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Inleiding 

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 voor eergerelateerd geweld is: 
 
‘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 geweld 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. Hierdoor zijn hele generaties in 
Nederland opgegroeid met eergerelateerd geweld en de mentaliteit die daarbij hoort. 
Maar in 2006 stonden de minderhedenkoepelorganisaties, Inspraakorgaan Turken 
(IOT), Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), op om deze tendens gezamenlijk een 
halt toe te roepen. 
 
Voor wie? 
Deze handleiding is bedoeld voor gemeenten die eergerelateerd geweld in hun 
gemeenten willen aanpakken1. Kern van een succesvolle aanpak eergerelateerd 
geweld is de ondersteuning van de migranten- en vluchtelingengemeenschappen in 
hun emancipatieprocessen. Een succesvolle aanpak eergerelateerd geweld bestaat 
eruit dat een gemeente organiseert dat: 
- vrouwen en meiden die opstaan tegen eergerelateerd geweld worden 

beschermd; 
- mannen die opstaan tegen eergerelateerd geweld rugdekking krijgen; 
- migranten- en vluchtelingenorganisaties weten bij wie ze moeten aankloppen als 

zij mensen willen doorverwijzen; 
- migranten- en vluchtelingenorganisaties eergerelateerd geweld bespreekbaar 

kunnen maken binnen de gemeenschappen; 
- relevante partijen met elkaar om de tafel gaan als er meldingen zijn bij het 

steunpunt of de politie; 
- partijen als Bureau Jeugdzorg en het OM beleid formuleren voor de behandeling 

van een zaak van eergerelateerd geweld. 

                                                
1 Mocht u voornemens zijn om op andere terreinen binnen uw gemeentegrenzen een samenwerking 
aan te gaan met professionele, migranten- en vluchtelingenorganisaties, dan kan deze handleiding u 
daarbij wellicht ook van nut blijken (onder meer bij problemen in de wijk of inburgering). 
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Pas als bovenstaande zaken binnen de grenzen van een gemeente georganiseerd 
zijn, weten mannen, vrouwen, ouderen en jongeren zich gesteund in hun 
emancipatieproces. 
 
Hoe zijn de ervaringen? 
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 worstelen met de juiste aanpak van de problematiek. Ook voor 
minderhedenorganisaties is dit een uitdaging. Toch strijden 
minderhedenorganisaties en sleutelfiguren uit migranten- en 
vluchtelingengemeenschappen al jaren tegen eergerelateerd geweld. In de 
afgelopen periode zijn al deze ervaringen en kennis gebundeld. Deze bundeling van 
krachten is de enige manier om eergerelateerd geweld een halt toe te roepen.  
 
IOT, SMN en VOM hebben, in samenwerking met het Ministerie van VROM, het 
Meerjaren Kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’, ontwikkeld binnen de 
pijler maatschappelijke preventie van het interdepartementale meerjaren programma 
Eergerelateerd Geweld 2007-2010. 
 
In het kader van het Meerjaren Kaderprogramma zijn 10 pilot gemeenten2 aan de 
slag gegaan met een lokale aanpak eergerelateerd geweld. Hun ervaringen zijn 
gebundeld in deze handleiding voor gemeenten. 
 
 
Eervol gedrag sluit alle vormen van geweld uit! 
 
 
 
Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), 
Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Almelo, Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Enschede, Hengelo en 
Rotterdam 
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1 Een lokale aanpak eergerelateerd geweld 

1.1 Maatschappelijke preventie, veiligheid en bescherming en 
strafrechtelijke aanpak  

In 2007 is door de Rijksoverheid landelijk beleid ontwikkeld ter bestrijding van 
eergerelateerd geweld. Dit beleid heeft drie pijlers, namelijk maatschappelijke 
preventie, veiligheid en bescherming en de strafrechtelijke aanpak. 
 
Bij de ontwikkeling van een lokale aanpak is het zaak die drie pijlers niet uit het oog 
te verliezen. Maatschappelijke preventie kan niet zonder veiligheid en bescherming 
van mensen en vice versa. Een adequate strafrechtelijke aanpak van daders of 
opvang van slachtoffers kan niet worden georganiseerd zonder de intensieve 
samenwerking van alle betrokken partijen. Een integrale aanpak met aandacht voor 
de drie bovengenoemde pijlers is dan ook de sleutel in de strijd tegen eergerelateerd 
geweld. 
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1.2 Sleutelrol migranten- en vluchtelingenorganisaties 

Binnen het Meerjaren Kaderprogramma ‘Aan de goede kant van de eer’ is een 
sleutelrol weggelegd voor de samenwerking tussen migranten- en 
vluchtelingenorganisaties, professionele organisaties en de gemeente.  
 
