wat is het probleem? (de context)

   – wat is de bedoeling? (de doelen)

Stap 12 Hoe krijg je een levendige bijeenkomst?

   Maak gebruik van audiovisueel materiaal (foto’s, filmpjes etc.).

    Door gebruik van audiovisueel materiaal is het makkelijker om een onderwerp goed onder de aan-

dacht te brengen. Deelnemers kunnen zo ook niet ontkennen dat eergerelateerd geweld in Nederland 

voorkomt. Het is belangrijk voor de (h)erkenning van eergerelateerd geweld in de eigen omgeving.

   Kies je materiaal afgestemd op de doelgroep, houd rekening met het referentiekader van de groep.

   Betrek de deelnemers actief bij de presentatie, stel vragen. 

   Geef deelnemers de kans vragen te stellen.

   Bij elke presentatie is het belangrijk dat je:

   – zorgt voor een heldere boodschap

   – helder onderbouwt met feiten en materiaal (cijfers, onderzoek en ervaringen)

Stap 13 Plenaire discussie 

   Stimuleer de deelnemers tot discussie:

   – door sturende vragen te stellen 

   – door prikkelende stellingen te deponeren 

   Vat tussendoor de opmerkingen samen voor de deelnemers.

   Laat de discussie niet afdwalen van de kern: gebruik de flip-over als houvast.

   Gebruik de flip-over eventueel ook om vragen en stellingen op te schrijven.

Stap 14 Afsluiting

   Laat de voorzitter:

   – de resultaten van de bijeenkomst samenvatten

   – de vervolgactiviteiten presenteren

   – aangeven dat vragen en opmerkingen bij de organisatie neergelegd kunnen worden

   – de deelnemers bedanken voor hun aanwezigheid en inzet
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–

–

–

–

–

Resultaten van deze fase: 

–  een zorgvuldige rapportage met zowel een 

 inhoudelijke als financiële verantwoording.

 Fase D – Evaluatie en rapportage

Stap 15 Evaluatie met de deelnemers

    Check bij de deelnemers wat ze van de 

    bijeenkomst vonden. Dit kan op verschillende manieren: mondeling direct na de bijeenkomst, 

   schriftelijk door formulieren uit te delen of mondeling achteraf via het bestuur.

    We raden aan om direct deelnemers aan te spreken. Een eenvoudige manier om een goed beeld te 

krijgen, is door de volgende vragen te stellen:

   – heb je iets nieuws geleerd vandaag?

   – noem twee punten die je goed vond

   – noem twee punten die je minder goed vond

   – wat kan een volgende keer beter? 

   Noteer de belangrijkste en veel voorkomende reacties. Verwerk die ook in het verslag (zie stap 16).

 

Stap 16 Het verslag

    Het verslag dat de notulist maakt, moet in elk geval de volgende punten beschrijven:

   – titel van de bijeenkomst

   – datum van de bijeenkomst

   – tijdstip en tijdsduur 

   – locatie 

   – aantal deelnemers, achtergrond deelnemers

   – namen van de sprekers

   – doelen van de activiteit 

   – beschrijving van de activiteit (voorlichting, training, workshop)

   – resultaten: 

� � � Ý� VDPHQYDWWLQJ�YDQ�GH�LQIRUPDWLH

� � � Ý� YHUORRS�YDQ�GH�ELMHHQNRPVW��OHYHQGLJ��LQIRUPDWLHI��JHPRWLYHHUG�HWF��

� � � Ý� UHDFWLHV�YDQ�GHHOQHPHUV

� � � Ý� JHEUXLNWH�PDWHULDOHQ

� � � Ý� LV�HU�LQIRUPDWLH�PHHJHJHYHQ�DDQ�GHHOQHPHUV"�=R�MD��PHOG�GLW�RRN

� � � Ý� FRQFOXVLH��]LMQ�GH�GRHOHQ�EHKDDOG"�=R�MD��ZDDUPHH"�=R�QHH��RS�ZHONH�SXQWHQ�QLHW"�

� � � Ý� WHQ�PLQVWH�WZHH�IRWRÖV�GLH�HHQ�GXLGHOLMN�EHHOG�JHYHQ��VSUHNHUV�HQ�GHHOQHPHUV�

Stap 17 Financiële verantwoording

    De financiële verantwoording wordt gemaakt door de partnerorganisatie. Deze bestaat uit:

  – de factuur:

� � � Ý� �RS�RULJLQHHO�SDSLHU�YDQ�GH�RUJDQLVDWLH��ORJR��QDDP�YDQ�GH�RUJDQLVDWLH��FRQWDFWJHJHYHQV�YDQ�GH�

organisatie, rekeningnummer)

� � � Ý� RQGHUWHNHQG�GRRU�GH�YRRU]LWWHU�RI�SHQQLQJPHHVWHU�YDQ�GH�RUJDQLVDWLH

� � � Ý� GH�JHRUJDQLVHHUGH�DFWLYLWHLW

� � � Ý� KHW�WRWDDO�YHUVFKXOGLJGH�EHGUDJ

   – een overzicht van de werkelijk gemaakte kosten

   – de originele facturen van de in het overzicht genoemde kosten
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Manifest van een changemaker

    Ik ben een changemaker. Ooit ben ik naar Nederland gevlucht omdat mijn wereld mij 
wilde veranderen. Nu verander ik mijn wereld. 

   Ik ben een changemaker. Dit is mijn manifest.

� � � �(U�LV�©©Q�ZHUHOG��©©Q�YRON��©©Q�OHYHQ��,N�JHORRI�LQ�GH�XQLYHUVHOH�UHFKWHQ�YDQ�GH�
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 
YDQ�PHQVHQUHFKWHQ��,N�ZDV�PLVVLRQDULV�QDPHQV�PLMQ�YRON��,N�NZDP�XLW�&KLOL��XLW�$U-
JHQWLQL«��XLW�,UDN��XLW�,UDQ��LN�NZDP�XLW�7XUNLMH��XLW�$IJKDQLVWDQ��XLW�6RPDOL«��,N�VWUHHG�
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 maat-
schappij van miljoenen. Mijn waarden zijn respect, waardigheid en wederkerigheid.

    Ik zie mezelf als deel van een wereldwijde stroming die steeds sterker wordt. Overal 
ontpoppen mensen zich tot changemaker. Steeds meer mensen begrijpen dat zij zelf 
de sleutel in handen hebben om hun wereld te veranderen. Dit kan een kleine veran-
dering 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 inspire-
rend. 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 
YHUDQGHUHQ�ZH�VDPHQ�GH�ZHUHOG��(Q�ZH�EHJLQQHQ�YDQGDDJ�

          Vluchtelingen-Organisaties Nederland
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Introductie

Wij strijden voor een vrij leven. Vroeger, nu en altijd. Ons concept Changemakers gaat dan ook 

over mensenrechten en het naleven, uitdragen en verdedigen ervan. Het gaat over mensen die 

zich hier hard voor maken. Over mensen die inspirerend leider zijn, die begrijpen hoe verande-

ring werkt, welke krachten daarachter zitten en die een revolutie op gang durven brengen. Die 

het lef hebben om onderwerpen als homoseksualiteit en eergerelateerd geweld op de agenda 

te zetten. Mensen die dat kunnen, zijn de échte makers van change.

Vanuit dit idee is Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) in 2008 gestart met het ontwikke-

len van de methodiek Changemakers. Een werkwijze waarin mensen worden gevormd tot change-

PDNHU��0HQVHQ�GLH�LQ�HHQ�EHSDDOGH�VLWXDWLH�YHUNHUHQ��PDDU�Z©O�KHW�OHI�KHEEHQ�GDW�WH�YHUDQGHUHQ��

worden geactiveerd en krijgen kennis en vaardigheden om hun eigen situatie, maar ook tegelijk 

de situatie van anderen in hun omgeving, te veranderen. Zij leren om de krachten van verande-

ring te analyseren en om doeltreffende strategieën uit te zetten, aansluitend op hun eigen 

probleemstelling en mogelijkheden. Het kan gaan om kleine veranderingen, zoals het organiseren 

van een voorlichting over ondernemerschap zodat mensen betere kansen krijgen op de arbeids-

markt. Of om grote veranderingen, zoals schadelijke culturele praktijken binnen de eigen gemeen-

schap aan de kaak stellen zodat mensen hierover een andere mentaliteit kunnen ontwikkelen. 

Via de methodiek Changemakers hebben we bij 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. Van-

uit deze optiek hebben de afgelopen twee jaar honderden kaders van vluchtelingengemeenschap-

pen stelling genomen tegen eergerelateerd geweld, tegen huwelijksdwang en tegen vrouwelijke 

genitale verminking. Andere kaders hebben zich juist openlijk uitgesproken voor homoseksualiteit. 

