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Meer zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid in Nederland is een mooi en am-
bitieus doel maar ook een doel dat bereikbaar is. In deze publicatie lees je hoe 
de Alliantie Verandering van Binnenuit gestaag naar dit doel toewerkt binnen 
migranten- en vluchtelingengemeenschappen en hoe het komt dat deze aanpak 
die niet ‘van bovenaf’ maar van ‘binnenuit’ verandert, zo succesvol is. 

De Alliantie Verandering van Binnenuit bestaat grotendeels uit organisaties 
voor en door mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Zeven 
zelforganisaties vormen samen het Consortium Zelfbeschikking: het Inspraak-
orgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische Associaties in 
Nederland (FSAN), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), 
Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereni-
ging in Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). De alliantie 
bevordert veiligheid, gelijkheid en acceptatie van vrouwen en LHBT-personen 
(lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders). Kennis- 
instituut Movisie ondersteunt de organisaties hierbij door middel van onder meer 
evaluatieonderzoek en het aanrijken van wetenschappelijke kennis.

Deze bevlogen, betrokken en ervaren organisaties zijn al decennia bezig met 
de thema’s gendergelijkheid, aanpak van huiselijk geweld en seksuele di-
versiteit. Verspreid over het hele land hebben zij een zeer groot netwerk van 
kleinere en vaak lokale zelforganisaties van mensen met een migranten- en/
of vluchtelingenachtergrond. Door de jaren heen hebben zij onder duizen-
den migranten en vluchtelingen vertrouwen en gezag opgebouwd. Samen 
organiseren zij honderden bijeenkomsten door het hele land waarin getrainde 
gespreksleiders de thema’s gender, seksualiteit en het tegengaan van geweld 

bespreken met de doelgroep en brengen zo langzaam maar zeker een menta-
liteitsverandering op gang. 

Door de jaren heen hebben deze organisaties hun eigen methodieken ontwik-
keld op basis van hun ervaringen in de praktijk. Maar wat houdt hun succesvolle 
aanpak precies in? Wat gebeurt er tijdens de bijeenkomsten? De zeven orga-
nisaties hebben allemaal hun eigen werkwijzen maar die blijken een gemeen-
schappelijke basis te hebben. In deze publicatie is die basis beschreven en ook 
is in hoofdstuk 3 van iedere organisatie kort en bondig de werkwijze uitgelegd. 
In deze publicatie vind je ook wat de wetenschap weet over deze aanpak: wat 
de werkzame elementen zijn van de bijeenkomsten die het Consortium Zelfbe-
schikking organiseert. Maar ook uit de praktijk is hierover interessante informatie. 

‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid: Hoe we die in Nederland bevorde-
ren’ biedt een inkijk in hoe het Consortium Zelfbeschikking emancipatie van 
binnenuit bevordert via de vele bijeenkomsten in het land. Voor gemeenten, 
landelijke overheid en sociale professionals biedt dit boek inzicht in waarom, 
hoe en wanneer het zinvol kan zijn om deze emancipatiebewegingen van 
binnenuit te ondersteunen en te faciliteren. Nieuwe of andere organisaties die 
emancipatie van binnenuit willen aanpakken kunnen hier nuttige handvatten 
vinden. Maar deze publicatie is niet alleen bedoeld voor zelforganisaties van 
mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond, want iedereen die 
in zijn of haar eigen omgeving constateert dat de gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen en de acceptatie van LHBT een flinke stimulans kan gebruiken, kan 
inspiratie putten uit ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid: Hoe we die van 
binnenuit kunnen bevorderen’. 

Inleiding
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In dit hoofdstuk schetsen we in vogelvlucht de problematiek die het 
Consortium Zelfbeschikking wil veranderen: ongelijkheid tussen vrouwen 
en mannen, het gebrek aan zelfbeschikking van vrouwen en meisjes, geweld 
tegen vrouwen en meisjes en discriminatie of uitsluiting van LHBT-personen 
en de dwang of geweld die daarmee gepaard kan gaan. 

1.1. Meer zelfbeschikking en minder discriminatie 
Zelfbeschikking is het recht op eigen keuzen en zelfstandigheid, zo stelt Am-
nesty International. Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien wor-
den als een element van de persoonlijke vrijheid, en daarmee als een grond-
slag van de mensenrechten. Dat betekent onder meer dat je zelf mag kiezen 
met wie je een romantische en/of seksuele relatie aangaat en met wie je 
trouwt en óf je trouwt en of je getrouwd wilt blijven. Het betekent ook dat je 
zelf mag bepalen hoe je je kleedt, welke studie je volgt en met wie je omgaat. 

In Nederland vinden regelmatig schendingen plaats van fundamentele 
rechten die verband houden met het zelfbeschikkingsrecht: huwelijksdwang, 
kindhuwelijken, achterlating, eergerelateerd geweld, gedwongen isolement 
en intolerantie ten aanzien van homo- en biseksuelen en transgenders (Smits 
van Waesberghe et al., 2017). In het bijzonder voor vrouwen en meisjes staat 
het recht op zelfbeschikking onder druk. Over het (seksuele) gedrag en kleding 
van vrouwen en meisjes wordt vaker en harder geoordeeld en geroddeld 
dan over die van mannen en jongens. Ook krijgen meisjes en vrouwen 
vaker vanuit hun omgeving minder ruimte voor zelfbeschikking. En ook de 

Probleemschets1

zelfbeschikking van LHBT-personen staat vaker onder druk in vergelijking 
met anderen: zij krijgen vaker minder de vrijheid om de relaties aan te gaan 
die zij willen, en om zich te kleden en te identificeren zoals zij willen. Het 
recht op zelfbeschikking voor iedereen sluit daarmee nauw aan bij Artikel 
1 van De Nederlandse Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling. 
Zelfbeschikking vergroten en discriminatie verminderen wordt nagestreefd in 
alle bijeenkomsten van het Consortium Zelfbeschikking. 

Deelnemers tijdens een bijeenkomst voor gespreksleiders van de Alliantie Verandering van Binnenuit.
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1.2. Genderongelijkheid
Op vele vlakken is er in Nederland geen gelijkheid tussen vrouwen en mannen. 
Vrouwen verdienen bijvoorbeeld nog steeds minder voor hetzelfde werk dan 
mannen (De Jong, 2018). En vrouwen lopen meer kans op het meemaken van 
(seksueel) geweld door familie en bekenden en hun zelfbeschikking wordt va-
ker ingeperkt; vooral als het gaat om seksualiteit en relaties. Het ongelijk be-
handelen van jongens en mannen enerzijds en vrouwen en meisjes anderzijds, 
als het gaat om relaties en seksualiteit, wordt een ‘dubbele moraal’ genoemd. 
Dit speelt over de hele wereld, blijkt uit een meta-analyse over het seksuele 
gedrag van jongeren. Van mannen wordt veel heteroseksuele activiteit ver-
wacht en van vrouwen dat zij kuis zijn (Marston et al., 2006). In Nederland is 
deze moraal ook terug te vinden bij zowel mensen met als zonder migratie-of 
vluchtelingenachtergrond (Vanwesenbeeck, 2011). Dit speelt onder meer on-
der scholieren met verschillende etnische achtergronden (Felten et al., 2008; 
De Graaf et al. 2008). 

GENDER EN SEKSE 

Spreken we over sekse dan gaat het over de lichamelijkheid (geslacht) 
en spreken we over gender dan gaat het over het sociaal en cultureel 
construct gebaseerd op verschillen tussen die seksen, zo stellen gender-
theoretici (e.g. Butler, Rubin, Halperin). Gendergelijkheid staat daarmee 
doorgaans voor gelijkheid tussen beide seksen (Barbieri et al., 2017). Dat 
wil zeggen dat er een gelijke mate van macht is tussen mannen en vrou-
wen (Barbieri et al. 2017). Maar een nuance is dat zowel bij gender als 
sekse sprake is van een continuüm met veel variaties (man, vrouw, trans-
gender en intersekse). Zie de genderbread.org voor meer uitleg.

1.3. Gender gerelateerd geweld
Internationaal wordt de term ‘Gender gerelateerd geweld’ (‘Gender based 
violence’ in het Engels) gebruikt. Gender gerelateerd geweld is een koepelterm 
voor diverse vormen van geweld. Het gaat veelal om geweld tegen vrouwen. 
Volgens de definitie van de Verenigde Naties betreft het geweld dat 
gepleegd wordt tegen vrouwen omdat zij vrouw zijn en geweld dat vrouwen 
bovenmatig treft. Het is te beschouwen als een vorm van discriminatie 
van vrouwen en als mensenrechtenschending (VNG, 2016). Ook mannen 
kunnen echter slachtoffer worden van gender gerelateerd geweld, vanwege 
hun geslacht of genderexpressie (Movisie, 2019). Deze vormen lichten we 
hieronder kort toe. 

Gender gerelateerd geweld is zowel in Nederland als wereldwijd een probleem. 
Vormen betreffen onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag en (ex-)
partnergeweld. Bepaalde geweldsvormen komen meer maar niet uitsluitend voor 
onder groepen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond: eergerelateerd 
geweld, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, en vrouwelijke genitale 
verminking. In onderstaande alinea’s lichten we een aantal vormen, waarvoor  
binnen het Consortium Zelfbeschikking aandacht is, kort toe. 

https://www.genderbread.org/
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HUISELIJK GEWELD

In Nederland gebruiken we vaak de term ‘huiselijk geweld’ om te ver-
wijzen naar geweld dat iemand uit de huiselijke of familiekring van 
het slachtoffer pleegt. Vormen van gendergerelateerd geweld vallen 
eveneens binnen het koepelbegrip ‘huiselijk geweld’. De term ‘huiselijk’ 
verwijst naar de relatie tussen slachtoffer en pleger, bijvoorbeeld (ex-)
partner, gezins- en familieleden en (huis)vrienden en niet naar de plaats 
waar het geweld plaatsvindt (Movisie, 2018). De kritiek op het gebruik 
van deze gender neutrale term is dat het niet zichtbaar maakt dat vooral 
vrouwen slachtoffer zijn en mannen pleger. Vormen van huiselijk geweld 
zijn onder meer (ex-) partnergeweld, kindermishandeling en verwaarlo-
zing, kinderen als getuige van huiselijk geweld, ouderen- 
mishandeling, minderjarige of volwassen kinderen die hun ouders mis-
handelen (oudermishandeling), seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
waaronder seksueel misbruik en seksueel geweld, eergerelateerd geweld, 
huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, en vrouwelijke genitale 
verminking (Movisie, 2019).

Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Bij positief seksueel gedrag is sprake van wederzijdse instemming, vrijwillig-
heid en gelijkwaardigheid. De partners laten elkaar blijken en zijn ook in staat 
om de ander te laten weten dat ze het seksuele contact willen, er wordt geen 
(lichamelijke, psychische of andere vormen van) druk of manipulatie uitge-
oefend, en geen van de partners heeft een groot overwicht door macht of 
leeftijd, waarbij de ander afhankelijk is. De plek waar het plaatsvindt is passend 
en de personen hebben respect voor zichzelf en voor de ander. Voor kinderen 
en jongeren komt daar bij dat het seksuele gedrag bij de leeftijd en ontwikke-
ling past, en dat er een niet al te groot leeftijdsverschil is (max 5 jaar). Wordt 

aan een of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan dan is er sprake van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag (Rutgers & Movisie, 2015, Frans, Franck, 
2014).

Seksueel geweld is wat de wet als aanranding en verkrachting definieert, dat 
wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanran-
ding) waarbij geweld is gebruikt, dreiging met geweld of gebruik is gemaakt 
van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat was te weigeren 
(bijvoorbeeld door middelengebruik) (Rutgers & Movisie, 2015). Vrouwen lo-
pen meer kans op seksueel geweld. Uit onderzoek van Atria (2014) blijkt dat 
45% van alle vrouwen ooit fysiek en/of seksueel geweld meemaakte en bijna 
driekwart (73%) ooit seksueel is geïntimideerd. Ook is bekend dat één op de 
tien vrouwen ooit is verkracht (Römkens, De Jong, Harthoorn, 2014). Uit on-
derzoek onder jongeren zien we dat meisjes meer kans lopen op slachtoffer-
schap, maar jongens ook slachtoffer kunnen worden: in totaal heeft 17% van 
de jongens en 44% van de meisjes een seksuele handeling tegen de eigen wil 
meegemaakt: van zoenen tot anale seks (De Graaf et al., 2017).