Pilot gemeente Eindhoven heeft het belang van die samenwerking als volgt 
beschreven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eergerelateerd geweld is een omvangrijk probleem dat voorkomt uit een 
collectieve mentaliteit en dat tot gevolg heeft dat de mentale en fysieke vrijheid 
van individuen wordt beperkt. Het streven is dan ook naar een 
mentaliteitsverandering waarbij nadrukkelijk aandacht dient te zijn voor 
weerbaarheid, veiligheid en bescherming van individuen.  
- De migranten- en vluchtelingenorganisaties op landelijk en lokaal niveau 

hebben in de mentaliteitsverandering en het bevorderen van zelfredzaamheid 
en weerbaarheid een cruciale rol. Veranderingsprocessen dienen van 
binnenuit te worden gestuurd en ondersteund. 

- Ten aanzien van veiligheid en bescherming zijn, naast de betrokken 
individuen die hiermee te maken krijgen, juist de professionele organisaties in 
de gemeente de belangrijkste probleemeigenaren. 

 
Voor het bewerkstellingen van een mentaliteitsverandering en het versterken van 
weerbaarheid en zelfredzaamheid hebben de migranten- en 
vluchtelingengemeenschappen de professionele organisaties en de gemeente 
hard nodig ter ondersteuning van deze taak. Deze dienen de rol die 
migrantenorganisaties hierin hebben te erkennen.  
 
Ten aanzien van het bieden van veiligheid en bescherming hebben de 
professionele organisaties juist de migranten- en vluchtelingenorganisaties nodig 
om het vertrouwen van migranten in de professionele organisaties te vergroten.  
Daarnaast hebben de migranten- en vluchtelingenorganisaties een brugfunctie in 
het samenbrengen van de leefwereld van hun achterban enerzijds en de 
werkpraktijk van professionele partners anderzijds. Intensieve samenwerking 
tussen migranten- en vluchtelingenorganisaties, professionele organisaties en 
gemeente is bij het voorkomen en bestrijden van eergerelateerd geweld dus 
essentieel. 
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2 Doelstelling, doelgroepen en basiscomponenten 

2.1 Doelstelling 

Het doel van een lokale aanpak eergerelateerd geweld laat zich als volgt 
omschrijven: 
 

‘Het voorkomen en (vroeg)signaleren van eergerelateerd geweld middels het 
tot stand brengen van een preventieaanpak die bestaat uit een duurzame 
samenwerking tussen gemeente, politie, vrouwenopvang, andere 
professionele hulpverlenende instanties en lokale migranten- en 
vluchtelingenorganisaties’. 

2.2 Doelgroepen 

Een lokale aanpak eergerelateerd geweld kent twee doelgroepen, te weten: 
- De primaire doelgroepen, oftewel migranten en vluchtelingen die in een 

gemeente woonachtig zijn en uit landen afkomstig zijn waar eergerelateerd 
geweld zich voordoet (zogenaamde risicolanden als Afghanistan, Irak, Turkije en 
Marokko). 

- De secundaire doelgroepen, oftewel de verschillende organisaties en instanties 
die in een gemeente actief zijn en geconfronteerd kunnen worden met (signalen 
van dreigend) eergerelateerd geweld. Het is van belang dat deze secundaire 
doelgroepen betrokken worden bij de lokale preventieaanpak en dat zij inzicht 
krijgen in de problematiek van eergerelateerd geweld en in staat zijn tot 
signalering, melding en waar nodig interventie en (na)zorg.  

2.3 Basiscomponenten  

Een lokale aanpak omvat twee basiscomponenten, namelijk mentaliteitsverandering 
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 (gemeenten, professionele organisaties, 
sleutelfiguren, activisten en organisaties uit en van gemeenschappen) samen 
moeten werken, vanuit hun eigen positie en verantwoordelijkheden.  
 
Mentaliteitsverandering 
Mentaliteitsverandering is een gecompliceerd proces dat niet simpelweg kan worden 
bereikt middels voorlichting of hoogdrempelige activiteiten, waarbij de beoogde 
doelgroep niet eens in het publiek zit. Wij zijn ervan 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.  
Er bestaat grote behoefte aan expertiseontwikkeling in de brede zin van het woord. 
Bovendien moet in het oog worden gehouden dat eergerelateerd geweld niet alleen 
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een term is voor bepaald gedrag. Het is een verzamelnaam van allerlei praktijken, 
waarvan fysiek geweld er maar één is.  
 
