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1.Inleiding 
 

Het basismodel Eindhovense preventieaanpak eergerelateerd geweld is opgesteld door de regiegroep 

Eergerelateerd geweld (zie voor samenstelling bijlage 1). Dit basismodel is gebaseerd op het plan van aanpak 

eergerelateerd geweld dat op 8 april 2009 door het College van Burgemeester & Wethouders is geaccordeerd 

én op het handelingsprotocol dat door IOT, SMN en VON is opgesteld (2007). Daarmee vormt dit basismodel 

de basis voor de samenwerking in de Eindhovense preventieaanpak van eergerelateerd geweld.  

 

2.Visie en Kaders 
 

Eergerelateerd geweld zien wij als een omvangrijk probleem dat voorkomt uit een collectieve mentaliteit en 

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.  

b 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.  

b Ten aanzien van veiligheid en bescherming zijn, naast de betrokken individuen die hiermee te 

maken krijgen, juist de (professionele) instanties in de stad zoals het Steunpunt Huiselijk Geweld, 

Vrouwenopvang (St. Neos) en Politiekorps Brabant Zuid-Oost de belangrijkste probleemeigenaren.  

Voor het bewerkstellingen van een mentaliteitsverandering en het versterken van weerbaarheid en 

zelfredzaamheid hebben de migranten- en vluchtelingengemeenschappen de instanties 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 instanties 

juist de migranten- en vluchtelingenorganisaties nodig om het vertrouwen van migranten in de instanties 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, instanties en 

gemeente is bij het voorkomen en bestrijden van eergerelateerd geweld dus essentieel. 

 

De Eindhovense preventieaanpak ‘Eindhoven aan de goede kant van de eer’ is een onderdeel van het 

Meerjaren Kaderprogramma Minderheden ‘Aan de goede kant van de eer’.  

 
3. Doelstelling 
 

De doelstelling van de Eindhovense preventieaanpak is het voorkomen en (vroeg)signaleren van 

eergerelateerd geweld middels  een duurzame samenwerking tussen gemeente, migrantengroepen en 

instanties. 
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4. Definities 
 

Bij de aanpak van eergerelateerd geweld wordt uitgegaan van de volgende 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”. Deze definitie wordt ook 

gehanteerd door het interdepartementale programma eergerelateerd geweld.  

  

5. Doelgroepen  
 

De regiegroep onderkent verschillende doelgroepen in de preventieve aanpak van eergerelateerd geweld. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat tot de doelgroep niet de medestanders, of zoals het VON ze noemt de 

‘changemakers’ uit de Eindhovense migranten- en vluchtelingengemeenschappen behoren. Zij zijn de 

ketenpartners in de preventieve aanpak van eergerelateerd geweld en spelen een centrale rol in het 

realiseren van de doelstelling. 

 

De primaire doelgroepen zijn migranten en vluchtelingen die in Eindhoven woonachtig zijn en uit landen 

afkomstig zijn waar eergerelateerd geweld zich voordoet (zgn. risicolanden). In tabel 1 worden de 

belangrijkste1 groepen migranten en vluchtelingen onderscheiden uit deze risicolanden, uitgesplitst naar 

etniciteit en aantal. De regiegroep maakt bij de preventieve aanpak waar nodig onderscheid tussen de 

verschillende etniciteiten aangezien zij allen een verschillende eerbeleving hebben en op andere wijze 

benaderd en betrokken dienen te worden in het tot stand brengen van de doelstelling. Maar ook binnen de 

verschillende etniciteiten is er sprake van een divers “eerconcept” waardoor gerichte preventieve inzet 

noodzakelijk kan zijn. De preventieve inzet gericht op mentaliteitsverandering is in principe gericht op de alle 

gemeenschappen waar eergerelateerd geweld zich voor kan doen. Daarnaast is inzet in de vorm van 

geïndiceerde preventie (personen/families die een verhoogd risico lopen) noodzakelijk ter voorkoming van 

dreigende ereschending. Voor deze families en individuen dient een aanbod te komen gericht op 

zelfredzaamheid, weerbaarheid en bescherming. Zoals gezegd zijn in tabel 1 de belangrijkste groepen 

migranten uit risicogemeenschappen opgenomen. In eerste instantie wordt de inzet  gericht op het bereiken 

van de Turkse, Marokkaanse, Iranese, Irakese en Somalische gemeenschappen. De koepels  SMN, IOT en VON 

hebben namelijk geen contacten met de (Eindhovense) Pakistaanse,  Soedanese, Indiase  en Egyptische 

organisaties of sleutelfiguren.  Daarnaast wordt de Surinaamse gemeenschap (specifiek t.a.v. de 

Hindoestanen) genoemd als risicogemeenschap. De gemeente Eindhoven gaat na welke problematieken 

deze gemeenschappen kennen rond de ere-cultuur. Binnen de preventieaanpak wordt bekeken op welke 

wijze sleutelfiguren en zelforganisaties van deze gemeenschappen ook  betrokken kunnen worden in de 

aanpak.  