Uit het onderzoek ‘Seksuele gezondheid in Nederland’ (2018) onder mensen 
van 18 tot 80 jaar, komt naar voren dat 4% van de mannen en 19% van de vrou-
wen de vraag: ‘Bent u wel eens gedwongen om seksuele dingen te doen die u 
niet wilde?’ bevestigend beantwoordt. Worden zes concrete handelingen be-
schreven (van zoenen tot penetratie) dan stijgen de percentages naar 19% van 
de mannen en 53% van de vrouwen. Seksueel geweld heeft 14% van de man-
nen en 25% van de vrouwen meegemaakt. Bij 75% van de mannelijke slacht-
offers en 80% van de vrouwelijke slachtoffers is de pleger een bekende, bij de 
jongere slachtoffers zijn deze percentages nog hoger. Bij kinderen en jongeren 
is de pleger vaak een familielid of bekende. Wanneer seksueel geweld plaats-
vindt na het 16e jaar is de pleger bij vrouwen relatief vaak een (ex-)partner  
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(De Graaf, Wijsen, 2018). Uit onderzoek onder jongeren zien we dat meisjes 
meer kans lopen op slachtofferschap, maar dat jongens ook slachtoffer kun-
nen worden: in totaal heeft 17% van de jongens en 44% van de meisjes heeft 
een seksuele handeling tegen de eigen wil meegemaakt: van zoenen tot anale 
seks (De Graaf et al., 2017).

Uit literatuur blijkt dat de etnische, religieuze dan wel culturele achtergrond 
‘an sich’ geen risicofactor is bij het risico op het ondervinden en vertonen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren. Factoren die wel invloed 
hebben op de kwetsbaarheid zijn kennis, experimenteerruimte, leefregels,  
genderstereotype opvattingen, opvattingen over seksualiteit en ervaring.  
Deze zijn in meer of mindere mate bij jongeren met een bepaalde etnische of 
religieuze achtergrond relevant om in beeld te krijgen. (Frans et al., 2016).

(Ex-)partnergeweld 
(Ex-)partnergeweld is het lichamelijk, psychisch en/of seksueel getint geweld 
of de fysieke dwang, waardoor iemand tegen zijn of haar wil emotionele en/
of fysieke pijn of letsel ervaart. Geweld tussen partners onderscheidt zich van 
geweld tegen kinderen in het gezin, doordat partners beiden volwassen zijn 
(Van Oosten, Visser, Hazebroek & Daru, 2015).

De literatuur maakt onderscheid tussen drie verschillende profielen van part-
nergeweld, namelijk ‘common couple violence’, ‘intiem terrorisme’ en ‘ge-
welddadig verzet’ (Daru et al., 2016). Deze verschillende typen geweld worden 
apart benoemd, omdat elke type geweld een eigen aanpak vereist. Naast 
fysiek partnergeweld kan geweld ook de vorm van dwang en/of controle aan-
nemen (Daru et al., 2016), of een combinatie van fysiek, psychisch en seksueel 
geweld.
• Bij ‘common couple violence’ zijn beide partners zowel slachtoffer als pleger. 

Dit hoeft niet evenredig aan elkaar te zijn, de ernst en consequenties van 

het geweld kan onderling verschillen. Veelal zijn de gevolgen voor de vrouw 
ernstiger en ervaren zij hiervan ook meer stress (Daru et al., 2016). - Bij ‘intiem 
terrorisme’ gaat het veeleer over macht, dominantie, dwang en controle. Bij 
deze vorm is de man vaker pleger.

• Bij ‘gewelddadig verzet’ gaat het eigenlijk om zelfverdediging. Hier past 
iemand (vaak de vrouw) na een lange periode slachtoffer te zijn van intiem 
terrorisme, geweld toe tegen de gewelddadige, controlerende partner (Daru 
et al., 2016).

Uit een onderzoek waar uitgegaan is van een beperkte definitie van huiselijk 
geweld (uitsluiting lichamelijk geweld, seksueel geweld en bedreiging maar 
geen psychisch geweld) blijkt dat in de laatste vijf jaar 6,2% van de vrouwen 
en 4,7% van de mannen slachtoffer geweest zijn van minstens één huiselijk 
geweldincident. Dat zijn in totaal 747.000 vrouwen en mannen van 18 jaar of 
ouder. In 20% van de gevallen betrof het structureel geweld, dat maandelijks, 
wekelijks of dagelijks voorkwam. In 56% van de gevallen ging het om partner-
geweld dat gepleegd werd door de (ex)partner. Daarvan zijn naar schatting 
circa 76.000 vrouwen en 13.000 mannen het slachtoffer. Vrouwen zijn dus bij-
na zes keer vaker dan mannen slachtoffer van structureel geweld door een (ex) 
partner (Van Eijkern, Downes, Veenstra, 2018). 

Vrouwen die een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van gezins-
vorming of -hereniging, zijn extra kwetsbaar als het gaat om partnergeweld: 
als deze vrouwen een verblijfsvergunning krijgen, is deze de eerste vijf jaar 
gekoppeld aan hun partner en dus afhankelijk van die van hun partner. Deze 
juridische afhankelijkheid heeft gevolgen voor de zelfstandigheid van vrou-
wen en kan hen kwetsbaarder maken voor bijvoorbeeld geweld. In Nederland 
is namelijk de eis dat migranten met een afhankelijke verblijfsvergunning, die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eerst aangifte moeten doen tegen de ple-
ger(s) voordat ze in aanmerking komen voor een onafhankelijke verblijfsver-
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gunning (Naaikens, 2019). Maar de drempel om bij partnergeweld aangifte te 
doen is vaak erg hoog: vaak verhinderen schaamte, angst en schuldgevoel dat 
(Zwieten, Biesma, Bieleman, 2010). Het slachtoffer schaamt zich vaak voor het 
geweld, legt de schuld bij zichzelf en worstelt met ambivalente gevoelens als 
liefde, loyaliteit en afhankelijkheid (Movisie, 2016).

Eergerelateerd geweld 
Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld ge-
pleegd vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) 
schending van de eer van een man of vrouw en daarmee van zijn of haar fa-
milie waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken (Ferwerda 
& Leiden, 2005). Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle 
vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel 
van de familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’. Er is een diversiteit aan 
vormen van eergerelateerd geweld en gradaties van ernst. Denk hierbij aan 
verstoting, genezingsrituelen en bezweringen, eermoord, trotsmoord en (ge-
dwongen) zelfmoord. Ook huwelijksdwang en achterlating kunnen hieronder 
vallen, maar zijn niet altijd een gevolg van een eerkwestie, want hebben soms 
bijvoorbeeld een financiële of verblijfsrechtelijke reden. Echter, als iemand een 
dergelijk huwelijk weigert, kan dit alsnog een eerkwestie worden vanwege de 
geschonden afspraken en uitlopen in eergerelateerd geweld. 

Ook vormen van huwelijkse gevangenschap vallen onder eergerelateerd ge-
weld. Het komt voor dat de medewerking van een echtgenoot nodig is om 
een formeel of informeel, religieus huwelijk te beëindigen. Als de echtgenoot 
deze medewerking weigert, is sprake van huwelijkse gevangenschap (Bakker 
& Storms, 2020). Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor alle 
vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld ter bescherming en herstel 
van de familie-eer tegen de (vermeende) ‘eerschender’. Het kiezen van een 
niet acceptabele partner en (het vermoeden van) seks buiten het huwelijk zijn 

vaak de oorzaak van eer-conflicten in families (Bakker, Schakenraad, van Gent, 
2020). Eergerelateerd geweld kan zowel jongens en mannen, als meisjes en 
vrouwen treffen, al zijn de laatste vaker slachtoffer. De familie-eer hangt veelal 
af van het ‘zedelijke’ gedrag van de meisjes en vrouwen binnen de familie. Zij 
worden beschouwd als de draagsters van familie-eer. Dat betekent vaak dat 
vrouwen en meisjes zich ‘kuis’ moeten gedragen en kleden (Brenninkmeijer et 
al., 2009; Ermers, 2010; Felten & Bakker, 2015), waardoor meisjes en vrouwen 
veelal niet zelf beslissen over hun seksualiteit en huwelijkspartner. Dit heeft 
grote gevolgen en is één van de risicofactoren voor suïcidaal gedrag (Van Ber-
gen & Saharso, 2011; Felten, 2010). 

Het benoemen van deze vormen van geweld als ‘eergerelateerd geweld’ heeft 
ook nadelen. Storms en Bartels (2008) beschrijven hoe ‘eer’ wordt gekoppeld 
aan ‘geweld’ en dat dat slechts in bepaalde situaties opgaat. Eer is een com-
plex begrip met veel verschillende betekenissen waar ook verschillend invul-
ling aan wordt gegeven in landen en binnen groepen (Bartels, 1993; Jansen, 
1997). De combinatie met geweld maakt bovendien dat de positieve kanten 
van eer onbelicht blijven. Centraal in eer staat verantwoordelijkheid voor el-
kaar, verschillend naar leeftijd en sekse. In Nederland wordt eer vaak beperkt 
tot eerbaarheid en negatief geassocieerd met geweld. Eer is juist ook nastre-
venswaardig omdat het richtinggevend is in gedrag (Bartels, 1993). Hiermee 
wordt een belangrijke invalshoek gemist: om positief gedrag te erkennen en 
op te roepen (Storms, Bartels, 2008). 

Eergerelateerd geweld komt voor binnen meer patriarchale gemeenschappen 
waarin de familie-eer moet worden hooggehouden om onderdeel uit te kun-
nen maken van de gemeenschap. Er is vooral sprake van een groepsconflict 
(Bakker, Schakenraad, Van Gent, 2020). In Nederland betreft dit in het bijzon-
der gemeenschappen van mensen van vluchtelingen- en migrantenafkomst 
maar het fenomeen kan over de hele wereld worden gevonden. 
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Er is een diversiteit aan vormen van eergerelateerd geweld en gradaties van 
ernst: van opsluiten en mishandelen tot het verstoten door de familie, achter-
laten in het land van herkomst, huwelijksdwang tot eermoord. Brenninkmeijer 
et al. (2009) stellen dat allereerst de culturele opvoeding en ten tweede de 
controle van de gemeenschap twee evenredige oorzaken zijn voor het produ-
ceren en reproduceren van de eercodes. 

Huwelijksdwang 
Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje/vrouw of een jongen/man tot 
een huwelijk, door ouders, familie of gemeenschap. Het is een huwelijk waar-
bij één of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft (hebben) over de 
sluiting van de huwelijkse verbintenis en daarmee niet instemt (instemmen). 
Hieronder wordt ook begrepen: het wel meewerken aan de formele (wettelij-
ke) huwelijkshandelingen, echter onder lichamelijke of geestelijke bedreiging 
(Bakker & Noor, 2015). 

Dwang kan in de vorm van sociale druk, psychische druk, intimidatie, dreiging, 
fysiek geweld, isolatie of dreiging met achterlating in het buitenland. Er is dus 
sprake van een glijdende schaal van zachtedwang, in de vorm van sociale en 
psychische druk, tot onder dreiging van fysiek en/of psychisch geweld dochter 
of zoon dwingen met een door de ouders of andere familieleden uitgezochte 
partner te trouwen. Of te trouwen vóór een bepaalde leeftijd. Als dwang de 
vorm aanneemt van – dreiging met – lichamelijk geweld, dan wordt het aan-
gemerkt als strafbaar gedrag (huiselijk geweld of eergerelateerd geweld), dat 
via het strafrecht (en hulpverlening) aangepakt kan worden (Bakker & Noor, 
2015). Overigens kan huwelijksdwang ook voorkomen om andere redenen 
bijvoorbeeld financiële redenen (Cornelissens et al., 2009). 