Veiligheid 
Binnen de veiligheidscomponent spelen minderhedenorganisaties vooral een rol bij 
signaleren, informeren en doorverwijzen. Het is echter denkbaar dat minderheden in 
de praktijk ook andere rollen, zoals bemiddelen, op zich nemen. Het belangrijkste is 
dat 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 
minderheidsgroepen sprake is van een groot gebrek aan informatie, 
communicatiekanalen en netwerken met algemene (hulp)instellingen. Daarnaast 
blijken minderhedenorganisaties specifieke vaardigheden, kennis en inzichten 
onvoldoende in huis te hebben, 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.  
 
De componenten mentaliteitsverandering en veiligheid kunnen pertinent niet los van 
elkaar worden gezien, omdat een grotere weerbaarheid aanvankelijk leidt tot een 
grotere hulpvraag / vraag naar bescherming. Veiligheid is een randvoorwaarde voor 
mentaliteitsverandering. 
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3 Samenwerking: dè cruciale factor 

De samenwerking tussen gemeente, professionele organisaties en lokale migranten- 
en vluchtelingenorganisaties in een lokale aanpak is van cruciaal belang om 
eergerelateerd geweld een halt toe te roepen. Alleen als de partners elkaar goed 
kennen, vertrouwen en gemakkelijk weten te vinden zal de lokale aanpak succesvol 
kunnen zijn. 

3.1 Infrastructuur 

 
Om de samenwerking op een optimale manier vorm te kunnen geven dient een 
gemeente een passende infrastructuur te ontwikkelen voor de eigen situatie. In de 
pilots is naar voren gekomen dat de meest geëigende infrastructuur een 
infrastructuur is die aansluit bij de bestaande infrastructuur voor Huiselijk Geweld. 
Daaraan worden de volgende gremia toegevoegd: een ambtelijke projectgroep 
eergerelateerd geweld (EGG), een regiegroep EGG en een platform EGG. 
Onderstaand een toelichting op die specifieke EGG gremia: 
 
Ambtelijke projectgroep EGG: 
In de ambtelijke projectgroep EGG nemen zitting de ambtenaren die 
verantwoordelijk zijn voor de volgende dossiers: diversiteit, integratie en 
huiselijk/relationeel geweld. 
De ambtelijke projectgroep en de gehele aanpak vallen onder de 
verantwoordelijkheid van een wethouder en liefst de burgemeester van een 
gemeente. 
 
Regiegroep EGG 
- De regiegroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van de lokale 

aanpak eergerelateerd geweld; 
- De gemeente is voorzitter van de Regiegroep; 
- In de regiegroep EGG nemen de volgende partners deel: gemeente, politie, 

vrouwenopvang en andere relevante hulpverlenende organisaties, koepels van 
migranten- en vluchtelingenorganisaties en bestuurders van betrokken 
migranten- en vluchtelingenorganisaties; 

- Deelnemers zijn van bestuurlijk- of managementniveau; 
- Als belangrijkste speerpunt ziet de regiegroep de regie op de gehele lokale 

aanpak. Speciale aandacht heeft de regiegroep daarbij voor de vertrouwensbasis 
en onderlinge erkenning die nodig is voor de wederkerige samenwerkingsrelatie 
die partijen in de aanpak met elkaar aangaan; 

- De regiegroep eergerelateerd geweld legt (op hoofdlijnen) verantwoording af aan 
het binnen de gemeente bestaande gremium voor Huiselijk Geweld en eventueel 
aan het bestaande gremium Veiligheidshuis. 
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Platform EGG 
- Het platform EGG is een platform voor samenwerking tussen migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen, professionele (hulpverlenende) organisaties en 
gemeente; 

- Doelstellingen en activiteiten van het platform zijn onder meer: 
o versterken onderlinge vertrouwensrelatie; 
o uitwerken taken en verantwoordelijkheden van alle   samenwerkingspartners; 
o uitwerken actiepunten uit het plan van aanpak; 
o bespreken best practices en knelpunten; 
o onderzoeken en afstemmen wederzijdse ondersteuningsmogelijkheden. 

- In het platform nemen alle migranten- en vluchtelingenorganisaties, de 
professionele organisaties en de gemeente deel; 

- De deelnemers zijn van uitvoerend niveau; 
- Het platform EGG komt 4 keer per jaar bij elkaar. In het oprichtingsjaar kan dat 

frequenter zijn in verband met het voorbereiden en aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst met gemeente en professionele organisaties. 

3.2 Rollen van de verschillende samenwerkingspartners 

Gemeente 
- De gemeente voert de regie op de aanpak en de samenwerking tussen alle 

betrokken partijen. De gemeente voert de regie op operationeel, tactisch en 
bestuurlijk niveau; 

- De gemeente is voorzitter van de regiegroep EGG en het platform EGG en voor 
alle overige relevante samenwerkingsoverleggen die (incidenteel) worden 
georganiseerd; 

- De gemeente betrekt de samenwerkingspartners en alle mogelijk ketenpartners 
en rust hen toe voor hun taak binnen de aanpak; 

- De gemeente levert ondersteunende diensten ten aanzien van de samenwerking 
(onder meer gebruik gemeentelijke faciliteiten en secretariële ondersteuning). 