Visie & uitgangspunten 
Onze methodiek Changemakers is er op gericht mensen te activeren en praktische kennis mee te 

geven om verandering bij zichzelf en anderen in gang te zetten. Tegelijkertijd willen we barrières 

voor die verandering wegnemen, om ervoor te zorgen dat de omgeving openstaat voor verande-

ring. Om dit te bereiken gaan we uit van de volgende standpunten1:

–  Mensen zijn eerder geneigd tot verandering als zij zijn overtuigd van de noodzaak ervan, of als 

het aansluit op de eigen behoeften. Motivatie voor (vrijwillige) verandering komt daarom alleen 

van binnenuit. Van buitenaf kan de motivatie alleen worden gevoed; 

–  Verandering is een proces. Inzicht in dit proces helpt mensen de stappen van verandering in 

kaart te brengen;

–  Als mensen uitgaan van hun eigen motivaties en mogelijkheden stellen zij reëlere doelen en 

selecteren zij effectievere acties;

–  Individueel gedrag staat niet alleen. Het wordt beïnvloed door vrienden, familie en andere 

groepsleden, maar ook door de omringende maatschappij;

1   De genoemde standpunten hebben wortels in de sociologie, sociale psychologie en ontwikkelingspsy-

chologie. Zie bijvoorbeeld Kok, Schaalma & Brug (2007); Kunst & Van Lenthe (2007); Van Lenthe, Kunst 

en Brug (2007); Harting, Van Assema & Ruland (2007); Falbe & Yukl (1992); Yukl en Tracey (1992).
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–  Het mobiliseren en betrekken van sociale (georganiseerde) netwerken helpt bij het borgen van 

verandering: sociale netwerken bieden sociale steun aan anderen, stellen een voorbeeld voor 

sociale normen en organiseren blijvende steun voor het veranderproces;

–  De betrokkenheid van ‘de doelgroep’ wordt groter naarmate deze meer controle krijgt over het 

verloop en de uitkomst van het veranderproces. Derden kunnen alleen randvoorwaarden schep-

pen. 

Uitgaande van deze punten is de methodiek Changemakers er op gericht individuen te trainen die 

de wens en de durf hebben hun omgeving te veranderen en een groot eigen netwerk hebben. In 

de training 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 op gang komt. 

Samenvattend bestaat onze methodiek Changemakers uit drie onderdelen: training, actie en 

borging. Daarnaast werkt de methode op 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-
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Praktijkvoorbeeld 1   ‘Ahmed’

Ahmed is bestuurslid van een Somalische jongerenorganisatie. Hij ziet hoe jongeren worstelen 

met problemen met hun ouders. Door de slechte communicatie tussen beide generaties durven 

jongeren niet met problemen naar hun ouders te gaan. Andersom hebben de ouders het gevoel 

geen grip te hebben op hun kinderen. Zij worden soms door anderen uit de gemeenschap 

aangesproken op hun opvoedingsvaardigheden. De ouders voelen zich genoodzaakt steeds 

strenger te zijn. Wat soms leidt tot gedwongen huwelijken of het terugsturen van jongeren 

naar Somalië. Ahmed wil graag helpen, maar weet niet goed hoe. 

In de training Changemakers komt Ahmed erachter dat hij communicatietrainingen kan organi-

seren. Door jongeren met hun ouders te leren praten, ook over gevoelige onderwerpen, leren 

beide generaties elkaar weer begrijpen. Problemen kunnen dan voorkomen worden. 

In de training leert Ahmed zijn netwerk onder de loep te nemen: kent hij iemand die trainingen 

kan geven? Met welke jongeren en hun ouders wil hij eerst beginnen? Kent hij interessante 

gastsprekers?

Met een stappenplan in het achterhoofd bespreekt Ahmed zijn idee de week na de training met 

de rest van het bestuur. Het bestuur is enthousiast en wil graag meehelpen. De training kan 

worden gehouden in de eigen organisatieruimte. Een bestuurslid kent een goede trainer. Een 

andere kent een lokaal televisiestation dat wel aandacht wil besteden aan het onderwerp. 

Zo kunnen jongeren en hun ouders op de hoogte worden gebracht van het initiatief. Na een 

maand wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd voor 10 jongeren en hun ouders. Ook zendt 

het televisiestation ’s avonds een uitgebreid discussieprogramma uit over het item, waarover 

nog lang na wordt gepraat binnen de gemeenschap.

$KPHG�]DJ�ZDW�GH�SUREOHPHQ�ZDUHQ�WXVVHQ�RXGHUV�HQ�KXQ�NLQGHUHQ��PDDU�KDG�KDQGYDWWHQ�QRGLJ�

om deze te veranderen. Hij is uitgegaan van zijn eigen krachten om de situatie van anderen aan 

WH�SDNNHQ��'RRU�JRHG�QDDU�]LMQ�QHWZHUN�WH�NLMNHQ�KHHIW�$KPHG�RQWGHNW�ZDW�HHQ�ORJLVFKH�DDQSDN�

was voor de communicatieproblemen tussen ouders en hun kinderen. Hij heeft anderen geïnspi-

reerd en bij het veranderproces betrokken zodat ook zij zich kunnen inzetten als changemaker. 

'DDUPHH�KHHIW�$KPHG�GH�IDNNHO�YDQ�KHW�YHUDQGHUSURFHV�GRRUJHJHYHQ��
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Praktijkvoorbeeld 2   ‘Meryem’

Meryem is 23 jaar en rechtenstudent. Ze is actief in allerlei studentencommissies, 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 graag duidelijk maken aan haar broer en die van haar vriendinnen dat zij 

hun zussen kunnen vertrouwen. Dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen zonder dat die 

moeten worden goedgekeurd door een man.

Van een aantal jongens in de training Changemakers leert Meryem dat ook zij 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. 

In de training ontstaan heftige discussies wat de jongens aan het denken zet. 

Met die ervaring 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 

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 organi-

seert in dezelfde week bijeenkomsten en feesten rond het thema en ook andere scholen heb-

ben aangegeven geïnteresseerd te zijn om het thema op te pakken. 

Meryem is zich bewust geworden van de mogelijkheden die zij heeft om haar situatie en die van 

anderen te veranderen. Zij heeft gezien dat zij, haar broer en haar vriendinnen, allemaal onderdeel 

]LMQ�YDQ�KHW�YHUDQGHUSURFHV��(Q�ZDW�HU�JHEHXUW�DOV�]LM�KDDU�VLWXDWLH�HQ�GLH�YDQ�DQGHUHQ�WHU�GLVFXV-

sie stelt. Zij is zich er van bewust geworden dat zij zelf drager van verandering kan worden. Door 

verder te denken dan haar eigen situatie heeft zij een proces van verandering in gang gezet.

%RYHQVWDDQGH�SUDNWLMNYRRUEHHOGHQ�ODWHQ�]LHQ�GDW�©©Q�SHUVRRQ�GH�VWXZHQGH�NUDFKW�NDQ�]LMQ�YDQ�

een nieuwe beweging. Een persoon wordt uit de slachtofferrol gehaald en in de rol van verande-

raar gezet. Zij worden zich bewust van hun rol in het proces. Dat is precies wat changemakers 

onderscheidt van bijvoorbeeld ‘empowerde’ mensen: zij willen naast hun eigen situatie, ook die 

van alle anderen veranderen. Changemakers inspireren, motiveren en activeren. Omdat uitgegaan 

wordt van het eigen inzicht in de probleemstelling en de eigen mogelijkheden, kan ieder proces 

een andere, een unieke, zijn. 
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Doelgroep en doelstelling
In eerste instantie is deze methodiek ontwikkeld voor vluchtelingen(organisaties) aangesloten bij 

VON. Het zijn mensen die zich bewust zijn van het bestaan van mensenrechten, deze naleven, 

willen uitdragen en durven verdedigen. Dat zij georganiseerd zijn en daarmee veel mensen kun-

nen bereiken, is een pre.

De kern van deze methodiek is de hoge mate van zelfmobilisatie van ‘de doelgroep’. Dat betekent 

dat de methodiek als het ware geadopteerd wordt door de mensen die veranderprocessen in gang 

zetten. Dit kan leiden tot verschuiving van bestaande machtsposities, waarin de doelgroep niet 

langer eindgebruiker is, maar de eigenaar 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 inhoudelijk invulling te geven. 

Concreet beoogt VON met de methodiek Changemakers de volgende doelstellingen 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 doorma-

ken, bepalen de manier waarop en zijn verantwoordelijk voor de uitkomst. Dit betekent dat:

� Ý� �+HW�YHUDQGHUSURFHV�YDQ�ELQQHQXLW�NRPW��GH�FKDQJHPDNHU beheert de visie, het netwerk 

beheert de actie. 