Er zijn situaties waarin een huwelijk duidelijk te typeren is als gedwongen. 
Echter, uit diverse onderzoeken komt ook naar voren dat er een grijs gebied 

bestaat tussen vrije keuze en dwang (Storms, Bartels, 2008; De Koning, Bartels, 
2005; Sterckx, Bouw, 2005; Hooghiemstra, 2003). Ouders geven vaak aan het 
beste te willen voor hun kinderen. Argument is dan bijvoorbeeld dat jongeren 
in verliefdheid een verkeerde keuze kunnen maken en dat jongeren een ande-
re mening krijgen over de waarde van een huwelijk. Als een huwelijk vastloopt 
kan een echtscheiding volgen. Al wordt ook gezien dat huwelijksdwang even-
min duurzaamheid brengt. Jongeren geven ouders uit verlegenheid of res-
pect soms niet duidelijk aan dat ze geen huwelijk willen met de aangewezen 
partner, of aanvankelijk wel maar later niet. Communicatieproblemen tussen 
ouders en kinderen zijn hier vaak het probleem; een belangrijke invalshoek om 
vrije partnerkeuze te stimuleren (Storms, Bartels, 2008). 

Vrije partnerkeuze wint de afgelopen jaren terrein en huwelijksdwang wordt 
teruggedrongen: jonge vrouwen en mannen met een migratieachtergrond 
krijgen meer autonomie bij het kiezen van een huwelijkspartner, zo blijkt uit 
onderzoek van Sterckx, Dagevos, Huijnk en Van Lisdonk uit 2014. 
In 2015 trad de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking. Deze wet behelst 
onder meer dat de aanstaande echtgenoten meerderjarig moeten zijn. Het 
OM kan een huwelijk tegengaan middels juridische stappen, evenals de echt-
genoten zelf. (Bakker & Storms; 2020).

Gedwongen achterlating 
We spreken van een gedwongen achterlating in het buitenland, vaak het 
herkomstland (van de ouders of grootouders) wanneer de dochter/zoon en/
of partner onvrijwillig achtergelaten worden in het land van herkomst. Vaak 
wordt daarbij het paspoort of de verblijfsvergunning van het slachtoffer afge-
nomen om terugkeer te verhinderen. 

Er zijn verschillende motieven voor achterlating. Bij jongeren, zowel jongens 
als meiden kan het gaan om een gedwongen huwelijk, bredere problematiek 
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binnen het gezin (zoals huiselijk geweld en armoede), het ontvluchten van 
hulpverlening, huwelijksproblematiek tussen ouders of samengestelde gezin-
nen (Smits van Waesberghe et al., 2019). Daarnaast blijkt achterlating vaak een 
opvoedingsstrategie: vanwege kinderen die daadwerkelijk (dreigen te) ont-
sporen, bijvoorbeeld criminaliteit, drank- en drugsmisbruik. Maar ook situaties 
waarin het kind niet zozeer ontspoort, maar waarbij de ouders bezorgd daar-
over zijn. Bijvoorbeeld angst dat kinderen cultuur, religie en taal verliezen; in de 
ogen van de ouders verkeerde vrienden, ‘verwesterd’ raken, homoseksualiteit. 
Het probleem ligt dan (meer) in de kloof tussen ouders en kinderen. Ouders 
kunnen het zien als een positieve opvoedingsstrategie en zijn zich vaak niet 
bewust over de gevolgen van achterlating. 

Bijvoorbeeld om te trouwen met een neef of nicht, of om het zogenoemde 
‘verwesteren’ tegen te gaan waarbij de zoon/dochter in de ogen van de familie 
te veel opgaat in de westerse cultuur. Maar ook homoseksualiteit kan een re-
den zijn voor achterlating in het land van herkomst. Of het voorkomen van wat 
in de ogen van de ouders of familie als ‘wangedrag’ wordt gezien, bijvoorbeeld 
omgang met (in hun ogen) foute vrienden en/of crimineel gedrag. Bij achter-
lating van minderjarigen laten ouders langdurig na om hun kind in voldoende 
mate te voorzien in basisbehoeften zoals voeding, kleding, onderdak, bescher-
ming, (medische) verzorging en leefruimte. Daarom is achterlating een vorm 
van kindermishandeling, ook als ouders denken in het belang van hun kind te 
handelen (Smits van Waesberghe et al., 2019).

Het achterlaten van vrouwen (vaak met kinderen) door hun echtgenoten komt 
ook voor. Redenen hiervoor kunnen huwelijksproblemen zijn of het schenden 
van de familie-eer door de echtgenote. Ook kan een echtgenoot zijn echtge-
note achterlaten om op die manier van zijn vrouw ‘af’ te zijn en te hertrouwen 
(Smits van Waesberghe, et al., 2014; Bakker & Noor, 2015; Bartels, 2005).

Hulp zoeken bij geweld 
Voor veel slachtoffers van huiselijk geweld of gender gerelateerd geweld is 
hulp zoeken niet makkelijk. Uit Nederlands onderzoek komt bijvoorbeeld naar 
voren dat de huisarts niet snel in vertrouwen wordt genomen tenzij deze er-
naar vraagt of het slachtoffer gericht wordt doorverwezen (Drijber, Reijnders, 
Ceelen, 2009). In het ‘Wat werkt dossier’ over partnergeweld wordt in lijn hier-
mee gesteld op basis van de literatuur dat het hulpzoekgedrag van vrouwelijke 
slachtoffers van partnergeweld sterk wordt beïnvloed door hoe professionals 
op hen reageren. Culturele barrières en de mate van respect in de bejegening 
lijken van invloed op de motivatie van vrouwelijke slachtoffers om opnieuw 
contact op te nemen met de professionals met wie ze eerder hebben gespro-
ken (Van Oosten, Visser, Hazebroek, Daru, 2015). 

Uit buitenlands onderzoek komt naar voren wat belangrijke barrières zijn om 
hulp te zoeken: angst voor de reacties van de familie, angst voor het politie– 
en justitiële systeem en de overtuiging dat er geen hulp voor hen is en het ook 
niet weten waar deze hulp gevonden kan worden (Beaulaurier, Seff, Newman, 
Dunlop, 2007). Tevens zoeken slachtoffers van partnergeweld geen hulp van-
wege de culturele opvattingen (bijvoorbeeld een opvatting als dat het slacht-
offer het uitgelokt zou hebben), het geïnternaliseerde stigma (geloof dat het 
bijvoorbeeld ook echt je eigen schuld is) en de angst niet te worden geholpen 
of serieus te worden genomen (Overstreet & Quinn, 2013). Uit onderzoek van 
Fleming en Resick (2017) komt naar voren dat onder meer de mate waarin 
slachtoffers denken dat het geweld te controleren is, van invloed is op hulp-
zoekgedrag, net als het vertrouwen in de hulpbronnen. 
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1.4. Discriminatie van LHBT-personen
De acceptatie van LHBT gaat in Nederland relatief goed in vergelijking met 
andere landen: in Nederland vindt 92 procent van de bevolking dat homo 
mannen en lesbische vrouwen het leven moeten kunnen leiden dat zij zelf wil-
len (Kuyper, 2018). Ten aanzien van transgender personen zegt 57 procent van 
de Nederlanders positief te zijn. 34 procent zegt neutraal te denken over trans-
gender personen en 9 procent zegt hierover negatief te zijn (Kuyper, 2018). 

Al hoewel het een minderheid is, is er toch een groep mensen die behoorlijk 
moeite heeft met de acceptatie van LHBT. Een gebrek aan acceptatie heeft 
onder meer te maken met gendernormen (Herek & McLemore, 2013; Twisk et 
al., 2016). Zo hebben negatieve reacties en geweld tegen LHBT’s een duide-
lijk verband met opvattingen over gender: bij daders van anti-LHBT-geweld 
speelt onder meer mee dat zij moeite hebben met vrouwelijk gedrag bij man-
nen (Buijs, Duyvendak & Hekma, 2009). Slachtoffers van anti-lesbisch geweld 
vermoeden dat geweld onder meer komt doordat de mannelijke daders lesbi-
sche vrouwen seksualiseren en ‘mee willen doen’ en bij afwijzing gewelddadig 
worden (Schuyf & Felten, 2012). 

Daarnaast speelt religie een rol in acceptatie. Van de mensen die een keer 
per week of vaker naar de kerk gaan, is 46,6 procent positief over homosek-
sualiteit, terwijl dit onder mensen die nooit naar de kerk gaan 77 procent is 
(Kuyper, 2018). Ook in internationaal onderzoek komt dit terug: religieus zijn 
gaat gepaard met het hebben van meer vooroordelen naar transgender per-
sonen (Campbell, Hinton, Anderson, 2019) en naar homoseksuelen (Herek & 
McLemore, 2013). Maar dit geldt in het bijzonder voor mensen die religieus 
fundamentalistisch zijn (Campbell, Hinton, Anderson, 2019; Herek & McLemo-
re, 2013). 

Ook culturele achtergrond speelt een rol in de acceptatie. Wanneer we speci-
fiek kijken naar de houding onder Nederlanders met een migratieachtergrond, 
dan is te zien dat Marokkaanse, Turkse, Poolse en Somalische Nederlanders 
hier gemiddeld negatievere opvattingen over hebben dan Nederlanders zon-
der migratieachtergrond (Kuyper, 2016). Met name over het samenwonen van 
hun eigen kind met een partner van hetzelfde geslacht, is men negatief. Maar 
dat neemt niet weg dat het merendeel van de Marokkaanse, Turkse, Poolse 
en Somalische Nederlanders vinden dat homomannen en lesbische vrouwen 
hun leven zo mogen leven zoals zij zelf willen (Kuyper, 2016). Ten opzichte van 
2015 lijkt het erop dat de acceptatie onder Nederlanders met een Turkse en 
Marokkaanse achtergrond iets gestegen is, blijkt uit onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP).

De verschillen in houdingen ten aanzien van homoseksualiteit tussen etnische 
/ culturele groepen zijn voor ongeveer drie vijfde toe te schrijven aan ver-
schillen in achtergrondkenmerken, wordt gesteld door het SCP in 2014. Met 
name religieuze achtergrond en opleidingsniveau van de ouders leiden ertoe 
dat houdingen van mensen met een migratieachtergrond gemiddeld gezien 
negatiever zijn dan die van Nederlanders zonder migratieachtergrond (Huijnk, 
2014). 

Minderheidstress 
LHBT-personen kunnen stress krijgen doordat ze niet geaccepteerd worden 
door anderen en / of daar bang voor zijn, maar ook doordat zij zichzelf niet 
accepteren. Ook kunnen stress en spanning ontstaan doordat LHBT-personen 
– anders dan mensen die niet LHBT zijn - steeds moeten afwegen of ze wel 
of niet uit de kast kunnen / willen komen. Dit noemen we ‘minderheidsstress’ 
(Meyer, 2003). Deze stress komt bovenop de gewone dagelijkse stress. Die 
stress kan impact hebben op de gezondheid. Lesbische, homoseksuele en bi-
seksuele scholieren hebben gemiddeld meer psychische klachten dan  
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heteroseksuele scholieren (Kuyper, 2015). Een negatieve houding ten op-
zichte van je eigen lesbische-, homo- of bi-oriëntatie is een factor die sterk 
gerelateerd is aan psychische problemen (Kuyper, 2015). Ook is bekend dat 
het negatief bejegend worden als jongere vanwege het LHBT-zijn door leef-
tijdsgenoten, samengaat met een verminderde psychische gezondheid, meer 
schoolgerelateerde problemen en meer middelengebruik (Collier et al., 2013). 

Religieuze LHBT-personen en LHBT-personen met een migratieachtergrond 
(deze groepen overlappen elkaar deels) ervaren veel onvrijheid die samen-
hangt met de sociale druk waaronder hun naasten staan (Kriek et al., 2015). 
Vooral de LHBT-jongeren uit deze groepen zijn zich er vaak van bewust dat 
hun doen en laten gevolgen kan hebben voor hun gezins- of familieleden: 
hun ouders, broers of zussen bijvoorbeeld kunnen erop worden aangekeken 
of zelfs aangesproken dat zij ‘uit de pas lopen’ (Kriek et al., 2015). Ook uit ander 
kwalitatief onderzoek onder LHBT-jongeren met een migratieachtergrond 
blijkt dat deze jongeren zich in een spanningsveld bevinden, enerzijds door 
hun culturele identiteit binnen de Nederlandse samenleving en anderzijds 
door het deel uitmaken van een gender- en/of seksuele minderheid binnen  
de etnische groep (Cense & Ganzevoort, 2017). 