 

 

                                                                        
1 In kwantitatief opzicht 
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De secundaire doelgroepen zijn de verschillende organisaties en instanties die in Eindhoven actief zijn en 

geconfronteerd kunnen worden met (signalen van dreigend) eergerelateerd geweld. Hierbij valt te denken 

aan:  

- Welzijn Eindhoven (Lumens groep) 

- Raad voor de Kinderbescherming 

- Bureau Jeugdzorg 

- Reclassering Nederland/ Leger des Heils/ Novadic Kentron 

- COC Eindhoven  

- GGD Brabant-Zuidoost 

- Eindhovense onderwijsinstellingen2  

- ZuidZorg  

- Stichting Mee 

- Slachtofferhulp Nederland 

- GGzE  

 

Het is van belang dat deze secundaire doelgroepen geïnformeerd worden over de Eindhovense 

preventieaanpak “Eindhoven aan de goede kant van de eer”, dat zij inzicht krijgen in de problematiek van 

eergerelateerd geweld en in staat zijn tot signalering, melding en waar nodig interventie en (na)zorg.  De 

kernpartners uit de regiegroep (Politie Brabant Zuid-Oost, St. Neos, Steunpunt Huiselijk Geweld, 

participerende scholen) worden niet onder deze secundaire doelgroep genoemd. Hun taken en 

verantwoordelijkheden worden in paragraaf 6 besproken.  

 

Doelgroep (naar etniciteit) Populatie woonachtig in Eindhoven (absoluut) 
Turken 9598  

Marokkanen 5236 

Surinamers 3611 

Iraniërs 584 

Irakezen 505 

Egyptenaren 386 

Pakistani 133 

Soedanezen 109 

Somaliërs 572 

Indiërs  760 

Afghanen 765 

Tabel 1: risicogemeenschappen in Eindhoven. Bron: integratiemonitor gemeente Eindhoven 2008 

 

                                                                        
2 (m.u.v. 3 onderwijsinstellingen die participeren in de preventieve aanpak van eergerelateerd geweld, te 

weten: Mytylschool Eindhoven, ROC Eindhoven, Stedelijk College Eindhoven) 
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6. Taken en verantwoordelijkheden van de kernpartners 

In de Eindhovense preventieve aanpak zijn een aantal kernpartijen te benoemen. Deze partijen hebben een 

aantal taken en verantwoordelijkheden in het bereiken van de doelstelling.  

 

¾ Landelijke koepels/belangenbehartigers VON, SMN, IOT 

-  Deelname aan de regiegroep eergerelateerd geweld en overige relevante samenwerkingsoverleggen 

-  Toerusten en ondersteunen van Eindhovense migranten- en vluchtelingenorganisaties voor primaire en 

secundaire taken (zie hieronder bij “Eindhovense migranten- en vluchtelingenorganisaties”) 

-  Aanreiken van sleutelfiguren uit migrantenorganisaties voor samenwerking met de gemeente 

Eindhoven en de betrokken Eindhovense instanties 

 

¾ Eindhovense migranten- en vluchtelingenorganisaties/sleutelfiguren 

-  Deelname aan platform EGG en overige relevante samenwerkingsoverleggen 

-  Uitvoering geven aan primaire en secundaire taken waarbij de primaire taken zijn: het bespreekbaar 

maken van eergerelateerd geweld, het bevorderen van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van 

individuen, het bevorderen van mentaliteitsverandering en gedragsalternatieven. De secundaire taken 

zijn: het bevorderen van veiligheid en bescherming. Hiermee wordt specifiek bedoeld het bevorderen 

van de toeleiding van migranten en vluchtelingen naar hulpverlenende instanties en het bevorderen van 

de deskundigheid op het gebied van eergerelateerd geweld van hulpverleners 

(zie voor uitgebreide taakbeschrijving het handelingsprotocol) 

 
¾ Steunpunt Huiselijk Geweld (samenwerkingsverband St. Neos, Lumens groep, 

DommelRegio, Lev-groep) 

-  Deelname aan regiegroep EGG, platform EGG en overige relevante samenwerkingsoverleggen 

-  Een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een vertrouwensrelatie tussen de migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen en de eigen organisatie ten aanzien van EGG 

