
 

 

 
 Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, 
 politie en gemeente Eindhoven. 
 

 Samenwerking  ‘Eindhoven aan de goede kant van de eer’  inzake de preventieaanpak  
 eergerelateerd geweld.   
 
 
In aanmerking nemende dat: 

b dat eergerelateerd geweld een omvangrijk probleem is dat tot gevolg heeft dat de mentale en 
fysieke vrijheid van individuen wordt beperkt;   

b dat de minister voor Wonen, Wijken en Integratie in 2007 afspraken heeft gemaakt met Inspraak 
Orgaan Turken (IOT), Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland (SMN)  en Vluchtelingen-
Organisaties Nederland (VON) over een preventieve aanpak van eergerelateerd geweld. Deze 
afspraken hebben geresulteerd in het Meerjaren Kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’, 
met een looptijd van 2007 tot eind 2010;  

b dat de gemeente Eindhoven zich gecommitteerd heeft aan het programma ‘Aan de goede kant 
van de eer’ tijdens het Bestuurlijk Overleg op 14 mei 2009;  

b dat Eindhoven in dat kader een lokale preventieaanpak ontwikkelt genaamd ‘Eindhoven aan de 
goede kant van de eer’.  

 

Overwegende dat partijen in de Eindhovense samenleving eergerelateerd geweld willen voorkomen en 

vroegtijdig willen signaleren en dat: 
b de gemeente, IOT, SMN en VON, St Neos,  Lumens Groep en Politiekorps Brabant Zuid-Oost  en 

lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties een belangrijke rol hebben in de lokale aanpak en 
zich middels dit convenant  wensen te verplichten tot het leveren van wederzijdse inspanningen 
op het gebied van de lokale samenwerking; 

b dat deze wederzijdse inspanningen op het gebied van de lokale samenwerking zich voornamelijk 
richten op:  
- de onderlinge samenwerking op basis van de taakverdeling die in dit convenant is 
 opgenomen en 
-  de borging van die onderlinge samenwerking; 

b dat intensieve samenwerking  tussen bovengenoemde partijen cruciaal is voor een effectieve 
aanpak gericht op voorkomen dan wel (vroeg)signaleren van eergerelateerd geweld. 

 

Zijn partijen het volgende overeengekomen: 

 

Artikel 1 Doelstelling 

1.  Partijen beogen met dit convenant de onderlinge samenwerking met betrekking tot het Eindhovense 

beleid ‘Eindhoven aan de goede kant van eer’ te borgen door voor ieder van elke partij duidelijk vast te leggen 

wat de taakverdeling is. 

2. Partijen onderschrijven de doelstelling van ‘Eindhoven aan de goede kant van eer’ inhoudende:  

het voorkomen dan wel het (vroeg)signaleren van eergerelateerd geweld. Hiertoe wordt een duurzame 

samenwerking tot stand gebracht tussen  gemeente, vertegenwoordigers van migrantengroepen en strafrecht- 

en zorginstanties”.  Deze samenwerking komt tot uitdrukking in een structuur met een regiegroep en een 

platform eergerelateerd geweld welke gecoördineerd worden door de (bestaande) regionale stuurgroep 

huiselijk geweld.  

 



Artikel 2 Taak Migrantenorganisaties 

De vertegenwoordigers van de (landelijke en lokale) migranten- en vluchtelingengroepen zien het als hun taak 

om: 
b eergerelateerd geweld bespreekbaar te maken bij potentiële risicogroepen; 
b weerbaarheid en zelfredzaamheid van individuen te bevorderen.  
b mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven te stimuleren.  
b de toeleiding te bevorderen van migranten en vluchtelingen waarbij sprake is van (dreigend) 

eergerelateerd geweld naar het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Politiekorps Brabant 
Zuid-Oost.  

b de strafrecht- en zorginstanties te ondersteunen in hun taken door bij deze instanties de 
deskundigheid op het gebied van eergerelateerd geweld te bevorderen .  

b deel te nemen aan het platform Eergerelateerd geweld in Eindhoven. 

 

Artikel 3 Taak Steunpunt Huiselijk Geweld 

1. Stichting Neos en Lumens werken samen in het Steunpunt Huiselijk Geweld. 

2. Het Steunpunt ziet het als haar taak om:  

b zorg te dragen voor een adequate signalering- , meld- en interventiestructuur voor (dreigend) 

eergerelateerd geweld; 

b de migranten- en vluchtelingengroepen te ondersteunen in hun taken door het leveren van kennis en 

inzicht in de hulpverlening- en opvangmogelijkheden. 

b Deel te nemen aan het platform Eergerelateerd geweld in Eindhoven. 

 

Artikel 4  Taak Politiekorps Brabant Zuid-Oost 

Het Politiekorps ziet het als haar taak om:  

b zorg te dragen voor een adequate signalering-,  meld- en interventiestructuur voor (dreigend) 

eergerelateerd geweld. 

b de migrantengroepen te ondersteunen in hun taken door het leveren van kennis en inzicht in de 

processen van strafrechtelijke rechtshandhaving en door normstellend kaders te bieden.  

b Deel te nemen aan het platform Eergerelateerd geweld  in Eindhoven. 

 

Artikel 5 Taak gemeente Eindhoven 

De gemeente ziet het als haar taak om:   

b regie te voeren op de aanpak van “Eindhoven aan de goede kant van de eer”. Deze regiefunctie is te 

onderscheiden in vier activiteiten:  

- motiveren (actief luisteren, relaties leggen, commitment vragen, werken aan 

draagvlak) 

- ondersteunen (faciliteren, proces begeleiden, dienstbaar zijn aan behoeften van 

ketenpartners) 

- verbinden (samenwerken, commitment krijgen, zorgen voor samenhang, afspraken 

maken) 

- sturen  (opdrachten geven, knopen doorhakken, aanspreken, toetsen, afrekenen) 

b          Voorzitter te zijn van het platform Eergerelateerd geweld  in Eindhoven. 

 

 

Artikel 6 Looptijd 

1. Partijen komen overeen dat dit convenant een looptijd heeft tot en met 2012. 

2. De samenwerking wordt voor het aflopen van de looptijd geëvalueerd; over de wijze waarop de 

samenwerking wordt voortgezet wordt dan besloten.  

 

Aldus overeengekomen en ondertekend te Eindhoven op 23 juni 2010 



 

Gemeente Eindhoven 

 

 

 

R.van Gijzel  

Burgemeester  

 

Partijen zo verder opnemen 

 

Namens de directie van het Inspraak Orgaan Turken, de heer Ahmet Azdural, 

[…] 

 

Namens de directie van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland, de heer Farid Azarkan, 

[…] 

 

Namens de directie van Vluchtelingen-Organisaties Nederland, mevrouw Fatma Özgümüs, 

 

 

Namens de directie van de Lumens Groep, de heer/mevrouw, 

 

 

Namens de directie van Stichting Neos 

 

 

Namens het bestuur van zelforganisatie x, de heer/mevrouw, 

 

 