Uit de kast?
Open kunnen zijn over je LHBT-gevoelens is niet vanzelfsprekend. Wel lijkt het 
erop dat het merendeel van de lesbische en homoseksuele volwassenen open 
is over de eigen seksuele voorkeur op bijvoorbeeld het werk (Keuzenkamp & 
Oudejans, 2011). Maar bij jongeren ligt dit anders: bijna een op de vier jongens 
en een op de vijf meisjes vertelt aan niemand dat hij/zij (ook) op mensen van 
de eigen sekse valt. (Kuyper, 2015). Ook voor mensen met LHBT-gevoelens en 
een migratieachtergrond is uit de kast komen vaak niet vanzelfsprekend. Veel 
van deze LHBT-personen hechten gemiddeld minder waarde aan de coming 
out maar kiezen ervoor om hun LHBT-gevoelens alleen te delen met een paar 
familieleden of vrienden. Dat betekent dat men probeert loyaal te zijn naar 

hun familie en deze niet wil kwetsen, maar dat zij niet net als iedereen zichzelf 
kunnen zijn (Cense & Ganzevoort, 2017). 

De situatie van LHBT-vluchtelingen
Voor vluchtelingen met LHBT-gevoelens was hun seksuele of genderidentiteit 
vaak een belangrijke reden om hun thuisland te ontvluchten. Eenmaal in het 
nieuwe land houden ze door geïnternaliseerde homo-, trans- en/of bi-fobie 
hun LHBT gevoelens voor zich (Elferink & Emmen, 2017). Daarbovenop hebben 
LHBT-vluchtelingen ook nog eens te maken met negatieve reacties van ande-
re vluchtelingen in de opvang als agressie, maar ook uitsluiting, pesten, bedrei-
ging en mishandeling. Dit heeft allerhande psychische problemen tot gevolg 
waaronder angst, slapeloosheid, stress, depressie, sociaal isolement, eenzaam-
heid en zelfs suïcidaal gedrag (Elferink & Emmen, 2017).

De verschillen tussen L, H, B en T
Wanneer het gaat over LHBT-personen, is het belangrijk om er rekening mee 
te houden dat lesbisch, homo, bi of transgender zijn niet hetzelfde is. Trans- 
gender personen ervaren op vele vlakken, meer stress en spanning dan 
LHB-personen. Zo stelt het rapport van Kuyper (2017), dat transpersonen over 
het algemeen een slechtere sociale status hebben door negatieve stereoty-
pering, dat deze groep meer last heeft van negativiteit en discriminatie en dat 
zij mede om die redenen een slechter zelfbeeld hebben. Maar ook onder de 
LHB-groep zijn er verschillen, onder meer in sekse. Een eigen leven leiden en 
de relatie met de familie goed houden is vaak een extra uitdaging voor meisjes 
en vrouwen: in sommige families hebben zij minder vrijheid dan jongens en 
mannen en kunnen moeilijker naar een LHBT-feestje of –bijeenkomst zonder 
dat hun familie hier vanaf weet, zo schrijft Arib (2011) bijvoorbeeld over les-
bische vrouwen van Marokkaanse achtergrond. Ook biseksuelen kunnen het 
extra lastig hebben: een negatieve houding ten opzichte van biseksualiteit en 
biseksuelen komt zowel in heteroseksuele als in lesbische en homoseksuele 
kringen voor (Maliepaard, 2015).
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1.5. Verschillen tussen en binnen gemeenschappen
Gender gerelateerd geweld, een gebrek aan zelfbeschikking bij vrouwen en 
meisjes en de discriminatie van LHBT-personen zijn mondiale problemen. 
Maar hoe dat geweld zich uit en welke vormen van geweld het meest voor-
komen, is contextafhankelijk. Het hangt onder meer samen met de sociale 
normen die mensen met een bepaalde etnische, religieuze of (sub)culturele 
achtergrond kunnen delen met elkaar. Om die reden kiest het consortium 
zelfbeschikking voor een ‘cultuurspecifieke benadering’ waarbij het gesprek 
wordt aangegaan met mensen die vaak (in enige mate) een vergelijkbaar refe-
rentiekader hebben. 

Zo is bekend uit onderzoek dat een dubbele moraal (zie paragraaf 1.1) vaak 
groter in hechte gemeenschappen waar familie-eer een grote rol speelt, zo-
als in bepaalde gemeenschappen van mensen die oorspronkelijk komen uit 
Turkije, de Balkan, Noord-Afrika, Zuidelijk Azië, Zuidwest Azië (Ermers, 2007; 
Brenninkmeijer et al., 2009). Alhoewel de onderlinge verschillen tussen en 
binnen gemeenschappen groot zijn, zijn daar gemiddeld vaker ongeschreven 
regels die resulteren in ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Dat noemen 
we ook wel “sociale normen”; die gaan over dat je denkt wat anderen denken 
dat ‘normaal’ gedrag of de normale gang van zaken is (Bartholomew, Parcel, 
Kok, Gottlieb & Fernandez, 2011; Cialdini, Reno, Kallgren, 1990). Concreet be-
tekent dit dat veel meisjes en vrouwen een structurele ongelijkheid ervaren 
in hun dagelijks leven. Deze ongelijkheid in het gezin komt voort uit de ver-
schillende taken van jongens en meisjes in het handhaven en beschermen van 
de zedelijke familie-eer (De Graaf et al., 2009). De meisjes voelen dan vaak de 
druk om maagd blijven tot het huwelijk, ook voor openlijk flirten, daten en 
relaties aangaan is weinig ruimte. Jongens mogen dat vaker wel of het wordt 
door de vingers gezien (Felten, Janssens & Brants, 2009). Als over een meisje 
de roddel gaat dat ze te losbandig is. wordt de hele familie daarop aangeke-

ken. De goede naam van de familie - de eer van de familie - is dan in gevaar 
(Bakker, 2005; Şimşek, 2006; Ermers, 2007; Brenninkmeijer et al. 2009; Smits 
van Waesberghe et al., 2017). Veel meisjes vinden het niet eerlijk dat er met 
twee maten wordt gemeten (‘dubbele moraal’): op het gedrag van jongens 
wordt veel minder gelet, ze ondernemen daarom soms stiekem activiteiten 
buiten de deur en zien jongens in het geheim (Salverda, 2005; Brenninkmeijer, 
2009; Salverda, 2010; Smits van Waesberghe et al., 2017). In sommige 
gezinnen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond hebben broers, 
evenals andere mannelijke familieleden, en ook vaak oudere vrouwen, de 
verantwoordelijkheid om de eer van de familie te beschermen en roddels te 
voorkomen (Wilmink, Felten, Bakker, 2009). Een deel van de broers zet hun zus 
onder druk om zich ‘netjes’ te gedragen maar doen dat lang niet altijd uit vrije 
wil; ook jongens moeten zich vaak tegen wil en dank schikken in een rol die 
zij zelf niet hebben gekozen en zijn het zeker niet allemaal eens met de stikte 
genderrollen (Wilmink, Felten, Bakker, 2009). Ook jongens en mannen worden 
slachtoffer van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld vanwege een relatie met 
een meisje wier familie dat niet goedkeurt of vanwege homo-of biseksueel 
gedrag (Aalst & Johannink, 2007). 

Grote verschillen 
De verschillen tussen migranten- en vluchtelingengemeenschappen én 
binnen gemeenschappen leven zelf zijn groot, ook tussen en binnen ge-
meenschappen uit hetzelfde herkomstland. Er bestaan grote verschillen qua 
religieuze denominatie, orthodoxie, qua traditionele en moderne levensbe-
schouwingen, herkomstgebied, etniciteit, opleidingsniveau, sociaaleconomi-
sche positie enz. En sommige gemeenschappen leven veelal gesegregeerd 
van andere Nederlanders, terwijl andere juist ‘dubbel binden’ of zelfs de nadruk 
leggen op Nederland en eigenlijk niet of nauwelijks onderdeel zijn van een 
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migranten- of vluchtelingengemeenschap (Huijnk, Dagevos, Gijsberts & An-
driessen, 2015). En in diverse contexten beïnvloeden uiteenlopende generaties, 
talen, verblijfsstatussen en religies elkaar en interacteren deze met elkaar (Star-
ring & Van Stokkum, 2017). Er bestaan dan ook zeer verschillende opvattingen 
over gender en LHBT onder mensen met een migratie- of vluchtelingenach-
tergrond (Huijnk & Andriessen, 2016; Kuper, 2016).

Ook is het belangrijk te realiseren dat lang niet iedereen met een migranten-of 
vluchtelingenachtergrond onderdeel uitmaakt van ‘een hechte gemeenschap’. 
Met een ‘hechte’ gemeenschap bedoelen we een hecht netwerk van een 
groep mensen die gezamenlijk iets delen, bijvoorbeeld het gevoel ongeveer 
dezelfde normen en waarden te delen, die veelal sociaal en soms ook eco-
nomisch van elkaar afhankelijk zijn en iemand aanspreken als deze zich niet 
aan de - ongeschreven - regels houdt. Ook onder mensen zónder migratie- of 
vluchtelingenachtergrond zijn er hechte gemeenschappen zoals kerkgemeen-
schappen of hechte vriendengroepen. 

Bovendien is het belangrijk een bepaalde gemeenschap niet als homogeen te 
zien. De filosofe Benhabib (2002) betoogt dat er een verschil bestaat tussen 
hoe een buitenstaander en een ‘lid’ van de groep de culturele identiteit ziet. 
Door de ogen van een buitenstaander lijkt een groep homogeen en gelijk te 
handelen en te denken over gebruiken en normen. Buitenstaanders zoeken 
naar homogene en statische kenmerken om de ‘andere’ groep te kunnen be-
grijpen. Vanuit een lid van ‘de groep’ is deze veel heterogener. Het is daarom 
van belang dat een individu de ruimte heeft zelf de eigenheid van zijn culture-
le identiteit te omschrijven en de positie die hij of zij daarbij inneemt. 

Verschillen in generatie zijn belangrijk: zo heeft de tweede generatie positie-
vere opvattingen ten aanzien van homoseksualiteit dan de eerste generatie 
(Huijnk & Andriessen, 2016). Ook rond de man-vrouwverhouding (gender) zien 

we veranderingen: uit onderzoek over gendergelijkheid onder mensen van 
Turkse achtergrond en hun kinderen die wonen in Duitsland en Nederland 
komt naar voren dat de migratie naar deze landen het emancipatieproces 
heeft versneld; men wordt meer voorstander van gendergelijkheid (Spierings, 
2015). Ook blijkt dat jongeren met Turkse ouders die opgroeien in Duitsland of 
Nederland, minder door hun ouders worden beïnvloed als het gaat om gen-
derverhoudingen, dan de jeugd die in Turkije opgroeit (Spierings, 2015). Kinde-
ren van migranten kiezen dus vaker hun eigen weg in de omgang met gender 
/ man- vrouwverhouding. We zien dat de opvattingen over de positie van de 
vrouw bij Turkse- en Marokkaanse-Nederlanders de afgelopen 25 jaar veran-
derd zijn. Gemiddeld gezien is men meer voorstander geworden van de gelijk-
heid tussen man en vrouw (Huijnk & Andriessen, 2016). En zoals eerder gemeld 
is huwelijksdwang sterk op zijn retour en kiezen steeds meer jonge vrouwen 
en mannen met een migratieachtergrond hun eigen huwelijkspartner (Sterckx, 
Dagevos, Huijnk, Van Lisdonk, 2014). 

Naast progressieve ontwikkelingen zijn er ook invloeden die de emancipatie 
van vrouwen en LHBT-personen juist tegenwerken. Het gaat onder meer om 
de salafiyyah beweging die haar wortels in Saoedi-Arabië heeft (De Koning, 
2011). Deze beweging heeft een transnationaal karakter en heeft op die manier 
ook invloed op Nederland (De Koning, 2011). Recenter trok de Nederlandse 
Raad van Marokkaanse Moskeeën aan de bel vanwege de toenemende in-
vloed vanuit Saudi-Arabië op moskeeën. Dat land spendeert jaarlijks ruim 3 
miljard euro om zijn gedachtengoed te verspreiden (Belhaj, 2019). Ook uitte 
hoogleraar Turkse Talen en Culturen Erik-Jan Zürcher zijn zorgen over de in-
vloed uit Turkije via antiwesterse propaganda, verspreid via sociale media on-
der o.a. Turkse Nederlanders (Soetenhorst, 2020). Een door de Tweede Kamer 
ingestelde commissie onderzocht of en hoe moskeeën vanuit het buitenland 
worden beïnvloed. Zij concludeerde dat ‘moskeeën en moskeescholen wor-
den beïnvloed door financiers uit onvrije landen die hun politiek-religieuze  
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invloed in Nederland willen laten gelden. Het gaat dan om fundamentalisti-
sche boodschappen die de kernwaarden van onze samenleving afwijzen’.