 
Professionele (hulpverlenende) organisaties 
- De professionele organisaties nemen deel aan de regiegroep EGG, het platform 

EGG en overige relevante samenwerkingsoverleggen; 
- De professionele organisaties zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en 

bescherming van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld; 
- De professionele organisaties leveren een bijdrage aan het tot stand brengen 

van een vertrouwensrelatie tussen de migranten- en 
vluchtelingengemeenschappen en de eigen organisatie ten aanzien van EGG; 

- De professionele organisaties bevorderen kennis en inzicht in 
beschermingsmogelijkheden en hulpverlening ten aanzien van EGG; 

- De professionele organisaties zijn verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen 
van producten en diensten ter versterking van de signalering, toeleiding, melding 
en interventie rondom (dreigende) erekwesties; 
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Lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties 
- Lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties nemen deel aan het platform 

EGG en overige relevante samenwerkingsoverleggen; 
- De lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties geven uitvoering aan hun 

primaire en secundaire taken  
o Primaire taken zijn: het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld, 

het bevorderen van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van individuen, 
het bevorderen van mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven;  

o Secundaire taken zijn: het bevorderen van veiligheid en bescherming. 
Hiermee wordt specifiek bedoeld het bevorderen van de toeleiding van 
migranten en vluchtelingen naar professionele organisaties en het 
bevorderen van de deskundigheid op het gebied van eergerelateerd 
geweld van hulpverleners (zie voor een meer uitgebreide taakbeschrijving 
het handelingsprotocol3, bijlage 1). 

3.3 Randvoorwaarden 

Uit de ervaringen in de 10 pilot gemeenten zijn een aantal randvoorwaarden naar 
voren gekomen voor een lokale aanpak eergerelateerd geweld. U treft ze 
onderstaand. 
 
Veiligheid 
Op het moment dat een gemeente actief aan de slag gaat met de ontwikkeling van 
een lokale aanpak eergerelateerd geweld dient die gemeente goed doordrongen te 
zijn van het feit dat veiligheid te allen tijde voorop staat. De gemeente dient, alvorens 
met vroegsignalering en preventie van start te gaan, haar keten goed te hebben 
ingericht op EGG. Dit om ervoor te kunnen zorgen dat vroegsignaleerders en 
(potentiële) slachtoffers naar behoren zullen worden opgevangen.  
 
Faciliteren  
De uitvoering en implementatie van de aanpak van eergerelateerd geweld legt veel 
belasting op de, merendeels op vrijwilligers draaiende, minderhedenorganisaties. 
Zowel op organisatorisch als op financieel vlak behoeven zij extra facilitering. 
 
Erkenning 
Zonder erkenning van de gelijkwaardige rol van migranten- en 
vluchtelingenorganisaties is de uitvoer van de aanpak van eergerelateerd geweld 
niet mogelijk. Algemene instanties en overheden dienen zich bewust te zijn van de 
eigen rol, taken en verantwoordelijkheden en die van hun partners, de migranten- en 
vluchtelingenorganisaties. Een sluitende aanpak van eergerelateerd geweld kan 
alleen tot stand komen als alle partijen in gelijkwaardigheid hun rol kunnen spelen in 
de aanpak.  

                                                
3 Gedurende het Meerjaren Kaderprogramma werd een handelingsprotocol ontwikkeld  
dat zicht geeft op de taken en verantwoordelijkheden van migranten- en vluchtelingenorganisaties in de aanpak van 
eergerelateerd geweld. Het handelingsprotocol is tevens bedoeld om reële verwachtingen te creëren ten opzichte 
van minderhedenorganisaties in deze aanpak.  
 



 

Lokale aanpak eergerelateerd geweld – Handleiding samenwerking dec. 2010. 11/20 

4 Naar een lokale aanpak eergerelateerd geweld 

4.1 De aanpak in 10 stappen 

Bij het ontwikkelen van een lokale aanpak eergerelateerd geweld doorliep elk van de 
10 pilot gemeenten een aantal stappen. Geen van allen echter doorliepen zij de 
stappen in dezelfde volgorde of volgens een vergelijkbaar tijdpad. Aan de start van 
de pilots leefden er veronderstellingen bij de landelijke koepels en het ministerie over 
het verloop van de verschillende pilots. Gedacht werd dat de projecten zich in de tijd 
vergelijkbaar zouden ontwikkelen en dat ook de stappen die gezet zouden moeten 
worden een bepaalde volgtijdelijkheid te bespeuren zou zijn.  
Niets bleek minder waar! 
 