-  Het bevorderen van kennis en inzicht in beschermingsmogelijkheden en hulpverlening ten aanzien van 

EGG 

-  (Door)ontwikkeling van producten en diensten ter versterking van de signalering, toeleiding, melding en 

interventie rondom (dreigende) erekwesties  

 

¾ Opvangorganisatie (St.  Neos) 

-  Deelname aan regiegroep EGG, platform EGG en overige relevante samenwerkingsoverleggen 

-  Een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een vertrouwensrelatie tussen de migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen en de eigen organisatie ten aanzien van EGG 

-  Het bevorderen van kennis en inzicht in opvang- en beschermingsmogelijkheden ten aanzien van EGG 

-  (Door)ontwikkeling van producten en diensten ter versterking van de toeleiding, melding en opvang van 

slachtoffers van (dreigende) erekwesties 

 

¾ Politiekorps Brabant Zuid-Oost 

-  Deelname aan regiegroep EGG, platform EGG en overige relevante samenwerkingsoverleggen 

-  Een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een vertrouwensrelatie tussen de migranten- en 

vluchtelingengemeenschappen en de eigen organisatie ten aanzien van EGG 
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-  Een bijdrage leveren aan het bevorderen van kennis en inzicht in processen van strafrechtelijke 

rechtshandhaving en de specifieke taken van de politie in het kader van eergerelateerd geweld 

-  Opstellen van een plan van aanpak eergerelateerd geweld voor de politie waarin een beschrijving van de 

taken van politie bij melding en interventie van (dreigende) erekwesties is vastgelegd 

 

¾ Scholen(gemeenschappen) ROC, Mytylschool, Stedelijk College 

-  Deelname aan relevante samenwerkingsoverleggen  

- Een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van eergerelateerd geweld, het bevorderen van de 

weerbaarheid en zelfredzaamheid van individuen en het bevorderen van mentaliteitsverandering en 

gedragsalternatieven  

-  Inzet van producten en diensten ter versterking van de signalering en toeleiding van (dreigende) 

erekwesties 

 

¾ Gemeente Eindhoven 

-  Regie op de samenwerking (operationeel, tactisch en bestuurlijk) tussen alle partijen 

-  Voorzitterschap regiegroep/ indien van toepassing voorzitterschap overige relevante 

samenwerkingsoverleggen (o.a. platform EGG) 

-  Betrekken en evt. toerusten van kernpartners en andere mogelijke ketenpartners 

-  Ondersteunende diensten ten aanzien van de samenwerking  

(zie voor uitgebreidere taakomschrijving het plan van aanpak van gemeente Eindhoven, maart 2009) 

 
7. Speerpunt(en) 
Als belangrijkste speerpunt ziet de regiegroep de vertrouwensbasis en onderlinge erkenning die nodig is 

voor de wederkerige samenwerkingsrelatie die partijen in de aanpak met elkaar aangaan. Voor het bereiken 

van de doelstelling is deze basis cruciaal.  

 
8. Communicatie 

  
Communicatie heeft een belangrijke plaats binnen de uitvoering van de aanpak. Het gaat hierbij om interne 

en externe communicatie. Een deel van de communicatie over de aanpak “aan de goede kant van de eer” 

gebeurt op landelijk niveau, de overige communicatie dient in de Eindhovense samenwerking gestalte te 

krijgen.   

Voor de interne communicatie  (tussen kernpartners) geldt: 

-  Realiseren van regulier contact tussen de kernpartners.  Momenteel vinden partijen elkaar niet vanzelf. 

Onderling moeten daar afspraken over gemaakt worden. Dit is een verantwoordelijkheid van alle 

kernpartners (zie hierboven, § 6).  

-  Uitwerken van overige vormen van communicatie (bijv. opstellen sociale kaart, nieuwsbrief en 

berichtgeving in o.a. personeelsbladen, websites)  

Voor de externe communicatie (richting primaire en secundaire doelgroepen) geldt:  

-  Betrekken van doelgroepgerichte media rond de diverse primaire doelgroepen (lokaal, regionaal en 

landelijk) en het maken van regie-afspraken over mediabenadering. Hierbij valt te deken aan 

Marokkaanse en Turkse radio,  de Eindhovense ROSA-radio (Radio omroep samenwerking allochtonen) 

bij Omroep Eindhoven.  Maar ook: huis aan huis bladen zoals Groot Eindhoven (de gemeente Eindhoven 
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heeft 2 eigen pagina's),  lokale dagbladen (Eindhovens Dagblad) , lokale televisie (Omroep Brabant, 

kabeltelevisie). De aftrap voor de Eindhovense aanpak is al gegeven door de burgemeester van 

Eindhoven, Dhr. van Gijzel, in het Eindhovens Dagblad (d.d. 16-04-2009).  