Samenvatting 
Zelfbeschikking is het recht om eigen levenskeuzen te maken over onder 
meer liefde, seksualiteit en relaties. Als meisjes niet mogen kiezen met wie 
ze trouwen, als vrouwen van hun echtgenoot het huis niet uit mogen of als 
LHBT-personen vanwege hun familie niet zichzelf mogen zijn is er sprake van 
een schending van het recht op zelfbeschikking. Opvattingen over wat een 
‘goede vrouw’ is en wat ‘een echte man’ (gender) is liggen hier vaak aan ten 
grondslag. Discriminatie van vrouwen, meisjes en LHBT-personen staat hun 
zelfbeschikking in de weg, net als geweld tegen hen. We spreken dan ook wel 
van ‘gender gerelateerd geweld’ waaronder o.a. (ex-) partnergeweld, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel misbruik en seksueel geweld, 
eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, en 
vrouwelijke genitale verminking. Deze vormen van geweld komen vaak voor in 
onze samenleving. Sommige vormen van geweld komen vaker voor in hechte 
gemeenschappen waarin sterke sociale controle is en strikte sociale normen 
over hoe vrouwen en mannen zich horen te gedragen. Dat kunnen onder meer 
gemeenschappen zijn van mensen met een migratie- of vluchtelingenachter-
grond. Een deel van dit geweld komt door opvoedingsproblemen of commu-
nicatieproblemen tussen ouders en kinderen. 

Alhoewel gender gerelateerd geweld, discriminatie en een gebrek aan zelfbe-
schikking mondiale problemen zijn, richt de het Consortium Zelfbeschikking zich 
specifiek op mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. De afge-
lopen jaren zijn stappen in de goede richting gezet, zo nam huwelijksdwang af. 
Tegelijkertijd worden soms stappen terug gezet onder meer door de invloed van 
buitenlandse fundamentalistische financiers van moskeeën en moskeescholen.
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Het Consortium Zelfbeschikking is een samenwerkingsverband 
van zeven zelforganisaties van mensen met een migranten- of 
vluchtelingenachtergrond. Dit consortium wil emancipatie van binnenuit 
stimuleren en doet dit door het organiseren van bijeenkomsten aan de hand 
van een specifieke methodiek. Ieder van de zeven organisaties binnen het 
consortium heeft een eigen werkwijze. Maar alhoewel deze werkwijzen 
verschillend zijn per organisatie (en ook per uitvoerder) hebben alle 
werkwijzen ook duidelijke overeenkomsten in visie en aanpak. Deze  
worden beschreven in dit hoofdstuk. 

2.1.  De missie: sociale normen veranderen en 
empowerment

Het Consortium Zelfbeschikking heeft een dubbele missie: enerzijds wil zij de 
sociale normen in gemeenschappen veranderen en anderzijds wil zij individu-
en empoweren. In alle zeven methodieken staan deze doelen centraal. Deze 
houden het volgende in: 

Sociale normen 
In de bijeenkomsten van het consortium is het de bedoeling om sociale nor-
men te veranderen in de richting van (meer) zelfbeschikking, non-discriminatie 
en het tegengaan van geweld. Dat kan omdat die sociale normen niet in beton 
gegoten zijn en steeds aan verandering onderhevig zijn. Ze veranderen bij-
voorbeeld vaak op een ‘natuurlijke’ wijze van generatie op generatie.  

Verandering van binnenuit stimuleren is daarom kansrijk. De normen binnen 
een gemeenschap zijn altijd in ontwikkeling en zijn vaak tegenstrijdig of om-
streden, zijn daarom ook te veranderen. Hiervan wordt in bijeenkomsten van 
het consortium gebruik gemaakt. Zij geven als het ware een ‘boost’ aan de 
verandering van sociale normen door deelnemers te begeleiden bij het samen 
kritisch reflecteren op (wat zij denken dat) de huidige sociale normen zijn en 
samen te bespreken hoe het anders kan. 

Beschrijving werkwijzen2

Deelnemers tijdens een bijeenkomst voor gespreksleiders van de Alliantie Verandering van Binnenuit.
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VOORBEELD: HOE ZORG JE VOOR EEN 
VERSCHUIVING VAN NORMEN? 

In de methodiek van het IOT gaan deelnemers in gesprek over hoe ze 
door hun ouders zijn gesocialiseerd. Hoe hebben ze boodschappen er-
varen die ze als kind meekregen over onder meer de rollen van mannen 
en vrouwen? En hoe hebben ze het ervaren als hun zelfbeschikking/ 
autonomie werd ingeperkt? In de bijeenkomsten wordt daarop gere-
flecteerd en wordt gevraagd aan de deelnemers wat zij graag zelf anders 
willen doen. In de bijeenkomsten is vaak te zien dat deelnemers dan 
gaan ervaren dat inperking van autonomie en strikte genderrollen geen 
prettige ervaring waren en dat zij samen vaststellen dat zij deze ervaring 
niet willen (door)geven aan hun kinderen maar het anders gaan doen. 

Zie: Yeni Pencere. Handboek Inspraakorgaan Turken voor gesprekken 
over opvoeding, gendergelijkheid en LHBT-emancipatie. 

De bedoeling is dus om een collectief veranderproces op gang te brengen. 
Alhoewel de meeste methodieken ook aandacht besteden aan de ontwik-
keling van het individu en empowerment van het individu, ligt de focus op 
een community based approach om sociale normen te veranderen. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers samen (soms zijn zij samen een ‘gemeenschap’ 
naar niet altijd) hun normen ter discussie gaan stellen naar meer recht op zelf-
beschikking. Vrijwel alle methodieken zijn ook ‘actiegericht’: deelnemers wor-
den gevraagd of gestimuleerd om na te denken over wat zij voortaan samen 
anders gaan doen, zodat niet alleen de deelnemers aan de bijeenkomst veran-
deren, maar dat de verandering verder gaat binnen de hele gemeenschap. 

Welke inhoudelijke thema’s precies worden behandeld op een bijeenkomst 
varieert en is afhankelijk van de deelnemersgroep. Op vrijwel alle bijeenkom-
sten komen man-vrouwgelijkheid en zelfbeschikking (in o.a. partnerrelaties) 
aan bod, evenals LHBT, meestal met de nadruk op homoseksualiteit. 

Empowerment
Naast verandering van de sociale normen, is het ook de bedoeling om indi-
viduele deelnemers te empoweren en zo hun zelfbeschikking te bevorderen. 
Hiermee wordt bedoeld dat men ernaar streeft dat deelnemers zich meer 
bewust worden van hun rechten en mogelijkheden (en ook die van anderen), 
meer waarde gaan hechten aan de zelfbeschikking van henzelf en van anderen 
en hiervoor opkomen en gebruik maken van hun eigen kracht. Een voorwaar-
de hiervoor is dat vrouwen, maar ook mannen meer weten over hun rechten 
en weten dat ze geweld en onderdrukking niet hoeven te accepteren. Ook 
wordt uitleg gegeven over hulpmogelijkheden voor bijvoorbeeld slachtoffers 
van huiselijk geweld. Bij een aantal organisaties worden ook handvaten gege-
ven over hoe je je eigen situatie kan veranderen en wordt aandacht besteed 
aan ieders ‘innerlijke’ kracht. 

2.2. De doelgroep
Het Consortium Zelfbeschikking richt zich op mensen met een migratie- of 
vluchtelingenachtergrond: een zeer diverse groep die onderling verschilt in 
sekse, opleidingsniveau, religie / levensovertuiging, leeftijd, sociaaleconomi-
sche positie en meer. Zo worden groepen bereikt die atheïstisch zijn en groe-
pen die diep religieus zijn. Hoe de doelgroep denkt over gender, seksualiteit 
en geweld is ook zeer verschillend: bij sommige groepen is LHBT al een mak-
kelijk bespreekbaar thema en bij andere groepen is dit thema nog volstrekt 
taboe.



Beschrijving werkwijzen MethodiekenProbleemschets Werkzame mechanismen Tips uit de praktijk Inleiding Bronnen

Het Consortium Zelfbeschikking bereikt in het bijzonder hechte migranten- 
of vluchtelingengemeenschappen die op ‘afstand staan’ van de Nederland 
samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen die weinig buitenshuis komen 
maar wel naar een bijeenkomst gaan als deze georganiseerd is door een lokale 
zelforganisatie. Of denk aan nieuwkomers die hun weg nog niet hebben ge-
vonden in de Nederlandse samenleving, maar die wel komen naar een bijeen-
komst in hun eigen taal, die door voormalige landgenoten is georganiseerd. 

2.3. Een stevig netwerk
De organisaties van het Consortium Zelfbeschikking hebben de afgelopen 
decennia vanuit diverse projecten bijeenkomsten gehouden. Dat betekent dat 
zij door de jaren heen al verschillende gespreksleiders hebben opgeleid: ge-
spreksleiders is de benaming voor de personen die de bijeenkomsten houden 
en organiseren. Als er een nieuw project begint, wordt bekeken of er nieuwe 
gespreksleiders opgeleid moeten worden of dat er verder kan worden gegaan 
met de bestaande ‘pool’ van gespreksleiders. 

Bij het organiseren van de bijeenkomsten bouwt men voort op de jarenlange 
contacten die overal in het land zijn opgebouwd met formele en informele 
zelforganisaties van mensen met een migratie- en / of vluchtelingenachter-
grond. Bij een aantal van de consortiumpartners zijn die zelforganisaties leden 
en vormen zij samen de koepelorganisatie: dit is het geval bij IOT (Inspraak-
orgaan Turken) en VON (Vluchtelingen Organisaties Nederland) en FSAN 
(Federatie van Somalische associaties in Nederland). De andere organisaties 
(Kezban, Mudawwanah, SMN en HTIB) hebben ook goede contacten met  
andere zelforganisaties door het hele land maar die zijn niet formeel lid van  
de betreffende organisatie. Door het enorme netwerk van het Consortium 
Zelfbeschikking kunnen bijeenkomsten in korte tijd georganiseerd worden. 
Hieronder beschrijven we wat er dan gedaan moet worden. 

2.4. Voorbereiding bijeenkomsten 

Het vinden van de gespreksleiders 
Wanneer nieuwe gespreksleiders nodig zijn, dan kan op verschillende manie-
ren geworven worden. Een paar consortiumpartners werven nieuwe gespreks-
leiders via andere (aangesloten) organisaties. Dit betreft het IOT (Inspraakor-
gaan Turken ) en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). 
Deze organisaties worden dan mede-eigenaar van het project en zorgen voor 
een gespreksleider die bij de eigen organisatie of een andere organisaties de 
bijeenkomst gaat houden. Bij de andere consortiumpartners zijn gespreks-
leiders niet gekoppeld aan organisaties maar worden zij soms wel via andere 
zelforganisaties geworven, via de al bestaande gespreksleiders, en via het bre-
de netwerk (o.a. samenwerkingspartners) dat de organisaties hebben. 