Er bleken grote onderlinge verschillen door onder meer grote diversiteit in 
gemeentelijke context en de strategieën van de aangestelde projectleiders.  
Wel doorliepen alle pilots grofweg dezelfde stappen. We hebben voor u een tiental 
stappen kunnen destilleren en beschrijven deze onderstaand in de meest 
voorkomende volgorde.  
 
Eén belangrijk aspect is in onderstaand overzicht niet als losse stap beschreven en 
dat is de borging. In onze optiek moet borging van de lokale aanpak EGG namelijk 
gedurende iedere stap in het proces centraal staan.  
 
Stap 1 Waarom een lokale aanpak eergerelateerd geweld? 
Alvorens een lokale aanpak te gaan ontwikkelen dient een gemeente scherp na te 
gaan waarom een lokale aanpak eergerelateerd geweld wenselijk zou zijn. Welke 
meerwaarde levert het op voor de gemeente? Het antwoord op deze vraag is het 
vertrekpunt voor een lokale aanpak EGG. 
 
Stap 2 Breng partners in kaart en ontwerp een concept infrastructuur 
Voor een lokale aanpak EGG heeft een gemeente in ieder geval zijn professionele 
partners Huiselijk Geweld nodig (politie, vrouwenopvang, welzijn, GGD et cetera). 
Daarnaast zijn migranten- en vluchtelingenorganisaties onontbeerlijk. Het is zaak 
een groslijst aan te leggen van de potentiële medestrijders uit de migranten- en 
vluchtelingenorganisaties binnen de gemeente.  
Zijn er al eerdere contacten geweest met die organisaties? Is de organisatie al actief 
geweest op het thema EGG? Let wel, flexibiliteit is hierbij geboden. Gaandeweg in 
het project zullen zich andere partijen aandienen die zich tevens willen mengen in de 
strijd tegen EGG. Het is zaak daarvoor open te staan! 
Maak een eerste schets van de infrastructuur zoals die het beste past binnen de 
eigen gemeentelijke context. Basis daarvoor kan de infrastructuur zijn zoals 
beschreven in paragraaf 2.1 (De infrastructuur) van deze handleiding.  
Om de migranten- en vluchtelingenorganisaties te benaderen en te leren kennen is 
het mogelijk contact te leggen met de koepels van migranten- en 
vluchtelingenorganisaties. Zij kennen hun achterban bijzonder goed en zijn in staat u 
te helpen bij uw zoektocht naar geschikte samenwerkingspartners. 
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Stap 3 Implementatieplan 
Maak een implementatieplan waarin in ieder geval aan bod komen: doelstelling, 
partners, activiteiten en planning.  
Stem voorafgaand af met de (potentiële) partners zodat een gedeeld beeld bestaat 
van wat nodig is om de aanpak te laten slagen. Het is zaak dat partners zich 
herkennen in de plannen.  
Zorg ervoor dat een wethouder, of liever nog de burgemeester (laatstgenoemde 
heeft meer sturingsmogelijkheden op de aanpak vanuit het dossier veiligheid), zich 
committeren aan de aanpak. 
 
Stap 4: Introductie aanpak bij professionele organisaties 
Bespreek met de partners uit de keten huiselijk geweld de plannen voor de lokale 
aanpak en overleg wat er nodig is om de bestaande keten toe te rusten voor de 
nieuwe taken op het gebied van eergerelateerd geweld. Het is van belang de 
professionele organisaties te laten inzien dat activiteiten in de migranten- en 
vluchtelingengemeenschappen pas kunnen starten als zij (de professionele 
organisaties) voldoende toegerust en ingericht zijn om de veiligheid van 
signaleerders en (potentiële) slachtoffers te verzorgen. 
 
Stap 5 Bespreekbaar maken EGG 
Alle betrokken partners gaan gericht de strijd aan tegen eergerelateerd geweld. De 
betrokken partners doen dat op de terreinen en niveaus waarop zij vanuit hun eigen 
kracht werken. Er worden activiteiten ontplooid op het gebied van 
deskundigheidsbevordering, mentaliteitverandering en de onderlinge samenwerking. 
Belangrijk is partijen de ruimte te bieden om vanuit de eigen visie activiteiten richting 
de eigen achterban te laten organiseren. Naast een leerproces is het voor alle 
partijen vaak ook een mentaliteitsveranderingsproces dat uitsluitend slaagt als het 
van binnenuit komt 
 
Stap 6: Introductie structurele samenwerking 
Bespreek de gewenste infrastructuur met de potentiële samenwerkingspartners. Hoe 
zien zij hun rollen en verantwoordelijkheden in deze samenwerking? 
Welke investering zijn zij bereid te doen als het om hun eigen inzet gaat? 
Welke tegenprestatie levert de gemeente? Hoe gaan we gezamenlijk de 
infrastructuur op poten zetten? 
 