� Ý� �'H�FKDQJHPDNHU�HQ�KHW�QHWZHUN�LQLWLDWRUV�]LMQ�YDQ�HYHQWXHOH�VDPHQZHUNLQJ�PHW�GHUGHQ�

(waaronder maatschappelijke organisaties en overheden).

� Ý� �'H�FKDQJHPDNHU�HQ�KHW�QHWZHUN�YHUDQWZRRUGHOLMN�]LMQ�YRRU�GH�UHVXOWDWHQ�YDQ�KHW�YHUDQGHU-

proces.

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 schendingen, 

 punten ter verbetering aan te dragen, informatie te kanaliseren en beleid te beïnvloeden. 

Waarom VON?
VON is een koepelorganisatie van circa 400 vluchtelingenorganisaties in Nederland. Vrijwel alle 

vluchtelingengemeenschappen zijn binnen VON vertegenwoordigd. Vanuit deze hoedanigheid is 

VON gesprekspartner van de overheid. Daarin hebben wij een aantal functies.

Enerzijds kanaliseren wij informatie en vraagstukken van de bij ons vertegenwoordigde vluchte-

lingengemeenschappen richting de landelijke overheid en andersom. Anderzijds richten wij ons op 

de emancipatie en participatie van vluchtelingen in Nederland via beleidsbeïnvloeding, maar ook 

via landelijke en lokale activiteiten. 
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2  VON heeft specifiek voor het thema Eergerelateerd Geweld een basistraining en een verdiepingstraining 

ontwikkeld. Voor deze tweedeling is gekozen vanwege de veelzijdigheid van de problematiek en de 

benodigde kennis en vaardigheden om een veranderproces rond eergerelateerd geweld in gang te kunnen 

zetten. 

  

  

Alle onderwerpen waarbij VON betrokken is, van emancipatie tot radicalisering, staan in verband 

met het naleven, uitdragen en waar nodig verdedigen van de universele rechten van de mens. 

De Nederlandse overheid heeft de taak haar beleid zodanig in te richten dat naleving van men-

senrechten gewaarborgd is. Wij hebben de taak hierop toe te zien en ervan gebruik te maken. 

In de methode Changemakers vervult VON een dubbelfunctie: enerzijds is VON als koepelorgani-

satie onderdeel van het netwerk van de individuele changemaker. Waar nodig maken change-

makers gebruik van hun netwerk om hun idealen te kunnen verwezenlijken, zoals via VON bepaal-

de mensenrechtenschendingen aan de kaak stellen. Anderzijds is VON initiator en ontwikkelaar 

van de methode om vluchtelingen met potentie uit ons netwerk te laten uitgroeien tot werkelijke 

changemakers. Het bureau van VON faciliteert de vluchtelingen(organisaties) hierin.

Wat is een changemaker?

In deze methodiek is een changemaker iemand die de universele rechten van de mens naleeft, 

uitdraagt en verdedigt. Een changemaker is hiermee 24 uur per dag bewust of onbewust bezig. 

Bovendien kijkt de changemaker verder dan zijn of haar eigen situatie en heeft het lef vragen te 

stellen en zaken aan te kaarten die ook de situatie van een ander veranderen.   

Een changemaker is iemand met 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 vluchtelingenaf-

komst 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. Zij leven deze rechten na en hebben de mogelijkheid dit richting veel mensen uit 

te dragen. Maar echte changemakers zijn ze pas als ze anderen ook inspireren de mensenrechten 

na te leven en deze te allen tijde verdedigen, hoe revolutionair dit ook lijkt. 

Inhoud en structuur
Zoals aangegeven bestaat de methodiek Changemakers uit drie onderdelen: training, actie en 

borging, en vindt de methodiek plaats op drie niveaus: individueel, netwerk en samenleving. 

Training
Potentiële changemakers uit vluchtelingenorganisaties worden voorbereid om veranderprocessen 

op gang te brengen. Dit gebeurt in een training2 waarbij de volgende onderwerpen aan de orde 

komen: 

1  Informatieoverdracht

� Ý� :DW�LV�HHQ�YHUDQGHUSURFHV"

� Ý� 8LW�ZHONH�IDVHQ�EHVWDDW�HHQ�YHUDQGHUSURFHV"

� Ý� :HON�VRRUW�IDFWRUHQ�EH¯QYORHGHQ�HHQ�YHUDQGHUSURFHV"

� Ý� :DW�LV�GH�URO�YDQ�HHQ�FKDQJHPDNHU�LQ�HHQ�YHUDQGHUSURFHV"

� Ý� :DW�LV�GH�URO�YDQ�GH�VRFLDOH�RPJHYLQJ�LQ�HHQ�YHUDQGHUSURFHV"�
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2  Demonstratie toepassing van een veranderproces (model-leren)

� Ý� 'HæQL«ULQJ�HLJHQ�SUREOHHP��ZHQVHQ�HQ�RI�EHKRHIWHQ

� Ý� )DFWRUDQDO\VH�HQ�QHWZHUNDQDO\VH�

� Ý� )RUPXOHUHQ�GRHOVWHOOLQJ�HQ�VHOHFWHUHQ�DFWLHV

� Ý� ,PSOHPHQWDWLH�DFWLHV

� Ý� (YDOXDWLH�HQ�FRQWLQXHULQJ�YDQ�DFWLHV

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 

� Ý� :LH�NDQ�ZDW�GRHQ�ELHGHQ�KHHIW�ZHONH�NHQQLV"

� Ý� :LH�PRHW�ZRUGHQ�JHPRELOLVHHUG�YRRU�KHW�EHKHHU�HQ�GH�LPSOHPHQWDWLH�YDQ�ZHONH�DFWLHV"�

2  Borging commitment

� Ý� �9LD�RQGHUWHNHQLQJ�KDQGHOLQJVSURWRFRO��EHVFKULMYLQJ�JH]DPHQOLMNH�YLVLH�HQ�YHUDQWZRRUGHOLMN�

heden)

� Ý� �9LD�VDPHQZHUNLQJVRYHUHHQNRPVW��EHVFKULMYLQJ�SUDNWLVFKH�YHUGHOLQJ�WDNHQ�HQ�YHUDQWZRRUGH-

lijkheden)

3  Follow-upbegeleiding changemakers

� Ý� ��7RHJHSDVWH�NHQQLVRQWZLNNHOLQJ��GUDDLERHNHQ��YRRUEHHOGSURJUDPPDÖV��DFKWHUJURQGLQIRUPDWLH�

  e.d.) 

� Ý� 2UJDQLVDWRULVFKH�IDFLOLWHULQJ��æQDQFL«OH�PLGGHOHQ��QRWXOLVW��IRWRJUDDI��H�G���

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

� Ý� �=LFKWEDDU�PDNHQ�YDQ�DFWLYLWHLWHQ�YDQ�FKDQJHPDNHU�HQ�QHWZHUN�YLD�NUDQWHQ��WY��H�]LQHV��

webisites, fora en andere nieuwe media (Facebook, Twitter, blogs e.d.)

� Ý� 3HUVEHULFKWHQ�RYHU�DFWLYLWHLWHQ��VWDWHPHQWV�HQ�ELMHHQNRPVWHQ

2  Policy advocacy

� Ý� 6DPHQZHUNLQJ�]RHNHQ�PHW�PDDWVFKDSSHOLMNH�RUJDQLVDWLHV�HQ�ORNDOH�RYHUKHGHQ

� Ý� 3ROLWLFL�HQ�EHOHLGVPDNHUV�EHWUHNNHQ�ELM�DFWLYLWHLWHQ

� Ý� �2Q�JHYUDDJGH�DGYLH]HQ�HQ�UDSSRUWHQ�ULFKWLQJ�SROLWLFL�HQ�EHOHLGVPDNHUV

� Ý� ,QIRUPDWLHELMHHQNRPVWHQ�HQ�GHEDWWHQ�RUJDQLVHUHQ�

Thema’s
De methodiek Changemakers is in principe geschikt voor toepassing op ieder thema dat gerela-

teerd 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 veran-

dering plaats dient te vinden. Zo heeft VON deze methodiek onder meer 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 eergerela-

teerd geweld bij Koerdische, Afghaanse en Somalische vluchtelingengroepen te veranderen. Ook 
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wordt deze methodiek gebruikt om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in vluchtelingen-

gemeenschappen. 

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.  

Eergerelateerd Geweld

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 vluchtelingenorga-

nisaties die aan de slag willen met de aanpak van eergerelateerd geweld.

Volgens het principe van de methodiek Changemakers krijgen zij in de training eerst informa-

tieoverdracht. De deelnemers leren de concepten ‘eer’, ‘zelfbeschikking’ en ‘verandering’ zelf 

analyseren. Ook krijgen zij een demonstratie van toepassing van een veranderproces gericht op 

eerkwesties, oefenen zij vaardigheden en feedback (rollenspel, e.d.) en krijgen zij gedurende de 

daarop volgende maanden follow-upbegeleiding bij toepassing van hun eigen beoogde verander-

proces rond eergerelateerd geweld in de praktijk (coaching). 