Wat voor alle consortiumpartners geldt is dat zij potentiële gespreksleiders se-
lecteren die al ervaring, affiniteit en kennis hebben met de thema’s of het bege-
leiden van groepen en / of omdat binding hebben met een of meerdere culturele 
gemeenschappen, bijvoorbeeld omdat ze dezelfde taal spreken. De gespreks-
leiders zelf hebben ook weer een groot informeel netwerk, bekleden vaak al een 
soort sleutelpositie, hebben vaak al een intermediaire rol, voordat zij gesprekslei-
der worden. Deze ervaring en hun netwerk zijn belangrijke redenen waarom zij 
worden geselecteerd. Gespreksleiders signaleren wat er speelt binnen bepaalde 
gemeenschappen en spelen daar weer op in tijdens het organiseren en begelei-
den van de bijeenkomsten. Gespreksleiders kunnen zich tot rolmodellen ontwik-
kelen. Zij kunnen balanceren tussen enerzijds het aansluiten bij de doelgroep en 
anderzijds het brengen van verandering op een deskundige manier. Zij hebben 
veel verantwoordelijkheid in het proces; ze worden erop geselecteerd dat ze deze 
verantwoordelijkheid kunnen dragen en kunnen groeien in hun rol. 
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Uiteraard wordt bij de selectie van de gespreksleiders ook gekeken naar hun 
affiniteit met de thema’s waar het Consortium Zelfbeschikking zich op richt. 
Zij moeten zich achter de doelstellingen kunnen scharen. Maar de organisa-
ties gaan ervanuit dat mensen hun denken over gender en seksualiteit kunnen 
ontwikkelen. Gespreksleiders worden intensief getraind (zie hieronder) en 
daardoor ondergaan zij vaak ook zelf een verandering, waarbij zij zich meer 
verbinden aan de missie van het Consortium Zelfbeschikking. 

Bij de selectie van de gespreksleiders wordt vaak met een profiel gewerkt. 
Dat betekent dat vooraf een profiel wordt opgesteld waarin staat waar de 
gespreksleider aan moet voldoen. Als voorbeeld een aantal voorwaarden van 
Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah: 
• Kunnen werken vanuit het perspectief van emancipatie, participatie en 

zelfbeschikking en lef hebben zich uit te spreken over taboes in groepen. 
• Voldoende kennis hebben van taboeonderwerpen en actuele 

ontwikkelingen.
• Zelfkennis, bewust zijn van eigen positie en relatie met de doelgroep.
• Kennis van de doelgroep, ervaring en affiniteit met hun achterban.
• De taal spreken maar ook de Nederlandse taal schriftelijk en mondeling 

beheersen.
• Ervaring met werken met groepen, methoden en presentaties.
• Sociale/communicatieve vaardigheden, zelfstandig en in teamverband 

kunnen werken.
• Zicht hebben op voorzieningen/hulpverlening in de eigen regio en kunnen 

verwijzen.
• Flexibel zijn, willen reizen en bijeenkomsten willen geven in de regio.
• Tijd hebben voor training/intervisie en voor het uitvoeren van de 

dialoogbijeenkomsten.

Trainingen gespreksleiders 
Nieuwe gespreksleiders krijgen eerst een training. Ook gespreksleiders die al 
langere tijd werken, volgen een training, omdat de werkwijzen zich steeds ver-
der ontwikkelen. De intensiteit en duur van de trainingen die de gesprekslei-
ders krijgen verschilt: bij nieuwe gespreksleiders is de training vaak intensiever. 
Meestal krijgen ze een weekend aangeboden. Maar dat kan ook anders zijn: 
bij Mudawwanah betreft het bijvoorbeeld een serie van 3 tot 4 dagdelen. Ze 
worden dan helemaal klaargestoomd voor hun rol: ze krijgen informatie over 
de thematiek en hoe deze besproken moet worden. Ook wordt er vaak stil 
gestaan bij hun persoonlijke proces: welke verandering doorlopen zij zelf als 
het gaat om deze thema’s? Zij worden tijdens de trainingen ondersteund om 
zich op een nieuwe manier te verhouden ten aanzien van gender, seksualiteit 
en zelfbeschikking en de missie van de bijeenkomsten te onderscheiden. 

Een paar consortiumleden zetten daarnaast ook in op ‘coaching on the job’ 
(bij Stichting Kezban is dit een onderdeel van de training) of werken met 
duo-gespreksleiders die elkaar feedback geven. En allemaal bieden ze een 
vorm van intervisie of verdere training aan als de gespreksleiders eenmaal 
begonnen zijn. De gespreksleiders blijven dus leren gedurende het proces. 
Een deel van de consortiumleden blijft gedurende het proces ook nieuwe 
gespreksleiders werven. Bijvoorbeeld mensen die deel hebben genomen aan 
de bijeenkomsten en hier enthousiast over zijn, kunnen opgeleid worden om 
zelf gespreksleider te worden. 

Na de training zijn er vaak ook terugkomdagen of intervisie-bijeenkomsten 
voor de gespreksleiders. 
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TOOLKIT VANUIT MOVISIE

In de Alliantie Verandering van Binnenuit werkt het Consortium Zelf-
beschikking samen met Movisie. Movisie evalueert het consortium, 
faciliteert kennisuitwisseling maar zorgt ook voor wetenschappelijke 
kennis. Zo zijn tips uit wetenschappelijk onderzoek die relevant zijn voor 
de werkwijzen van het Consortium Zelfbeschikking, gebundeld in een 
toolbox. De consortiumpartners en gespreksleiders gebruiken de tools 
om hun werkwijzen aan te scherpen of aan te vullen. 

Werving deelnemers 
Als de gespreksleiders getraind zijn, dan kunnen zij beginnen met het vinden 
van de deelnemers voor de bijeenkomsten. Dat is een flinke klus want al in 
de voorbereiding wordt gezocht naar draagvlak en samenwerking met lokale 
zelforganisaties. Ingezet wordt om mensen met veel invloed (‘influencers’), 
bijvoorbeeld besturen van zelforganisaties of andere mensen met ‘sleutelposi-
ties’ binnen gemeenschappen, te overtuigen van het nut en noodzaak van de 
bijeenkomsten, zodat zij er weer voor kunnen zorgen dat er veel mensen naar 
de bijeenkomst komen. Gespreksleiders zijn vaak zelf ook influencers en kun-
nen zelf dus ook zorgen voor deelnemers op de bijeenkomsten. Het verander-
proces begint dus al voordat er een bijeenkomst is geweest. Dat ‘influencers’ 
zich in gaan spannen om hun achterban te mobiliseren en te stimuleren om 
naar de bijeenkomsten te komen is een belangrijke eerste stap. 

Er wordt niet alleen gewerkt met formele zelforganisaties; bijvoorbeeld sta-
tushouders zijn lang niet altijd (al) georganiseerd: er wordt dan ook gewoon 
gekeken naar wat plekken zijn waar mensen bij elkaar komen en hoe daarbij 
aangesloten kan worden. Zo heeft VON bijvoorbeeld ook een voetbalteam 

getraind bestaande uit jonge mannen afkomstig uit hetzelfde land of trainde 
Mudawwanah moedergroepen op basisscholen. Bij de werving van deelne-
mers wordt soms ook samengewerkt met (kleine) gemeenten: VON werft op 
die manier met name nieuwkomers voor bijeenkomsten. 

Meestal dezelfde culturele achtergrond 
Veel bijeenkomsten zijn gericht op mensen die allemaal dezelfde taal of cul-
turele achtergrond hebben en de bijeenkomst wordt vaak in de moedertaal 
gehouden omdat mensen zich hierin beter kunnen uitdrukken. Bij culturele 
afkomst hoeft niet alleen gedacht te worden aan afkomstig uit hetzelfde land 
maar ook bijvoorbeeld behorende tot eenzelfde religie: denk bijvoorbeeld aan 
de Alevieten, of hetzelfde taal gebied zoals Arabisch.

Een deel van de consortiumpartners (met name Kezban, Mudawwanah, VON) 
richt zich juist ook op gemengde groepen: bijvoorbeeld mensen uit eenzelfde 
wijk of dezelfde stad die allemaal een migranten- of vluchtelingenachtergrond 
hebben en op die manier vaak enige binding hebben met elkaar. 

In zowel de ‘gemengde’ als de homogene groepen kennen de deelnemers 
vaak een (groot) deel van de andere deelnemers; maar ze kennen elkaar niet 
altijd allemaal. 

2.5.  Uitgangspunten over hoe verandering te 
bereiken tijdens en na de bijeenkomsten

De bijeenkomsten van het Consortium Zelfbeschikking worden altijd geor-
ganiseerd in een serie van drie voor dezelfde deelnemersgroep om zodoende 
een veranderproces in te zetten. Soms zijn drie bijeenkomsten niet voldoende 
en worden er daarna nog een of meer extra bijeenkomsten gehouden. 
Alle consortiumpartners delen hierbij de volgende uitgangspunten: 

https://www.movisie.nl/tool/toolbox-verandering-binnenuit
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Balans tussen aansluiten en veranderen
Hoe snel het veranderproces gaat en hoe de bijeenkomsten er precies uitzien, 
hangt af van de groep. Dat betekent dat de deelnemersgroep bepalend is 
voor het tempo van het veranderproces en de inhoud van en de werkwijze in 
de bijeenkomsten. Gespreksleiders proberen namelijk nauw aan te sluiten bij 
de doelgroep en met hen mee te bewegen maar tegelijkertijd hen langzaam 
te stimuleren tot verandering zodat zij zelf als groep veranderen: belangrijk is 
dat deelnemers tot het besef komen en zelf gaan ervaren dat een verande-
ring van inzicht, houding of gedrag nodig is. In alle bijeenkomsten wordt dus 
geprobeerd om aan te sluiten bij de deelnemers van de bijeenkomsten, hun 
opvattingen en normen maar tegelijkertijd wordt ook geprobeerd om die op-
vattingen en normen te veranderen. Het is dus voortdurend een balans zoeken 
tussen enerzijds het aansluiten bij de groep en anderzijds het veranderen van 
de groep. 

Aansluiten 
bij de 
groep

Aansluiten bij 
normen, wensen, 
opvattingen etc.

Een nieuw 
perspectief bieden, 

opvattingen 
uitdagen

De 
doelgroep
veranderen

Stap voor stap 
Een veranderproces wordt door het Consortium Zelfbeschikking niet gezien 
als een totale omslag in het denken maar als het stap-voor-stap anders gaan 
denken en handelen. Het is een proces waar een lange adem voor nodig is. 
Men verwacht dan ook niet dat na drie bijeenkomsten dit proces voltooid is. 
Maar dat door keer op keer dit soorten bijeenkomsten te houden en doordat 
mensen vanuit deze bijeenkomsten zelf weer verder gaan praten over deze 
thema’s (een inktvlekwerking) er langzaam collectief een mentaliteitsverande-
ring op gang komt die zich steeds verder ontwikkelt. Op deze manier treedt 
een structurele en fundamentele verandering op in hoe er wordt omgegaan 
met thema’s als gender en seksualiteit. 

VOORBEELD: HOE PRAAT JE OVER SEKSUELE 
DIVERSITEIT MET EEN GROEP MENSEN DIE DAAR 
AFWIJZEND TEGENOVER STAAT? 

Begin met praten over verliefdheid. Vertel over je eigen verliefdheid (als 
hetero), toen je jong was of toen je je partner ontmoette. Bouw dit uit 
naar verliefd zijn op hetzelfde geslacht en bespreek dan homoseksua-
liteit. Stap voor stap bouw je dus uit en maak je het onderwerp steeds 
‘breder’ en specifieker. Biedt dus deze thematiek niet ‘koud’ aan, maar 
warm de groep op door het thema steeds een beetje uit te breiden.

Uit Handboek Jiheeye van FSAN. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-07/Jiheeye-handboek-FSAN.pdf
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Vertrouwen opbouwen
In vrijwel alle methodieken is het opbouwen van het vertrouwen van de groep 
de basis voor de gespreksbijeenkomsten en zetten de begeleiders hier als 
eerste op in. Want alle methodieken gaan er vanuit dat alleen bij vertrouwen 
in de groep deelnemers een veranderproces kunnen doormaken. De meest 
gevoelig liggende thema’s worden om die reden niet al op de eerste bij-
eenkomst besproken. Vrijwel alle methodieken starten met minder beladen 
thema’s: thema’s waar al vaker over gesproken is of waar deelnemers al meer 
mee te maken hebben gehad, zodat het onderlinge vertrouwen kan groeien 
en de drempel wordt verlaagd. Men begint bij SMN en IOT bijvoorbeeld over 
opvoeding te praten, over de vraag hoeveel vrijheid je als ouder je kinderen 
geeft of over hoe je communiceert met je kind. Daarna gaat men dieper in op 
gendergelijkheid, seksuele voorkeur of seksualiteit. 