Stap 7: Concept samenwerkingsovereenkomst 
In deze fase is het goed om aan te geven dat de gemeente liefst op termijn de 
samenwerkingsafspraken vastlegt in een convenant. Houd hierbij rekening met het 
feit dat alle potentiële samenwerkingspartners hun achterban over een dergelijk 
convenant moeten consulteren. Dat kan een tijdrovende kwestie zijn en heeft dus 
veel invloed op de planning. 
Het is van groot belang alle partijen bij het opstellen van het convenant te betrekken. 
Laat hen zelf formuleren wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn in de 
gezamenlijke aanpak: geen andere partij heeft zo duidelijk zicht op de eigen 
kwaliteiten en de inzet die mogelijk zijn binnen de aanpak! 
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Stap 8: Ondertekening  
De ondertekening van het convenant moet een feestelijke aangelegenheid zijn 
waarbij alle betrokken partijen als gelijkwaardige partners aanschuiven. Uitnodigen 
van pers is raadzaam. Een prachtig moment om lokaal en regionaal aandacht op de 
eigen aanpak te vestigen. 
 
Stap 9: Uitvoering implementatieplan  
Na de ondertekening van het convenant gaan alle betrokken partijen voortvarend 
aan de slag met de uitvoering van de in de samenwerkingsovereenkomst 
opgetekende afspraken. Dit alles onder de regie van de gemeente, 
 
Stap 10: Evaluatie 
Aan het einde van de samenwerkingsperiode wordt de samenwerking geëvalueerd 
om te bepalen of voortzetting van de samenwerking wenselijk en/of opportuun is.  

4.2 De samenwerkingsovereenkomst 

Gedurende ‘Aan de goede kant van de eer’ hebben de betrokken pilots hun 
samenwerking beklonken met een samenwerkingsovereenkomst. Uiteindelijk is 
daarbij het convenant de meest gekozen samenwerkingsvorm gebleken.  
 
Van de pilot gemeenten met een aanpak eergerelateerd geweld zijn er binnen de 
projectperiode (voor 31 december 2010) 4 gemeenten geweest die een convenant 
tekenden. Deze convenanten vormen de basis voor voorliggende modelbeschrijving 
samenwerking. Het gaat daarbij om de gemeenten Arnhem, Den Haag, Deventer en 
Eindhoven. De convenanten van deze 4 gemeenten vindt u in bijlage 2 tot en met 5. 
 
De ervaring leert ons dat het cruciaal is bij het opstellen van de samenwerkings-
overeenkomst de volgende factoren op te nemen:  
 
- Samenwerking 
Beschrijf het project waarop de samenwerking betrekking heeft 

 
- Partners 
Benoem en omschrijf alle samenwerkingspartners 

 
- Rollen partners 
Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt met de verschillende partners over 
hun rollen, verantwoordelijkheden en inzet. 

 
- Doel 
Benoem het doel van de samenwerking expliciet 

 
- Duur van de samenwerking 
Geeft duidelijk een einddatum voor de samenwerking aan. De keuze voor de 
tijdsduur van de samenwerking moet zorgvuldig afgewogen worden. Het 
samenwerkingsverband moet voldoende tijd krijgen om resultaten te boeken op de 
gezamenlijke doelstellingen, daarvoor lijkt een periode van meerdere jaren op zijn 
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plaats. Een einddatum te ver in de tijd doet de urgentie en aandacht van de partners 
misschien te veel verslappen.  

 
- Evaluatie 
Aan het eind van de samenwerkingsperiode is een evaluatie van belang.  
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5 Succesfactoren  

Onderstaand treft u rijp en groen een overzicht van alle geleerde lessen en 
ervaringen die zijn opgedaan gedurende het Meerjaren Kaderprogramma ‘Aan de 
goede kant van de eer’.  
 
Alles staat of valt met de migranten- en vluchtelingenorganisaties 
Eergerelateerd geweld kan alleen succesvol worden aangepakt als dit gebeurt door 
de gemeenschappen zelf. We geloven in een aanpak van binnenuit naar buiten toe. 
Migranten- en vluchtelingenorganisaties bereiken hun achterban het beste en zijn 
onmisbaar om door middel van voorlichting en training een mentaliteitsverandering 
te bewerkstelligen. Ook kennen zij de behoeften van (potentiële) slachtoffers het 
best, waardoor zij een belangrijke rol kunnen spelen in het tot stand brengen van 
een betere aansluiting van het aanbod van de hulpverlenende instanties op de 
behoeften van slachtoffers uit eerculturen. Op deze manier leveren zij een cruciale 
bijdrage aan de strijd tegen eergerelateerd geweld. 
 