Actie

Na de training gaan de changemakers daadwerkelijk aan de slag met de aanpak van eergerela-

teerd geweld. De changemakers krijgen een pakket aan middelen mee – de Change Guide – om 

veranderprocessen in gang te zetten rond eergerelateerd geweld. In de Change Guide zitten onder 

meer een stappenplan voor het organiseren van een bijeenkomst, voorbeelden van te gebruiken 

werkvormen, achtergrondinformatie over eergerelateerd geweld en relevante ketenpartners, maar 

ook het handelingsprotocol Vluchtelingen als changemakers: In de strijd tegen eergerelateerd 

geweld (VON, 2008). In het laatste document staat beschreven welke taken en verantwoordelijk-

heden de verschillende spelers in het veld bij de aanpak van eergerelateerd geweld hebben. Dus 

de taken van zelforganisaties, politie, vrouwenopvang, gemeenten, meldpunten huiselijk geweld, 

enzovoorts. 

Aan de hand van een gemaakte netwerkanalyse en de lijst met ketenpartners zoeken de change-

makers hun alliantiepartners. Gezamenlijk ondertekenen zij het handelingsprotocol voor de borging 

van de wederzijdse commitment aan de aanpak. Naar aanleiding van dit protocol stellen zij een 

samenwerkingsovereenkomst op met daarin vastgesteld de taken en verantwoordelijkheden van 

beide partijen in de aanpak. Een zelforganisatie kan bijvoorbeeld, vanuit de rol om bewustwor-

ding te realiseren in een risicogemeenschap, voorlichtingen organiseren voor haar achterban. De 

gemeente faciliteert dan vanuit haar taak als facilitator deze voorlichtingen. 

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 samenle-

ving (buren, scholen, maatschappelijke organisaties, lokale overheden, enzovoorts) te betrekken 

bij het proces. 
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Conform de methodiek Changemakers maakt VON daarom de activiteiten van changemakers 

zichtbaar. De changemakers leveren daarvoor zelf de inhoud. Maar ook kunnen de changemakers 

via VON samenwerking zoeken met maatschappelijke organisaties en lokale overheden. Zij kunnen 

politici en beleidsmakers betrekken bij activiteiten en via VON (on)gevraagde adviezen en rappor-

ten sturen richting politici en beleidsmakers of informatiebijeenkomsten en debatten organiseren.  

Voor meer informatie over onze methodiek &KDQJHPDNHUV�Ó�(HUJHUHODWHHUG�*HZHOG of om de 

methodiekmap met handleiding en Change Guide te bestellen, kunt u contact opnemen met 

Anne-Floor Dekker: a.dekker@vluchtelingenorganisaties.nl /020 5091377 of via het algemene 

adres van Vluchtelingen-Organisaties Nederland: info@vluchtelingenorganisaties.nl / 020 5091370.

V

luchtelingen-Organisaties Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma-

tiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-

nisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Vluchtelingen-Organisaties Nederland. 

Changemakers wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees 

Vluchtelingenfonds – Ruimte voor innovatie en vernieuwing 
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Bijlage 2   Handelingsprotocol 
 ~ Aanpak eergerelateerd geweld

Inspraakorgaan Turken in Nederland, 
  Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders,   
  Vluchtelingen-Organisaties Nederland – 2007 
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Inleiding

Anno 2007 worden we nog steeds geconfronteerd met verschillende soorten geweld binnen de 

SULY©VIHHU��ZDDURQGHU�HHUJHUHODWHHUG�JHZHOG��(HUJHUHODWHHUG�JHZHOG�LV�HHQ�HHXZHQRXGH�WUDGLWLH�

die bestaat uit even oude codes. Anders dan bij huiselijk geweld komt eergerelateerd geweld 

voort uit de opvatting dat de vrouw ‘eigendom’ is van de man en de familie waaraan status en 

eer wordt ontleent. Sociale druk, roddel en schaamte bepalen de uiting en manifestatie van het 

geweld. Verschillende gradaties van eergerelateerd geweld zijn mogelijk, waarbij de bekendste en 

meest extreme manifestatie van eergerelateerd geweld eerwraak, ofwel eermoord, is.

Eergerelateerd geweld komt al lange tijd binnen verschillende subgroepen van etnische minderhe-

den voor. Tot voor kort werd eergerelateerd geweld in Nederland echter niet of nauwelijks erkend 

als een specifieke geweldsoort die aparte aandacht behoeft. Eergerelateerd geweld werd gezien 

als onderdeel van huiselijk geweld en werd dan ook als zodanig benaderd. Hierdoor hebben hele 

generaties ongestoord en onopgemerkt in Nederland kunnen opgroeien met eergerelateerd geweld 

en de omringende mentaliteit. 

De afgelopen jaren hebben veel minderhedenorganisaties zich ingezet om eergerelateerd geweld 

bij beleidsmakers te agenderen. Sinds 2005 heeft de Nederlandse overheid dit serieus opgepakt 

en eergerelateerd geweld als aparte geweldsvorm erkend. Binnen de nieuwe aanpak van eergere-

lateerd geweld heeft de overheid de volgende definitie opgesteld:

Aanpak

Nieuwe inzichten tonen dat we te maken hebben met een omvangrijk probleem. De exacte 

omvang valt nog niet vast te stellen, maar duidelijk is dat het hier een diepgeworteld probleem 

betreft dat zijn fundamenten heeft in een collectieve mentaliteit met een eigen dynamiek, eigen 

codes en taalgebruik. Een mentaliteit die een beperking betekent van de mentale en fysieke vrij-

heid van individuen uit risicogroepen. 

Eergerelateerd geweld is complexe materie. Afhankelijk van de context spelen mannen en vrou-

wen uiteenlopende rollen waarin zij de ene keer slachtoffer zijn, en de andere keer dader. Niet 

alleen hulpverleners, justitie en overheden worstelen met de juiste aanpak van de problematiek, 

maar ook minderhedenorganisaties. 

Door de genoemde complexiteit vraagt de aanpak van eergerelateerd geweld om een intensieve 

samenwerking tussen alle betrokken partijen. Deze samenwerking is volgens onze opvatting geen 

kwestie van keuze, maar de enige keuze die er is om eergerelateerd geweld een halt toe te roe-

pen. Langzamerhand begint dit stukje werkelijkheid door te dringen tot minderhedenorganisaties 

en de overheid. 

 ‘Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd 

vanuit een collectieve mentaliteit in een 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 & Van Leiden, 2005, p. 25)
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In 2005 leidde het besef van gedeelde verantwoordelijkheden tot een initiatief van drie landelijke 

koepelorganisaties (Vluchtelingen-Organisaties Nederland, Inspraakorgaan Turken en Samenwer-

kingsverband van Marokkaanse Nederlanders) voor het opstellen van een handelingsprotocol. 

Hierin zouden, naast duidelijke stellingname, ook praktische richtlijnen voor de aanpak van eerge-

relateerd geweld worden vastgelegd. 

Het ontwikkelen en opstellen van een handelingsprotocol bleek in de realiteit meer voeten in de 

aarde te hebben dan verwacht. Een dergelijk protocol moest in de praktijk vorm en inhoud krijgen, 

rekening houdend met de dynamische processen waarin de aanpak van eergerelateerd geweld is 

verweven. Om deze redenen hebben wij veelvuldige en diepgaande lokale pilots ontwikkeld en 

uitgevoerd, waarbij de leerpunten steeds op landelijk niveau werden teruggekoppeld. 

De notitie die voor u ligt heeft vorm gekregen na een intensieve periode van zoeken en uitpro-

beren en geeft een mogelijke invulling van het handelingsprotocol, zoals deze in eerste instantie 

was bedoeld. Met deze notitie beogen wij twee doelen te realiseren:

–  Duidelijkheid geven omtrent de taken en verantwoordelijkheden van minderhedenorganisaties 

in de aanpak van eergerelateerd geweld, het model waarin dit kan gebeuren, en de randvoor-

waarden die hiervoor naar onze mening vereist zijn;

–  Reële verwachtingen creëren ten opzichte van minderhedenorganisaties in deze aanpak. Dit 

met name voor derden, zoals algemene instellingen en overheden, die in de aanpak van eerge-

relateerd geweld zijn verbonden, en onbekend zijn met hetgeen zij al dan niet van minderhe-

denorganisaties mogen en kunnen verwachten.