De cruciale rol van de gespreksleider 
In alle methodieken is de rol van de gespreksleider cruciaal. Het succes van de 
bijeenkomsten valt of staat met deze gespreksleider. Zij of hij bekijkt wat de 
doelgroep nodig heeft en hoe hier het beste bij aan te sluiten. De gespreks-
leider laveert tussen enerzijds aansluiten bij de deelnemers en anderzijds hen 
een nieuw perspectief geven met het oog op mentaliteitsverandering. 

Ook al gebruikt iedere gespreksleider de eigen methodiek, vooraf en ter plek-
ke bekijkt hij of zij welke werkvormen of insteek het beste aansluit. Het vergt 
vele vaardigheden om het gesprek te begeleiden, om discussies, emoties en 
persoonlijke onthullingen in goede banen te leiden. De invloed van de ge-
spreksleider op de uitvoering is dus erg groot. Hij of zij heeft de vrijheid om 
zelf de precieze invulling van de bijeenkomsten te bepalen. 

De gespreksleider fungeert vaak als een rolmodel: hij of zij geeft handvatten 
aan de deelnemers door voorbeelden te noemen van wat het kan opleveren 

als er meer vanuit gelijkheid wordt gedacht, en er geen gender gerelateerd ge-
weld gebruikt wordt. De gespreksleider heeft vaak zelf ook een proces door-
gemaakt van verandering van meer traditionele opvattingen naar het recht op 
zelfbeschikking, of zit deels nog in dat proces. De gespreksleider loopt dus (in 
enige of in grote) mate voor op het proces dat de gemiddelde deelnemer aan 
de bijeenkomst gaat doorlopen en kan hen een perspectief en handelingsal-
ternatieven geven. 

2.6. De aanpak tijdens de bijeenkomst
Hieronder beschrijven we hoe het Consortium Zelfbeschikking verwacht dat 
verandering op gang wordt gebracht tijdens de bijeenkomsten via de zeven 
methodieken: 

Zelfreflectie stimuleren 
Een deel van de methodieken gaat er vanuit dat sociale normen ten aanzien 
van gender, seksualiteit en geweld mensen weliswaar in de greep kunnen hou-
den, maar dat veel mensen diep van binnen, die normen eigenlijk graag anders 
zien. De partners merken dat mensen die stilstaan bij hun sociale normen en 
reflecteren op wat zij zelf écht willen, vaak tot de conclusie komen dat deze 
sociale normen, en schadelijke praktijken die daaruit voortvloeien, niet in lijn 
zijn met wat zij zelf denken of voelen dat goed is. Deelnemers worden daarom 
in de bijeenkomsten vaak geconfronteerd door de gespreksleider met de hui-
dige situatie waarin dwang en geweld voorkomen en met de vraag wat zij hier 
eigenlijk echt van vinden of hoe zij zich hier eigenlijk over voelen. Doen we 
eigenlijk als individu en als gemeenschap wel het goede voor elkaar? Is dwang 
en geweld eigenlijk wel wat we willen? De vraag stellen is de vraag beant-
woorden: de bedoeling is om op deze manier mensen zelf te laten conclude-
ren dat verandering nodig is. 
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Het verschilt per methodiek hoe persoonlijk dit wordt: bij een deel van de 
methodieken zoals die van het IOT (zie hoofdstuk 4) en FSAN (zie hoofdstuk 
4) wordt diepgaand ingegaan op hoe je jezelf voelt. Vaak gaat het hierbij ook 
over wat je vroeger zelf hebt ervaren en waar je nu tegenaan loopt. Bij Mu-
dawwanah is het altijd een combinatie, ook afhankelijk van wat in de groep 
leeft: voelen en vinden worden vrijwel altijd gecombineerd. Dat geldt ook 
voor Stichting Kezban. Hun motto is ‘Je moet de mensen van binnen kunnen 
raken om iets te willen vinden’. Bij andere werkwijzen gaan het minder over 
wat je voelt maar gaat het meer over wat je vindt: over standpunten dus (bij-
voorbeeld bij VON, zie hoofdstuk 3). Maar het gaat in alle gevallen om het re-
flecteren op de sociale normen en die naast je eigen gevoelens en ervaringen 
leggen en je eigen ideeën over wat wenselijk en rechtvaardig is. 

Normen stellen vanuit de mensenrechten en wetgeving
Voor iedere organisatie zijn de mensenrechten het kader van waaruit zij wer-
ken. Maar een deel van de consortiumorganisaties (VON, HTIB, FSAN, Mudaw-
wanah en Stichting Kezban) zet de mensenrechten (waaronder kinderrechten 
en vrouwenrechten) ook expliciet centraal in hun bijeenkomsten. Vanuit men-
senrechten wordt benadrukt dat ieder individu het recht heeft op zelfbeschik-
king en dat mensen aan elkaar gelijk zijn (ongeacht sekse, seksuele voorkeur, 
afkomst etc.). De gespreksleider is dan vaak meer normstellend. 

EEN VOORBEELD: VROUWENRECHTEN EN  
LHBT-RECHTEN OP DE AGENDA 

Bij een van de series bijeenkomsten kwam een hechte groep mannelijke 
vluchtelingen samen om te praten over mensenrechten. De gespreks-
leider vertelde aan de groep dat mensenrechten onder meer staan voor 
recht op een veilige plek en ervoor zorgen dat mensen het recht hebben 
om te vluchten uit een oorlog en asiel aan te vragen in een ander, veilig 
land. De groep vluchtelingen onderschreef collectief het belang van de 
mensenrechten. Vervolgens benadrukte de gespreksleider dat mensen-
rechten ook staan voor gelijkheid tussen vrouw en man en respect voor 
anderen en hun seksuele voorkeur (LHBT-rechten). Dat laatste vond de 
groep mannen eerst heel moeilijk maar als groep werd besloten dat er 
respectvol moet worden omgegaan met homoseksuelen, ook al is dit 
nog een flinke stap. De mensenrechten waar zijzelf profijt van hebben, 
gelden immers ook voor anderen.

Voorbeeld afkomstig van VON: zie voor een beschrijving van hun  
werkwijze.

Het Verdrag van Istanbul wordt vaak in het bijzonder uitgelicht tijdens de bijeen-
komsten: dit verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden 
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, werd op 11 mei 2011 door de Raad 
van Europa in Istanbul ondertekend. Soms wordt de Nederlandse of Europese 
wetgeving ook op deze manier gebruikt bijvoorbeeld door FSAN, Kezban en  
Mudawwanah. Er wordt onder meer uitgelegd dat partnergeweld, huwelijks-
dwang en meisjesbesnijdenis verboden zijn en dat meisjes en vrouwen volgens 
de Nederlandse wetten (net als mannen en jongen) het recht hebben op zelfbe-
schikking en dat discriminatie op grond van sekse verboden is.
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Ook als het gaat om LHBT-personen wordt vaak uitgelegd dat hen discrimi-
neren bij de wet in Nederland verboden is. Voor mensen die net gevlucht zijn 
uit een land waar homoseksualiteit strafbaar is, kan dit een belangrijk inzicht 
zijn. Hierbij wordt vaak geprobeerd om draagvlak voor dit verbod te creëren 
door uit te leggen dat dezelfde wetten verbieden dat mensen gediscrimineerd 
worden op grond van achtergrond of religie. LHBT-personen en mensen van 
migranten- en vluchtelingenachtergrond hebben dus allemaal baat bij een 
sterke naleving van de antidiscriminatie wetten in Nederland, zo legt de ge-
spreksleider uit. 

Discussiepunt: normen stellen via religie? 
Een duidelijk verschil tussen de organisaties is of, en zo ja, in hoeverre er in-
formatie wordt gedeeld over religie. Tijdens de bijeenkomsten worden vaak 
vragen gesteld over de religie: “Maar dat mag toch niet van de Koran?” of 
“Maar het staat toch in de Bijbel dat dit niet mag?”. Consortiumpartners gaan 
daar verschillend mee om. Sommige gaan daar wel op in vanuit de overtuiging 
dat religie (mits goed geïnterpreteerd) emancipatie kan bevorderen, terwijl 
anderen dat niet doen vanuit de overtuiging dat religie de emancipatie juist 
niet bevordert. De consortiumpartners die wel aandacht besteden aan religie, 
geven uitleg over religie om misverstanden daarover te voorkomen of als een 
positief normerend kader. Zij leggen bijvoorbeeld uit dat religie geen dubbele 
moraal hanteert (dus bijvoorbeeld dat het niet zo is dat alleen vrouwen maagd 
moeten zijn voor het huwelijk) ten aanzien van seksualiteit of dat het misver-
stand is dat de religie oordeelt over zaken als het dragen van make-up of na-
gellak. Voorwaarde is dan wel dat de gespreksleider kennis moet hebben van 
een of meer religies en moet weten te voorkomen dat het gesprek uitmondt 
in theologische discussies.

Inleving en empathie stimuleren
Bij alle werkwijzen is (in enige mate) aandacht besteed aan het stimuleren 
van inleving en empathie voor slachtoffers – met name vrouwen en meisjes 
- van geweld (ook huwelijksdwang, gedwongen achterlating etc.) en voor 
LHBT-personen. Dat gebeurt op twee manieren: door (1) bewust sprekers met 
ervaringskennis te vragen of filmpjes in te zetten waarin ervaringsverhalen 
worden gedeeld. Zo heeft bijvoorbeeld HTIB een transgender als spreker 
uitgenodigd die haar ervaringsverhaal vertelde en zet Mudawwanah filmpjes 
in van LHBT-personen die hun ervaringsverhaal delen. Maar het gebeurt ook 
vaak (2) door het stimuleren van het delen van ervaringen van deelnemers zelf.  

Bij de tweede manier wordt actief gestimuleerd dat de deelnemers zelf 
ervaringen delen met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Gespreksleiders geven 
vaak het goede voorbeeld door zelf ervaringen te delen en verminderen 
daardoor het taboe op het praten over huiselijk geweld (of andere vormen 
van gender gerelateerd geweld). Wanneer persoonlijke ervaringen worden 
gedeeld stimuleert de gespreksleider de andere deelnemers om goed te 
luisteren en niet (meteen) te oordelen. Vaak vertellen dan meer mensen hun 
ervaringen en krijgen deelnemers die hun verhaal delen, vaak begripvolle 
en empathische reacties. Ook kan het delen van ervaringen of horen van 
ervaringen van anderen ervoor zorgen dat mensen sterker gemotiveerd 
worden om sociale normen te veranderen. 
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VOORBEELD: EEN ERVARINGSVERHAAL OVER 
HOE HET IS OM TRANSGENDER TE ZIJN 

Bij HTIB was een transgender vrouw uit Turkije aanwezig om te vertellen 
over haar ervaringen. De vrouw vertelde ook over de juridische compli-
caties die zij en andere transgender vrouwen in Turkije tegenkwamen. 
Deelnemers gingen in gesprek over de situatie die de vrouw schetste. 

Voorbeeld afkomstig van HTIB. Zie voor een beschrijving van hun  
werkwijze.

In de bijeenkomsten wordt vaak gesproken over het thema discriminatie. 
Deelnemers vertellen zelf over hun ervaringen met discriminatie op grond 
van afkomst en religie. Vervolgens legt de gespreksleider uit dat dit ook geldt 
voor discriminatie op grond van seksuele voorkeur en / of genderidentiteit. 
Zo wordt een brug geslagen vanuit de eigen ervaring met discriminatie naar 
de ervaringen met discriminatie van LHBT-personen en wordt inleving in 
LHBT-personen gestimuleerd. 

VOORBEELD: DISCRIMINATIE BREED TREKKEN

Op de bijeenkomsten van SMN wordt vaak gesproken over discrimi-
natie: Nederlanders van Marokkaanse afkomst hebben hier meestal 
ervaring mee en die ervaringen worden gedeeld. De gespreksleider 
stimuleert deelnemers om samen vast te stellen dat discriminatie on-
prettig is en onwenselijk en trekt daarna de lijn door naar discriminatie 
van LHBT-personen; net als dat jij zelf niet gediscrimineerd wil worden 
vanwege bijvoorbeeld je huidskleur of je afkomst, zo willen ook mensen 
niet gediscrimineerd worden vanwege hun seksuele voorkeur of  
genderidentiteit. 