Borging 
In iedere stap die tijdens het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van de aanpak 
wordt gezet, moet worden nagedacht over de borging van de aanpak. Of het nu gaat 
over het vormgeven van het samenwerkingsverband of de manier waarop EGG 
beleidsmatig geplaatst wordt binnen een gemeente, borging dient centraal te staan. 
Niemand is gebaat bij een lokale aanpak die na verloop van tijd zichzelf niet 
overeind weet te houden.  
 
Plezierig samenwerken 
Projectleiders, beleidsmedewerkers, uitvoerende professionals en vrijwilligers van 
migrantenorganisaties hebben gedurende het project veelvuldig contact. Dat 
persoonlijke contact vormt een belangrijke factor voor het slagen van de 
samenwerking. Hoe persoonlijke relaties vorm gegeven moeten worden is moeilijk te 
stellen, maar er zijn wel degelijk handreikingen die ertoe kunnen bijdragen dat 
contacten plezierig verlopen. Een deel van die handreikingen heeft tevens te maken 
met professioneel werken. Onderstaand een aantal handreikingen: 
- Communiceer helder en bespreek verwachtingen en frustraties. 
- Focus op de gezamenlijke doelstelling. 
- Ga bij de deelnemende partners langs (op werkbezoek). Dit geeft een beeld van 

de werkcultuur en geeft inzicht in de organisaties in kwestie. Op die manier kan 
tevens vertrouwen en wederzijds begrip groeien. 

- Wees realistisch. 
- Zorg voor geregeld overleg over de voortgang van het project. 
- Voorkom onderlinge onderonsjes tussen partijen, oftewel zorg voor transparantie 

in de onderlinge relaties en de samenwerking. 
- Verschaf helderheid over het werkproces. 
- Spreek elkaar aan op gemaakte afspraken en resultaten. 
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- Stel je flexibel op en probeer gezamenlijk oplossingen te vinden voor gerezen 
problemen. 

- Succes is een gezamenlijk behaald resultaat. Het is goed de successen binnen 
een project dus ook in gezamenlijkheid te vieren. 

 
Verschillen in werkcultuur 
De werkculturen van gemeenten, professionele organisaties, koepelorganisaties en 
lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties verschillen onderling stevig. Door die 
grote verschillen liggen miscommunicatie en (wederzijds) onbegrip permanent op de 
loer.  
De migranten- en vluchtelingenorganisaties zijn vrijwilligersorganisaties en kennen 
dus een heel andere dynamiek en werkcultuur dan de overige partners. Het is van 
belang om daar bewust mee om te gaan. Focus zou moeten zijn deze organisaties 
door middel van de samenwerking mede te ondersteunen in hun eigen 
professionaliseringsproces. 
 
Schaken op 3 niveaus 
De samenwerking op preventie van eergerelateerd geweld moet uiteindelijk op 
bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau zijn verankerd. Onderstaand is 
beschreven hoe dit in de context van samenwerking en de lokale aanpak kan 
worden gezien.  
Voorbeelden van resultaten op de 3 niveaus: 
- Bestuurlijk: afspraken ten behoeve van borging in beleid en bestuur. 
- Tactisch: samenwerking in de realisatie van een lokaal beleidsplan (borging). 
- Operationeel: realisatie producten en informatie (folders, methodieken en 

dergelijke). 
De bovenomschreven niveaus zeggen niets over de fasering van de aanpak om tot 
een goede samenwerking te komen. In feite moet in elke fase van het opzetten, 
uitvoeren en borgen van de samenwerking worden gekeken naar alle drie de 
niveaus. 
 
Commitment partners 
Een lokale aanpak eergerelateerd geweld komt alleen van de grond als er 
commitment is van de achterban van migranten- en vluchtelingenorganisaties. Doe 
er als gemeente je voordeel mee als de achterban aangeeft zich in te willen inzetten 
voor de strijd tegen eergerelateerd geweld. Alleen een lokale aanpak die bottom up 
tot stand komt, heeft een kans van slagen! 
Op het moment dat een gemeente een structurele samenwerking wil aangaan met 
professionele organisaties is het zaak dat die gemeente zich bewust is van het feit 
dat die organisaties alleen na de opstartfase betrokken kunnen blijven als zij 
structureel ‘vrijgemaakt’ kunnen worden voor het uitvoeren van de 
samenwerkingsverplichtingen. Het reserveren van middelen door de gemeente kan 
dit obstakel voor de samenwerking verhelpen. 
 