Het eerste doel wordt expliciet uitgewerkt binnen de drie volgende hoofdstukken. In het eerste 

hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de taken en verantwoordelijkheden van minderhe-

denorganisaties. Het tweede hoofdstuk wijdt uit over een mogelijke infrastructuur en participa-

tiemodel binnen de aanpak van eergerelateerd geweld en in het laatste hoofdstuk wordt kort 

ingegaan op de randvoorwaarden die van belang zijn om dit model te doen slagen. 

Of het tweede doel is gerealiseerd moet in een later stadium blijken. 
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1 Minderhedenorganisaties in strijd tegen eergerelateerd geweld

De strijd tegen eergerelateerd geweld omvat twee basiscomponenten, namelijk mentaliteits-

verandering en veiligheid, die vooral parallel aan elkaar, maar in de praktijk soms ook door elkaar, 

ingezet moeten worden. Deze twee componenten hebben hun eigen dynamiek waarbij de diverse 

actoren (overheden en algemene instellingen, maar ook sleutelfiguren, activisten en organisaties 

uit en van gemeenschappen) samen moeten werken, vanuit hun eigen positie en verantwoorde-

lijkheden. 

Mentaliteitsverandering

Mentaliteitsverandering is een gecompliceerd proces dat niet simpelweg kan worden bereikt mid-

dels voorlichting of hoogdrempelige activiteiten, waarbij de beoogde doelgroep niet eens in het 

publiek zit. Wij zijn er van overtuigd dat de mentaliteit van mensen alleen kan worden veranderd 

door initiatieven die hen ook in de praktijk bereiken en hen betrekken bij het proces. Grote be-

hoefte bestaat aan expertiseontwikkeling in de brede zin van het woord, waarbij de kwaliteit van 

ontwikkelde methodieken onder meer wordt afgemeten aan het bereik, aan het kwantitatieve as-

pect van een activiteit. Bovendien moet in het oog worden gehouden dat eergerelateerd geweld 

niet alleen de term is voor een bepaald gedrag, maar een verzamelnaam is van allerlei praktijken. 
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omvatten in hun totaliteit een veel omvangrijker probleem. 

Veiligheid

Binnen de veiligheidscomponent spelen minderhedenorganisaties vooral een rol bij signaleren, in-

formeren en doorverwijzen. Het is echter denkbaar dat minderheden in de praktijk ook andere rol-

len, zoals bemiddelen, op zich nemen. Mensen moeten weten hoe te handelen in situaties waarbij 

iemands veiligheid in het geding is. Op dit moment kunnen we echter met enige zekerheid stellen 

dat er bij minderhedengroepen sprake is van een groot gebrek aan informatie, communicatieka-

nalen en netwerken met algemene (hulp)instellingen. Daarnaast blijken minderhedenorganisaties 

gebrek te hebben aan specifieke vaardigheden, kennis en inzichten, met name met betrekking tot 

persoonlijke verantwoordelijkheden en grenzen in de aanpak van eergerelateerd geweld. Doordat 

ook algemene instellingen te kampen hebben met gebrek aan deskundigheid, kunnen onveilige 

situaties ontstaan.  

In de volgende paragrafen zullen bovengenoemde componenten worden doorgetrokken in richt-

lijnen voor minderhedenorganisaties die zich willen inzetten voor de strijd tegen eergerelateerd 

geweld. Deze richtlijnen worden puntsgewijs gegeven, waarbij de kerntaken worden benoemd. 

De richtlijnen zullen bovendien op twee niveaus worden gegeven: 

I   Groepsniveau: Groepen en gemeenschappen, waarbij mentaliteitverandering omtrent de 

toelaatbaarheid van eergerelateerd geweld hoge prioriteit heeft.

II   Individueel niveau: 

  a Individuen (vrouwen), waarbij weerbaarheid hoge prioriteit heeft.

  b (Potentiële) slachtoffers, waarbij veiligheid en bescherming hoge prioriteit heeft.

Enerzijds hebben de richtlijnen betrekking op initiatieven en activiteiten ten behoeve van mentali-

teitsverandering van groepen. Anderzijds hebben zij betrekking op de weerbaarheid, veiligheid en 

bescherming van individuen.
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I   Groepsniveau: richtlijnen met betrekking tot het bevorderen van initi-

atieven en activiteiten ten behoeve van mentaliteitsverandering over 
eergerelateerd geweld

Het tegengaan van eergerelateerd geweld vraagt om de verandering van een collectieve men-

taliteit van een groep. Een mentaliteit waarin vrouwenonderdrukking als normaal wordt ervaren 

of zelfs noodzakelijk wordt geacht. Dit veranderingsproces kent zijn grondslag in de emancipatie 

van gemeenschappen. Minderhedenorganisaties hebben volgens onze opvatting een belangrijke 

verantwoordelijkheid in deze emancipatie. 

Mentaliteitsverandering 

Mentaliteitsverandering van een groep over een probleem als eergerelateerd geweld gaat niet 
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bewust raakt dat er een probleem bestaat; eergerelateerd wordt geproblematiseerd. Vervolgens 

moet een groep ervan bewust raken dat het probleem ook hen betreft; het eigen maken van het 

probleem. Pas als mensen geloven dat zíj een probleem hebben, zullen zij dit willen oplossen. 

Een derde stap is dat de groep ervan bewust raakt dat dit een probleem betreft waaraan zij zelf 

iets kunnen doen; motiveren van de groep. Vervolgens moet de groep worden geactiveerd iets 

aan het probleem te doen. Dit gaat makkelijker als er handvatten en kant-en-klare activiteiten 

worden aangereikt, waardoor mensen iets met hun ideeën kunnen. Ten slotte is van belang dat 

deze verandering van attitude en gedrag wordt voortgezet; het gedrag dient te worden gecon-

tinueerd. Pas als attitude en gedrag inbedding en ondersteuning krijgen, zullen mensen geneigd 

zijn nieuw verworven gedrag of een nieuwe mening te uiten. 

Uit bovengenoemde stappen komen drie kernpunten naar voren: 

1  Mentaliteitsverandering komt alleen tot stand wanneer individuen zich gestimuleerd en onder-

steund voelen om stappen te zetten. Mentaliteitsverandering over eergerelateerd geweld heeft 

daarom alleen effect indien de betreffende (sub)groep wordt betrokken.

2 Mentaliteitsverandering moet toegankelijk worden gemaakt door: 

 a gerichte activiteiten te organiseren ten behoeve van het veranderingsproces; 

 b gunstige omstandigheden te creëren om dit proces te stimuleren.

3  Er is pas sprake van werkelijke mentaliteitsverandering wanneer nieuw verworven ideeën en 

kennis worden ingebed en gecontinueerd. 

Kerntaken minderhedenorganisaties

1  Opzetten, uitvoeren en stimuleren van activiteiten en acties ten behoeve van de bevordering 

van mentaliteitsprocessen.

2 Netwerkontwikkeling tussen minderhedenorganisaties of sleutelfiguren.

3 Bevorderen en faciliteren van kadervorming.

4 Bevorderen van onderlinge samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling.

5 Versterken van draagvlak en zichtbaarheid van organisaties, acties en activiteiten.

6  Initiëren en/of ontwikkelen van toegepaste kennis met betrekking tot methodiek en werkvor-

men welke aansluiten op de diverse stappen in het mentaliteitsproces.
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  II  Individueel niveau: richtlijnen met betrekking tot het handelen bij drei-
ging of het vóórkomen van eergerelateerd geweld

Op individueel niveau onderscheiden we enerzijds de weerbaarheid en zelfredzaamheid van 

individuen. Anderzijds de veiligheid en bescherming van hen die (mogelijk) gevaar lopen. Minder-

hedenorganisaties hebben hierin een bijzondere positie, variërend van activerend en informerend 

bij de weerbaarheid en zelfredzaamheid van vrouwen tot ondersteunend bij de veiligheid van 

individuen uit de eigen achterbannen.

Weerbaarheid en zelfredzaamheid

Om de dreiging van eergerelateerd geweld te voorkomen moeten vrouwen, maar ook mannen, 

weerbaarder worden tegen de sociale druk en controle van de gemeenschap en tegen de onder-

drukking van hun persoonlijke ontwikkeling. Dit kan via empowerment, maar ook zelfredzaamheid 

speelt hierin een grote rol. Via empowerment wordt een individu in staat gesteld en aangemoe-

digd haar eigen potenties en initiatieven te leren kennen en in te zetten. Zelfredzaamheid van 

individuen wordt gevormd door sociale zelfredzaamheid, educatieve zelfredzaamheid, economische 

zelfredzaamheid en een zelfstandige rechtspositie in de Nederlandse samenleving. Een vrouw 

heeft dan letterlijk alle mogelijkheden om een zelfstandig bestaan te leiden. 