- Verspreiden van de ontwikkelde communicatie-middelen. Bijvoorbeeld op scholen, in buurten, bij 

huisartsen, bij welzijnsinstellingen enz. 

- Een aantal specifieke momenten in de uitvoering van de aanpak lenen zich voor grootschalige publieke 

bekendheid (ondertekening intentieverklaring, actieweken van de koepels, etc.). 

-  Bekendheid geven aan de Eindhovense preventieaanpak door middel van voorlichtingsbijeenkomsten 

aan secundaire doelgroepen (zie § 5). 

-  Landelijke Turkse en Marokkaanse pers betrekken. De koepels hebben deze contacten en zullen hieraan 

bijdragen.   

 
9. Monitoring 
De aanpak wordt tussentijds geëvalueerd en bijgestuurd door de regiegroep eergerelateerd geweld. De 

regiegroep eergerelateerd geweld legt (op hoofdlijnen) verantwoording af aan de stuurgroep huiselijk 

geweld en de stuurgroep Veiligheidshuis. 
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Actiepunten “Eindhoven aan de goede kant van de eer” 
September 2009 

 

Ter uitwerking van het basismodel van de Eindhovense preventieaanpak eergerelateerd geweld (september 

2009) heeft de regiegroep eergerelateerd geweld een aantal actiepunten benoemd.  

 

Actiepunt 1: 
In het basismodel is de definitie van eergerelateerd geweld van het interdepartementaal programma 

opgenomen. Deze definitie van eergerelateerd geweld maar ook de omschrijving van het begrip “eer” dient 

uitgewerkt te worden tot een hanteerbare en herkenbare vorm voor Eindhovense organisaties en instanties. 

De regiegroep denkt hierbij aan een portrettenboekje. In ieder geval dient deze uitwerking te leiden tot 

inzicht in de diversiteit en gelaagdheid van het begrip “eer” en inzage in welke vormen van eergerelateerd 

geweld er zijn.  

Planning: loopt 

 

Actiepunt 2: 
Uitwerken participatiemodel voor zelforganisaties. Met welke zelforganisaties en/of sleutelfiguren wordt 

samengewerkt in de ketenaanpak?  Er worden contactpersonen van betrokken zelforganisaties aangesteld. 

Planning: 1 februari 2010 

 

Actiepunt 3: 
Opstellen en ondertekenen intentieverklaring/convenant tussen betrokken zelforganisaties en professionele 

instanties in de stad. 

Planning: eind februari 

 

Actiepunt 4:   
Ontwikkeling en ingebruikname van signaleringsinstrument eergerelateerd geweld; ter signalering van 

daadwerkelijke (dreigende) eerschending en ter signalering van (hoog)risicogroepen (geïndiceerde 

preventie). 

Planning: medio 2010 

 

Actiepunt 5:  
Instelling van een “platform” voor samenwerking tussen migrantengemeenschappen, instanties en 

gemeente 

Doelstelling: 

-versterken onderlinge vertrouwensrelatie 

- uitwerken taken en verantwoordelijkheden van alle kernpartners  

- uitwerken actiepunten 

Planning: loopt  
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Bijlage 1: Samenstelling regiegroep eergerelateerd geweld 
 
 

De regiegroep bestaat uit de volgende leden: 

 

¾ Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON), vertegenwoordigd door Mw. A. Dekker 

¾ Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), vertegenwoordigd door Mw. K. Ouchan 

¾ Inspraak Orgaan Turken (IOT), vertegenwoordigd door Mw. C. Dogan 

¾ Politiekorps Brabant Zuid-Oost, vertegenwoordigd door Dhr. G. van Meurs  

¾ Steunpunt Huiselijk Geweld, vertegenwoordigd door Mw. M. Meijs 

¾ St. Neos (organisatie voor vrouwenopvang), vertegenwoordigd door Mw. I.Berkers 

¾ Onderwijsinstellingen (onder voorbehoud) 

¾ Gemeente Eindhoven; leden van de ambtelijke projectgroep EGG, te weten;  

- Dhr. I. Akinci,  Beleidsmedewerker Diversiteit 

- Mw. M. van Boekel,  Beleidsmedewerker Diversiteit 

- Mw. S. van Halder,  Ketenregisseur Relationeel Geweld 

 

De regiegroep eergerelateerd geweld legt (op hoofdlijnen) verantwoording af aan de stuurgroep huiselijk 

geweld en de stuurgroep Veiligheidshuis. 

 

 



Dit Basismodel is ontwikkeld in samenwerking met: 

 