Kennisniveau achterban 
In veel gemeenten in Nederland is er sprake van actieve achterban die soms al jaren 
actief is in de strijd tegen eergerelateerd geweld. En dat alles zonder (financiële) 
ondersteuning vanuit de gemeente! Het is van belang dat een gemeente zich bewust 
is van het feit dat deze mensen vaak al bijzonder veel weten over eergerelateerd 
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geweld en dat een training of voorlichting over eergerelateerd geweld niet direct veel 
zal bijdragen aan de kennis die al aanwezig is. Het is interessant om van dit 
kennisniveau gebruik te maken en te vragen of vertegenwoordigers van de 
migranten- en vluchtelingengemeenschappen zelf een training of voorlichting willen 
geven aan bijvoorbeeld de gemeente of professionele instellingen die vaak over een 
lager kennisniveau beschikken. Vaak biedt dit meer inzicht dan een voorlichting van 
een autochtone ‘deskundige’ die zijn of haar kennis uit boeken heeft. 
 
Gelijkwaardige samenwerking met alle partners 
Neem als gemeente alle partners in de aanpak serieus. Het is zaak dat zowel de 
betrokken professionele organisaties als de migranten- en vluchtelingenorganisaties 
zich door de gemeente in deze samenwerking goed in positie gebracht voelen. De 
gemeente kan dat onder meer bewerkstelligen door hen op de juiste manier, goed 
gefaciliteerd en als gelijkwaardige partner, zitting te laten nemen in de verschillende 
gremia die voor de aanpak in het leven worden geroepen. De gemeente kan 
partners ook in positie brengen door hun inzet te waarderen met de inzet van 
middelen. Voor de professionele organisaties kunnen middelen worden 
gereserveerd om deel te blijven nemen aan structureel overleg. Voor de migranten- 
en vluchtelingenorganisaties is het raadzaam middelen vrij te maken voor activiteiten 
in het kader van EGG. Een mooi voorbeeld daarvan is de subsidieregeling die de 
gemeente Eindhoven voor haar lokale aanpak EGG in het leven riep (zie 
http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/zorg-welzijn-inkomen/preventie-
eerwraak.htm). 
 
Strijd van de lange adem 
Mentaliteitsverandering is een moeizaam en langzaam proces. Er bestaat geen 
doorbraak van de een op de andere dag. Dat geldt voor zowel de primaire doelgroep 
als de secundaire doelgroep. Dat wil zeggen mentaliteitsverandering bij de 
risicogemeenschappen maar ook mentaliteitsverandering bij de 
samenwerkingspartners. Bij die laatste groep kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 
het proces waarin de professionele organisaties en de migranten- en 
vluchtelingenorganisaties hun vooroordelen ten opzichte van elkaar bijstellen. 
 
Migranten- en vluchtelingenorganisaties zijn zelforganisaties 
Migranten en vluchtelingenorganisaties worden ook wel zelforganisaties genoemd. 
Het merendeel van de zelforganisaties in Nederland wordt bestuurd door vrijwilligers, 
die zich in hun - soms schaarse - vrije tijd inzetten voor hun gemeenschap. Mede 
hierdoor kennen veel organisaties een ‘informeel’ en open karakter.  
De communicatie met migranten- en vluchtelingenorganisaties verloopt over het 
algemeen net even anders dan gemeenten en professionele partners gewend zijn. 
Het is zaak dat de gemeente zich daar, als regisseur van de aanpak, terdege van 
bewust is. Het is over het algemeen bijvoorbeeld raadzaam een uitnodiging richting 
een zelforganisatie op te volgen met een reminder en een telefoontje. Op die manier 
is men er zeker van dat het bericht niet ‘gemist’ is binnen de zelforganisatie en weet 
de gemeente tenminste of ze op de genodigden mag rekenen.  
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Feest- en religieuze dagen 
Houd rekening met de migranten- en vluchtelingenorganisaties in de samenwerking. 
Het uitnodigen van migranten- en vluchtelingenorganisaties op feest- en religieuze 
dagen is sterk af te raden (bijvoorbeeld geen avondbijeenkomsten tijdens de 
ramadan en geen voorlichting organiseren op de dag van het Offerfeest).  
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6 Meer informatie 

Voor meer informatie over een lokale aanpak eergerelateerd geweld kunt u terecht 
bij IOT, SMN en VON. Voor contactgegevens: zie colofon 
 
Voor informatie over eergerelateerd geweld en het Meerjaren Kaderprogramma ‘Aan 
de goede kant van de eer’ kunt u terecht op www.eervol.com 
U treft daar tevens de methodieken aan die IOT, SMN en VON ontwikkelden in het 
kader van hun strijd tegen eergerelateerd geweld. U kunt deze producten 
downloaden voor eigen gebruik. 

  

 