Een kernpunt van bovenstaande is dat individuen pas in staat worden gesteld weerbaarheid en 

zelfredzaamheid te ontwikkelen wanneer hen:

a gerichte activiteiten worden geboden ten behoeve van weerbaarheid en zelfredzaamheid;

b gunstige omstandigheden worden geboden waarin deze processen worden gestimuleerd.

Kerntaken minderhedenorganisaties

Weerbaarheid

1  Bevorderen en faciliteren van activiteiten ten behoeve van de bevordering van empowerment 

van vrouwen, waar nodig op groepsniveau.

2  Bevorderen en faciliteren van activiteiten ten behoeve van de bevordering van empowerment 

van mannen op groepsniveau.

3 Bevorderen en faciliteren van kadervorming van vrouwen.

4 Bevorderen onderlinge samenwerking en uitwisselen kennis en ervaringen.

5 Mobiliseren en activeren van vrouwen, in het bijzonder uit de moeilijk bereikbare groepen.

Zelfredzaamheid

6  Actief informeren over mogelijkheden, rechten en plichten, regelgeving omtrent alle vormen van 

zelfredzaamheid.

7 Doorverwijzen van vrouwen met vragen over rechtspositie, educatie, of financiën.

8 Helpdeskfunctie met ten doel individuele begeleiding van vrouwen.

9 Signaleren van misstanden binnen achterbannen, maar ook binnen (overheids)beleid.
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Veiligheid en bescherming

De meest zichtbare groep in de problematiek rond eergerelateerd geweld is de (potentiële) slacht-

offers. Het bevorderen van veiligheid (strafrechtelijke aanpak) en adequate bescherming (opvang) 

van (potentiële) slachtoffers heeft uiteraard hoge prioriteit. Dit is echter primair de verantwoorde-

lijkheid van landelijke en lokale overheden, justitie en politie, aangezien deze actoren over het al-

gemeen de nodige bevoegdheden hebben. Minderhedenorganisaties hebben een ondersteunende 

functie en kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van bescherming.

De volgende twee kernpunten komen naar voren: 

1  Veiligheid is een algemeen goed, waar iedereen recht op heeft. Niet alleen afhankelijke vrou-

wen behoeven veiligheid, maar ook geëmancipeerde vrouwen. Van belang is daarom veiligheid 

niet te beperken tot een bepaalde groep.

2  Bescherming bestaat uit het toegankelijk maken van opvang, maar ook uit het weerbaar 

 maken van slachtoffers tijdens de nazorg.

Kerntaken minderhedenorganisaties

Veiligheid

1  Opzetten, uitvoeren en stimuleren van activiteiten ten behoeve van vergroten vertrouwen in 

justitie en politie bij de achterban.

2 Bevorderen van communicatie en samenwerking tussen gemeenschap en justitie en politie;

3 Bevorderen van aangiftebereidheid.

4 Bevorderen van meldingsbereidheid.

5  Bevorderen van kennis en praktische informatie met betrekking tot strafrecht richting 

 achterban.

6  I nvesteren in netwerkontwikkeling van vertrouwenspersonen voor gemeenschappen, 

 individuen en instanties.

7  Signaleren van misstanden binnen families (vroegtijdige signalering van eerkwesties) maar 

 ook binnen (overheids)beleid. 

Bescherming

8 Bevorderen van kennis en inzicht met betrekking tot bescherming- en opvangmogelijkheden.

9 Bevorderen van uitwisseling expertise, kennis en informatie met vrouwenopvang.

10  Bevorderen open houding van organisaties ten aanzien van slachtoffers of vrouwen die door 

opvattingen van een groep alleen komen te staan.

Met betrekking tot preventie tonen organisaties maatschappelijke inzet via activiteiten en contac-

ten, zoals benoemd in bovenstaande kerntaken. Hier ligt ook een direct verband met de noodzaak 

tot samenwerking ten behoeve van de veiligheid en bescherming van personen uit onze gemeen-

schappen. Juist omdat dit een reactie en beweging veroorzaakt, vraagt dit contact met algemene 

(hulp)instellingen en instanties.
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Landelijke en lokale koepels 

van minderhedenorganisaties

Besturen & politiek Ketenpartners Gemeenschappen

2  Infrastructuur & participatiemodel

Volgens onze visie hebben zowel de landelijke koepels (VON, IOT en SMN) als de lokale koepels 

in drie richtingen taken en verantwoordelijkheden, namelijk richting de besturen en de politiek, 

richting de ketenpartners en richting de gemeenschappen (zie figuur 1).

 

Figuur 1   Participatiemodel landelijke en lokale koepels minderhedenorganisaties ten aanzien van

   aanpak eergerelateerd geweld

Kerntaken

Binnen iedere richting hebben zowel de landelijke als de lokale koepels verschillende kerntaken. 

Enerzijds zijn deze gericht op de functie van koepels als inspraakorgaan en belangenbehartiger 

van minderhedenorganisaties naar de landelijke en lokale overheden en ketenpartners toe. Ander-

zijds zijn de kerntaken gericht op hun verantwoordelijkheid processen en activiteiten te bevorde-

ren (faciliteren, activeren, monitoren) ten behoeve van veranderingsprocessen bij hun achterban. 

I  Richting besturen en politiek 

  1 Participatie in beleid

  2 Signalerende functie

II  Richting ketenpartners 

  1 Communicatie 

  2 Monitoren 

  3 Uitwisselen ervaringen

  4 Concrete samenwerking waar mogelijk

  5 Toegepaste kennisontwikkeling

III Richting gemeenschappen

  1 Processen en activiteiten op gang brengen m.b.t. kerntaken hoofdstuk 2 (zie p. 4, 5 en 6). 

  2 Opzetten en creëren infrastructuur.

  3 Bevorderen onderlinge communicatie en samenwerking.

  4 Bevorderen kadervorming. 

  5 Vergroten zichtbaarheid inzet minderheden middels PR-gerichte activiteiten. 

  6  Toegepaste kennisontwikkeling initiëren/meewerken aan de ontwikkeling van toegepaste 

kennis.

  7 Kanaliseren en overdragen van relevante informatie.
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Werkwijze

De uitwerking en werkwijze van bovengenoemde kerntaken voor de landelijke koepels op lokaal 

niveau is in iedere richting anders. 

I  Richting besturen en politiek  

   Richting (landelijke) besturen en politiek stellen de koepels zich op als informatiekanaal. 

Enerzijds kanaliseren de landelijke koepels bestuurlijke en politieke ontwikkelingen rich-

ting hun achterbannen. Anderzijds kanaliseren zij maatschappelijke ontwikkelingen richting 

de landelijke overheid en besturen. Belangrijk hierbij is dat de koepels knelpunten in de 

uitvoering van de aanpak van eergerelateerd geweld signaleren en deze, indien noodzakelijk, 

aankaarten. 

II  Richting ketenpartners 

   Richting lokale ketenpartners is van belang dat de landelijke koepels zich presenteren als 

aanspreekpunt en gesprekspartner. Waar mogelijk en noodzakelijk hebben zij een interme-

diaire functie tussen ketenpartner en minderhedengemeenschap of -organisatie. Van belang 

is dat ketenpartner en koepel elkaar weten te vinden, dat persoonlijke contacten worden 

onderhouden om communicatie te versoepelen. Knelpunten in de ketenaanpak dienen bij 

koepels bekend te worden gemaakt, zodat zij dit, indien noodzakelijk, kunnen bespreken met 

landelijke afdelingen van de lokale partners en gezamenlijk actief naar oplossingen kunnen 

zoeken. Specifieke ontwikkelingen omtrent de ketenaanpak die op landelijk niveau bekend 

zijn of worden doorgevoerd hoeven niet op lokaal niveau bekend te zijn, en andersom. 

Landelijke koepels kunnen dergelijke ontwikkelingen kanaliseren. Daarnaast kan de kennis en 

ervaring van de landelijke koepels, die veelal als enigen te maken krijgen met verschillende 

aanpakken in steden en regio’s, een belangrijke toevoeging zijn voor nieuwe aanpakken.   

III Richting gemeenschappen 

   Richting de minderhedengemeenschappen onderscheiden wij voor de landelijke koepels op 

lokaal niveau twee lijnen. Ten eerste zijn er de afzonderlijke, directe, activiteiten met de 

eigen lokale achterbannen, al dan niet aangesloten bij een lokale koepel van minderheden-

organisaties. Dit kunnen alle mogelijke activiteiten zijn al dan niet gericht op de kerntaken 

omtrent mentaliteitsverandering, weerbaarheid, zelfredzaamheid, veiligheid of bescherming. 

Dit kunnen ook meer ‘luchtige’ activiteiten zijn waarmee de koepels hun achterbannen 

actief betrokken maken bij de aanpak van eergerelateerd geweld. De tweede lijn bestaat 

uit activiteiten waarbij de koepels zich gezamenlijk inzetten voor de ontwikkeling van een 

goede infrastructuur, communicatie en samenwerking, kadervorming, en de kerntaken zoals 

beschreven in de vorige paragraaf.
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3  Randvoorwaarden

De implementatie van het in hoofdstuk 2 beschreven participatiemodel kent enkele randvoorwaar-

den. 

I     Ondersteuning

   Minderhedenorganisaties behoeven ondersteuning in de vorm van inhoudelijke toegepaste 

kennisontwikkeling omtrent de aanpak gericht op de eigen groepen. Deels kunnen orga-

nisaties dit zelf ontwikkelen en deels is ondersteuning van buitenaf nodig. Ondersteuning 

bestaat verder uit goede communicatie tussen organisaties onderling, maar ook vooral met 

ketenpartners en overheden. Afstemming en uitwisseling van kennis en ervaring met keten-

partners maakt hier deel van uit.

II   Facilitering

   De uitvoering en implementatie van de aanpak van eergerelateerd geweld legt veel be-

lasting op de, merendeels op vrijwilligers draaiende, minderhedenorganisaties. Zowel op 

organisatorisch als op financieel vlak behoeven zij extra facilitering.

III  Erkenning

   Zonder erkenning is de uitvoering van de aanpak van eergerelateerd geweld voor minderhe-

denorganisaties onmogelijk. Algemene instanties en overheden dienen zich bewust te zijn 

van de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden en die van hun partners, de minderheden-

organisaties. Een sluitende aanpak van eergerelateerd geweld kan alleen tot stand komen 

indien iedereen bij de keten is betrokken. 



Bijlage 3   Overige aanbod
 ~ Trainingsmogelijkheden

Er zijn voor alle stappen van het stroomschema – (h)erkenning, bewustwor-

ding, (zelf)redzaamheid, weerbaarheid en gedragsalternatieven –  modules 

en trainingen beschikbaar. Sommige trainingen zijn geschikt om gegeven te 

worden door ervaringsdeskundigen of door een vrijwilliger van een zelforga-

nisatie. Andere trainingen vragen om een professionele trainer. 

Een aantal van de bestaande trainingen zijn geschikt om in te zetten door 

zelforganisaties die hun steentje willen bijdragen. In deze bijlage worden 

deze trainingen beschreven.
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SMN: Zelfredzaamheid en weerbaarheid in aanpak eergerelateerd geweld

In deze training staan het vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid centraal. Deelnemers 

leren dat je conflicten omtrent eer kunt voorkomen maar niet voor 100% kunt vermijden. Doel is 

om ervoor te zorgen dat de deelnemers op een goede manier omgaan met erekwesties in plaats 

van deze te negeren of er krampachtig op te reageren. Ze leren voor zichzelf op te komen zonder 

daarbij een ander voor het hoofd te stoten of zichzelf in gevaar te brengen. Er wordt ingegaan op 

de volgende punten:

– het erkennen van het probleem en actie ondernemen;

– bewustwording van de mogelijkheden jezelf te helpen en of tijdig hulp in te schakelen;

– het bewaken en beschermen van eigen psychische en lichamelijke veiligheid en integriteit;

– het erkennen van eigenwaarde;

–  het ontdekken van je eigen achtergrond en je mogelijkheden zonder verlies van eigenwaarde 

en waardigheid;

– het hebben van zelfwaardering; 

– het geloven in gelijkwaardigheid;

– het streven naar gelijkgerechtigheid en gelijke rechten;

– het erkennen van zelfbeschikkingsrecht en dit toepassen.

Beoogde effecten 

– ontwikkelen van zelfredzaamheid;

– leren omgaan met de cultuurspagaat;

– leren omgaan met loyaliteitsconflict;

– emancipatie;

– mentaliteitsverandering;

– voor jezelf opkomen;

– ondersteuning en hulp vragen wanneer het nodig is;

– keuzes maken;

– beslissingen nemen;

– bewustwording.

Informatie

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met:

SMN, Karima Ouchan

030-2367327

K.Ouchan@smn.nl

www.smn.nl
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VON: Preventie & Bestrijding Eerzuivering

‘Preventie & Bestrijding Eerzuivering’ – vluchtelingen bewust maken van de ontoelaatbaar-

heid van eergerelateerd geweld – is een programma waarmee vluchtelingenorganisaties bij hun 

achterban de mentaliteit omtrent eergerelateerd geweld kunnen veranderen. Centraal staat het 

‘bewustwordingstraject’ waar in vijf bijeenkomsten thema’s als sociale controle, cultuur en opvoe-

ding, en wetgeving en hulpverlening worden behandeld. Sleutelfiguren worden in een ‘train de 

trainer’ in vier sessies opgeleid tot trainer. In lokale bijeenkomsten wordt het thema besproken 

met de achterban. Daarnaast wordt in het programma aandacht besteed aan professionalisering 

en samenwerking met hulpverlenende instanties. 

Ondanks de gevoeligheid van het onderwerp bereikt dit project door zijn aanpak de doelgroep. 

Gewerkt wordt aan een verandering van mentaliteit, zonder te stigmatiseren. De mentaliteit en 
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versterkt. 

Concrete resultaten

– 60 deelnemers hebben in 4 focusgroepen geparticipeerd;

– 8 vluchtelingenmannen en -vrouwen zijn opgeleid tot trainer;

– 5 afgevaardigden van vluchtelingenorganisaties hebben deelgenomen in een stuurgroep;

– 10 lokale ‘losse’ bijeenkomsten zijn georganiseerd voor de achterban.

Het programma ‘Preventie & Bestrijding Eerzuivering’ is interessant voor vluchtelingenorganisaties 

en migrantenorganisaties. Zij kunnen het programma in samenwerking met VON uitvoeren.

Informatie

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met:

VON, Anne-Floor Dekker

020-5091377

a.dekker@vluchtelingenorganisaties.nl

www.vluchtelingenorganisaties.nl
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IOT: aanbod trainingen

Training 'Communicatie in het gezin'

Hoe wordt er in een gezin met elkaar gesproken? Tussen mannen en vrouwen, ouders, kinderen 

en pubers. Wat kan wel en wat kan niet gezegd worden? De training biedt inzicht in de communi-

catiepatronen van de gezinsleden. Er wordt interactief gewerkt en gebruikgemaakt van oefeningen 

en audiovisueel materiaal. 

Training 'Gezonde gezinnen'

Welke patronen en rollen zijn in een gezin te vinden? Welke basisvoorwaarden zijn er om een 

‘gezond’ gezin te hebben en te onderhouden? Interactief en met oefeningen.

Training 'IK-ontwikkeling'

Hoe kun je eigen keuzes maken binnen de een gemeenschap. Hoe leer je jezelf begrijpen en ont-

dekken waar ‘moeilijkheden in het leven’ vandaan komen. Waarom doe je bepaalde dingen steeds 

opnieuw? Er wordt interactief gewerkt met oefeningen en audio- visueel materiaal.

Training 'Mentaliteitsverandering genderrollen binnen de collectieve cultuur'

Welke verschillen zijn er in de opvoeding van jongens en meisjes en welke mechanismen liggen 

daaronder? Wat zijn de consequenties van deze mechanismen en hoe beïnvloeden zij de socialisa-

tie van jongens en meisjes.

De trainingen zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen en gemengde groepen.

Informatie

Voor meer informatie over deze trainingen kunt u contact opnemen met:

IOT, Jale Simsek

06- 38043915

jale.simsek@kpnmail.nl
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4.1 Publicaties & films van de samenwerkingspartners

Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)

Ó� �(HUZUDDN��DOOH�RJHQ�RS�KDDU�JHULFKW��7UDGLWLRQHHO�JHZHOG�WHJHQ�7XUNVH�YURXZHQ�HQ�PHLVMHV� Een 

handleiding voor hulpverleners

Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN)

– Dvd ([SHUWPHHWLQJ�8WUHFKW����MDQXDUL����� (inclusief infomercial)

– Projectfolder $DQ�GH�JRHGH�NDQW�YDQ�GH�HHU 

Vluchtelingen-organisaties Nederland (VON)

–  In het oog, in het hart

 Onderzoeksrapport van het project ‘Preventie & Bestrijding Eerzuivering’, 2006

4.2 Publicaties & films van andere organisaties

– $OOH�RJHQ�RS�KDDU�JHULFKW��HHUZUDDN

 Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes, een handleiding voor hulpverleners 

 Simsek, Jale

–   $OV�LN�KHP�ZDV

  Een Turks en Marokkaans docudrama over huiselijk geweld, dvd inclusief handleiding.

 Stichting Ada Awareness: www.ada-awareness.nl 

– $OV�QLHPDQG�OXLVWHUW�

 Verhalen van allochtone meisjes op een zwarte school 

 Krikke, Hans 

– Buitengesloten 

 Meiden vertellen over hun worsteling met familie-eer 

 Terpstra, Linda  

– 'H�$�LV�YDQ�$PDOLD��GLH�LV�DOORFKWRRQ�

 Een multiculti ABC 

 Kaldenbach, Hans  

– De geest in de tuin 

 Korte verhalen over buitenlandse mensen in Nederland 

 Homan, Welmoed 

– Denkend aan Holland 

 Een programma maatschappijoriëntatie voor nieuwkomers 

 Baalen, Inge van

– Doe maar gewoon 

 99 tips voor het omgaan met Nederlanders 

 Kaldenbach, Hans

Bijlage
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– (HQ�EHHU�LQ�ERQWMDV 

 Bouazza, Hafid

– Een kwestie van eer

 Tien portretten van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

 ROC van Twente en Albeda College, 2008

– (HU�HQ�HHUZUDDN�

 Definitie en analyse 

 Ermers, Rob

–� (HUZUDDN�RI�HHUJHUHODWHHUG�JHZHOG"�1DDU�HHQ�ZHUNGHæQLWLH

 Ferwerda, H., & I. van Leiden 

 Arnhem: Advies- en onderzoeksgroep Beke, in opdracht van WODC, Ministerie van Justitie,   

 2005

– Hallo Holland 

  Twaalfdelige serie waarin multiculturele initiatieven worden belicht rondom een wisselend 

thema 

 Dvd, 28 minuten

– Het vliegtuig 

 Homan, Welmoed

– In naam van de eer 

 Waarom vrouwen door hun familie worden vermoord 

 Husseini, Rana  

– -H�HHU�RI�MH�OHYHQ"

 Een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals

 Janine Janssen, Stapel en Koning, 2008 

– Land van werk en honing 

 Verhalen van Marokkaanse moeders over hun migratie 

  Ajarai, Hanina

– Leren van eer op scholen

 Een onderzoek naar vroegsignalen van eergerelateerd geweld

 Advies- en onderzoeksgroep Beke, 2008

– Nooit geschreven brief aan mijn vader 

 Ouchan, Karima

– Over eer gesproken

 12 Eindhovense portretten

 Gemeente Eindhoven in samenwerking met Veiligheidshuis regio Eindhoven, 2010

 www.veiligheidshuiseindhoven.nl 
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– Turkse troel 

 De columns 

  Yerli, Nilgun 

– 9DQ�$OODK�WRW�3UDGD�

 Identiteit, leefstijl en geloofsbeleving van jonge Marokkanen en Turken 

  Nabben, Ton

– Van vasten tot feesten

 Leefstijl, acceptatie en participatie van jonge moslims 

 Korf, Dirk J.

4.3  Websites

www.eervol.com

www.huiselijkgeweld.nl 

www.st-kezban.nl 

www.verdwaaldegezichten.nl

www.shginfo.nl

www.hallokezban.nl 

http://www.competentietest.com/trainotheek/ob/Klantentypologieen%20C&W.pdf

www.cultuurdiagnose.nl

www.lichaamstaal.nl

4.4 Adressen samenwerkingspartners IOT, SMN en VON

Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)

Maliebaan 13 

3581 CB Utrecht 

030-2343625

info@iot.nl

www.iot.nl  

Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN)

Maliebaan 13 

3581 CB Utrecht

030-2367327

info@smn.nl

www.smn.nl

Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON)

Sumatrakade 1003-1005

1019 RD Amsterdam

020-5091370 / 020-5091377

info@vluchtelingenorrganisaties.nl

www.vluchtelingenorganisaties.nl 
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4.5 Overige adressen

Aanpak huiselijk geweld Rotterdam

www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl

AL NISA

www.alnisa.nl

AMK

www.amk-nederland.nl

Stichting Wende Den Haag

Postbus 85711 

2508 CK Den Haag 

070-310 68 78 

info@stichtingwende.nl

www.stichtingwende.nl

Eigen kracht Centrale

www.eigen-kracht.nl

Federatie Opvang

www.opvang.nl

Fier-Fryslân

Expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties

www.fierfryslan.nl

www.chatmetfier.nl

www.asja.nl

Forum – Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

www.forum.nl

Kompaan en de Bocht

Hulp aan jeugd, vrouwen en gezinnen

www.debocht.nl

Landelijk Programmabureau

Huiselijk Geweld & de politietaak

www.politiehuiselijkgeweld.nl

Landelijke website huiselijk geweld 

www.huiselijkgeweld.nl

Lectoraat Vrouwenopvang en huiselijk geweld

www.avans.nl

Bijlage
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Mannenopvang Utrecht

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

stad en regio Utrecht (ASHG)

0900-2300 300

www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland 

Je kunt hier onder andere terecht met vragen over de Mudawannah, de gevolgen van (familie)-

wetgeving in de herkomstlanden Turkije en Marokko voor migrantenvrouwen die in Nederland 

wonen.  

06-81429392

info@mvvn.nl

www.mvvn.nl

Meldpunt Eergerelateerd Geweld Amsterdam 

Tweede Boerhaavestraat 49 C 

1091 AL Amsterdam 

020-611 6022 (7 x 24 uur) 

eergeweld@blijfgroep.nl

www.blijfgroep.nl

www.eenveiligamsterdam.nl

Ministerie van Justitie

Projectdirectie Veiligheid begint bij Voorkomen

www.veiligheidbegintbijvoorkomen.nl

Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Interdepartementaal programma 

Eergerelateerd geweld.

www.justitie.nl

Ministerie van VWS

Directie Maatschappelijke Ontwikkeling

www.minvws.nl

Moskeevereniging Milli Görüs, Stichting Vrouwenfederatie Noord-Nederland

www.mgvf.nl

www.metwet.nl

MOVISIE

Huwelijksdwang

www.movisie.nl/huwelijksdwang

www.watiseer.nl

Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB)

www.ncbnet.nl

Nederlands Jeugd Instituut

www.nji.nl
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Pharos

Landelijke kenniscentrum op gebied van de gezondheid(sbevordering) van migranten en 

vluchtelingen

www.pharos.nl

www.mwn.nl

Sietske Dijkstra

Expertise in geweld binnen relaties

www.sietske-dijkstra.nl

Stichting Arosa Rotterdam

Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld

010-443 8 444

www.vrouwenopvang.org

Stichting Ihsan

www.ihsannet.nl

Stichting Kezban

www.st-kezban.nl

www.hallokezban.nl

Stichting Steun Remigranten

www.steunremigranten.nl

Tiye International

www.tiye-international.org

Tolkencentrale

www.tvcn.nl
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~ Observatieformulier
 Omgaan met weerstanden

Geef bij elk van de onderstaande stappen aan wat u hebt geobserveerd dan wel in de praktijk 

hebt ervaren. Benoem uw observaties of eigen reflecties als ‘krachtig’ als u ziet dat de inbreng 

van de medewerker of uzelf positieve effecten heeft gehad. Benoem uw observaties als ‘verbete-

ren’ als u ziet dat de inbreng van de medewerker of uzelf niet het gewenste effect heeft gehad. 

Geef bij alle observaties concrete waarnemingen of FRQFUHWH�UHçHFWLHV aan.

1 Herkennen

  

2 Erkennen

  

3 Benoemen

  

4 Bevragen

  

5 Doorvragen

  

6 Vermijden

  

7 Judo

  

8 Confronteren

Krachtig (concrete waarneming 

of reflectie)

Verbeteren (concrete waarneming

of reflectie)
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~ Evaluatieformulier
  Informatiebijeenkomst 'W(eer)baarheid in opvoeding! 
 Training voor jonge en toekomstige moeders'

Naam

Wat verstaat u onder eergerelateerd geweld? Kunt u hiervan een omschrijving geven?

Wat is/ zijn volgens u de oorzaken van deze vorm van geweld?

Hebt u wel eens te maken gehad met eergerelateerd geweld in uw directe omgeving? 

Kunt u hiervan een voorbeeld geven?

Hoe wist u van deze bijeenkomst over 'W(eer)baarheid in opvoeding! Training voor                

jonge en toekomstige moeders'?

Wat vond u van deze bijeenkomst?

Wilt u deze training verder volgen?                                                                               
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~ Evaluatieformulier
 'W(eer)baarheid in opvoeding! 
 Training voor jonge en toekomstige moeders'

Naam

Wat hebt u van dit dagdeel kunnen oppakken?

Wat is/ zijn volgens u de stappen die u kunt zetten in geval van nood?

Welke punten kunt u gebruiken voor u of voor uw omgeving?

Hoe bevalt 'W(eer)baarheid in opvoeding! Training voor jonge en toekomstige                      

moeders'?

Zou u deze training bij anderen aanbevelen?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten?
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