Voorbeeld afkomstig van SMN. Zie voor een beschrijving van hun  
werkwijze.

Empowerment: kennis over je rechten, je eigen kracht en waar je 
hulp kan krijgen 
Bij alle methodieken is het de bedoeling om de empowerment van individuele 
deelnemers te stimuleren. Empowerment wordt onder meer bevorderd door 
het zelfvertrouwen van deelnemers te vergroten (‘innerlijke kracht’ noemen 
Kezban en Mudawwanah dat) en sociale druk bespreekbaar te maken: vaak 
wordt gesproken over hoe om te gaan met die sociale druk. Ook wordt de 
kennis van deelnemers over hun eigen rechten (en die van anderen) vergroot. 

Vrijwel alle organisaties besteden aandacht aan hulpverlening bij gender ge-
relateerd geweld zoals partnergeweld, huwelijksdwang of eergerelateerd ge-
weld. Vaak legt de gespreksleider uit hoe deze hulp in zijn werk gaat en waar 
je deze vindt in de verwachting dat zo de drempel naar de hulpverlening lager 
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wordt. De gespreksleiders gaan expliciet niet de op de stoel van de hulpver-
lener zitten maar verwijzen hier wel naar door. Soms geven zij ook informatie 
over hulpverlening mee naar huis maar dit is afhankelijk van of de doelgroep 
makkelijk leest. Soms vertelt de gespreksleider of een hulpverlener over de 
verschillende vormen van gender gerelateerd geweld: wat is partnergeweld? 
Wat is huwelijksdwang? Wat is seksueel geweld? Meestal wordt de overkoe-
pelende term ‘gender gerelateerd geweld’ of gender based violence’ niet ge-
bruikt, afhankelijk van in welke taal de bijeenkomsten worden gehouden. Wel-
ke vormen van geweld precies worden besproken hangt ook van de groep af. 

Kennis over nadelige effecten 
Tijdens de bijeenkomsten worden vaak expliciet de schadelijke effecten van 
praktijken als huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis voor de slachtoffers be-
schreven. Uitgelegd wordt hoe huwelijksdwang kan leiden tot ongelukkige 
huwelijken of hoe meisjesbesnijdenis leidt tot ernstige gezondheidsproble-
men. Het idee hierachter is dat mensen mogelijk zo overtuigd worden dat 
deze praktijken schadelijk zijn en daarom moeten worden gestaakt. 

2.7. Werkvormen tijdens de bijeenkomsten 
In alle methodieken is de dialoog voeren met elkaar een belangrijke werk-
vorm. Dit betekent dat deelnemers met elkaar in gesprek gaan, waarbij wel-
les-nietes-discussies en het oordelen over elkaar zo veel mogelijk worden 
voorkomen. Het gaat om het naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. Een 
specifieke vorm van dialoog is de socratische gespreksvorm (zie kader). 

Andere werkvormen zijn: 
• Het werken in duo’s: twee aan twee de vragen van de gespreksleider 

uitdiepen. 
• Rollenspellen.

• Korte filmpjes. 
• Casussen Wat als….?: hoe zou je omgaan met deze situatie? 
• Het werken met fotomateriaal (beelden: associatiemateriaal) en met muziek.
• Stellingen: vaak positieve stellingen die parallel lopen aan de gewenste 

sociale norm zoals “Mannen en vrouwen zijn gelijk aan elkaar”. 
• Spellen: waarden en normen, kennismakingsspellen.
• Het werken met ‘woordwebs’: het associëren om een centraal woord, 

bijvoorbeeld eer, vrouwenrechten. 
• Het meegeven van informatie op papier.
• Huiswerkopdrachten aan deelnemers: ‘ga thuis in gesprek met je dochter 

over seksualiteit’ of ‘geef je partner een compliment’. 

De meeste methodieken hebben vooraf werkvormen, maar dat geldt niet voor 
allemaal. Bij sommige methodieken ligt de nadruk op praten en taboes door-
breken, waarbij diverse werkvormen worden ingezet met duidelijke doelen 
per werkvorm. Bij sommige methodieken worden ook verschillende leerstijlen 
aangesproken (hoofd – hart – handen), bij andere juist minder (vooral praten 
en luisteren). 

Welke werkvormen uiteindelijk ingezet worden is dus verschillend per me-
thodiek maar ook per gespreksleider: de ene gespreksleider voert precies de 
methodiek uit zoals deze bedacht is, terwijl de andere daar losser mee omgaat. 
Dit hangt ook sterk af van de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. Een 
voorwaarde voor een dialoog is het creëren van een veilige ruimte.
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VOORBEELD: SOCRATISCHE GESPREKSMETHODE 

Twee van de zeven consortiumpartners (Stichting Kezban en Mudaw-
wanah) werken met de socratische gespreksmethode. Een socratisch 
gesprek is een gemeenschappelijk ‘denkgesprek’ waarin mensen onder-
zoeken wat ze denken en waarom ze dat denken (Verloove, Van Won-
deren en Felten, 2020). Het is dus een vorm van zelfonderzoek. Deel-
nemers leren goed te luisteren en eerst te vragen naar feiten in plaats 
van beweringen. Het socratische gesprek is erop gericht de praktijk van 
gezamenlijk werken en leven te verbeteren. Het is geen discussie waar-
in mensen hun mening verdedigen, maar een gezamenlijk onderzoek 
waarin deelnemers met elkaar op zoek gaan naar ‘wat het geval is’ en 
woorden en ideeën scherpen aan die van anderen. Daardoor ontstaat 
tevens de mogelijkheid om een gemeenschappelijke visie te creëren 
(Verloove, et al. 2020). Op deze manier kunnen deelnemers van bijeen-
komsten dus samen besluiten dat sociale normen moeten veranderen.

Er zijn een paar belangrijke principes in de socratische gespreksmethode 
(Verloove et al., 2020): 
1. Begin niet te praten over je eigen beeld/visie, maar vraag naar die van 

de ander. Diegene zal vervolgens zijn idee uitleggen. 
2. Het beïnvloeden van de ander wordt niet gedaan door over eigen 

opvattingen te praten, maar door aan te sluiten op de beleving van 
de ander, door een samenvatting te geven van wat de ander verteld 
heeft. 

3. Door kritische vragen te stellen is het mogelijk om de ideeën van de 
ander aan te passen. Door de juiste vragen te stellen kan de ander 
vervolgens zelf tot de conclusie komen dat er een beter alternatief 
is. Het doel is om kritisch naar eigen uitspraken te kijken en die daar 
waar nodig aan te passen.

Door op deze manier het gesprek te voeren, wordt ernaar gestreefd dat 
mensen elkaar écht verstaan en gezamenlijk op zoek gaan naar funda-
mentele principes achter hun handelen.

In de praktijk hanteren Stichting Kezban en Mudawwanah de volgende 
regels voor socratische gespreksvoering: 
•  Een dialoog is geen gewoon gesprek. Het is een gezamenlijk onder-

zoek, zelfonderzoek en gericht op samen denken.
•  Een dialoog is geen discussie waarin de eigen mening centraal staat, 

maar een gesprek aan de hand van vragen en concrete, persoonlijke 
ervaringen.

•  Werken met een concreet voorbeeld/ervaring: zouden we daar het-
zelfde doen, zeggen, denken, voelen, of iets anders? Uitwisseling van 
beelden, argumenten.

•  Door het uitwisselen en toetsen van meningen komen gesprekspart-
ners tot onderzoek van de eigen praktijk, ervaringen en opvattingen 
van wat belangrijk is in het leven. 

•  Het gesprek is gericht op inleving, verplaatsen in de positie van de an-
der. Bekijk de wereld door de ogen van de ander.

•  Een voorwaarde voor een dialoog is het creëren van vrije ruimte d.w.z. 
door langzaam denken, tijd nemen/krijgen, doorvragen en samen-
vatten vertraagt het gesprek waardoor vrije ruimte ontstaat en de uit-
komst van het gesprek niet vaststaat.

•  Een socratische dialoog is gericht op nieuw denken, op voorbij het 
oude denken gaan. Een socratische dialoog is gericht op fundamen-
teel denken, over onderliggende redenen, waarden, normen en visies.

•  Stichting Kezban en Mudawwanah gebruiken de socratische ge-
spreksmethode. Zie hier hun werkwijze.
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2.8. Randvoorwaarden
Veel van de bijeenkomsten worden uitgevoerd in buurthuizen of andere ‘ge-
meenschapszalen’. Een deel van de consortiumpartners kiest voor de moskee, 
anderen houden regelmatig bijeenkomsten bij mensen thuis: ‘huiskamerbij-
eenkomsten’. 

Vele bijeenkomsten hebben het Nederlands als voertaal, zeker die qua cultu-
rele achtergrond ‘gemengd’ zijn. Bij de bijeenkomsten voor mensen uit een 
specifieke groep (met name georganiseerd door IOT en HTIB), is de voertaal 
wisselend. Voor mensen met de Turkse achtergrond zijn de bijeenkomsten 
zowel in het Turks als in het Nederlands. Vaak worden de talen dan door elkaar 
gebruikt. Vooral bij emoties gebruiken deelnemers de taal die ze het beste be-
heersen. Bijeenkomsten voor mensen met een Marokkaanse achtergrond zo-
als SMN die organiseert zijn die met name bij jongeren vaak in het Nederlands. 
Voor jongeren uit Somalië (georganiseerd door FSAN) zijn de bijeenkomsten 
vaak in het Nederlands, voor de ouderen niet. Voor vluchtelingen is wel/geen 
Nederlands gebruiken sterk afhankelijk van hoe lang zij al in Nederland zijn. Bij 
Kezban verschilt het per bijeenkomst: de leidraad is de groep zelf. De meeste 
bijeenkomsten zijn in het Nederlands, maar er zijn ook bijeenkomsten in het 
Iranees, Afghaans, Arabisch, Berbers/Tamazight, Somalisch en Turks uitge-
voerd. 

De meeste consortiumpartners hebben meestal 10 tot 25 deelnemers per bij-
eenkomst. Meer deelnemers maakt het lastiger om een gezamenlijk gesprek 
te houden maar dit wisselt per organisatie: zo gaat Mudawwanah uit van maxi-
maal 15 deelnemers. Maar vier consortiumpartners (FSAN, HTIB, SMN en VON) 
houden af en toe ook grotere bijeenkomsten met soms wel met 40 of 50 deel-
nemers. Dan worden er bijvoorbeeld naast plenair, ook gesprekken gehouden 
in duo’s of kleinere groepen. 

Samenvatting 
Het Consortium Zelfbeschikking heeft een dubbele missie: men wil ten eerste 
de sociale normen in gemeenschappen veranderen en tevens wil zij individu-
en empoweren. In alle methodieken van de zeven consortiumpartners staan 
deze doelen centraal. Omdat sociale normen niet in beton gegoten zijn, kun-
nen deze ook actief veranderd worden. Dit gebeurt vaak ‘natuurlijk’ van gene-
ratie op generatie maar door de bijeenkomsten geeft het consortium daar een 
flinke boost aan. 

Alle methodieken organiseren een reeks van ongeveer drie bijeenkomsten 
met een groep deelnemers die vaak eenzelfde achtergrond hebben, dezelfde 
religie hebben of in dezelfde buurt wonen. De bijeenkomsten worden vaak 
gehouden in buurthuizen en soms in moskeeën of huiskamers. De mensen 
worden geworven via de gespreksleider die over een flink netwerk beschikt in 
een bepaalde gemeenschap of in een bepaald gebied. Die gespreksleider kan 
zelf actief zijn bij een zelforganisatie of daar veel mee samenwerken. Een deel 
van de consortiumpartners werkt ook met gespreksleiders die officieel een 
zelforganisatie vertegenwoordigen. Bij alle consortiumpartners krijgen de ge-
spreksleiders een flinke training die hen de methodiek aanleert en voorbereidt 
op de bijeenkomst. Desalniettemin heeft de gespreksleider vaak de vrijheid 
om zelf de werkwijzen / werkvormen te kiezen die hij of zij inzet bij een bijeen-
komst. De Dialoog is de meest gekozen werkvorm (zoals via de socratische 
gespreksmethode) maar er wordt ook gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld 
filmpjes, sprekers of casussen. 

Met deze en andere werkvormen wordt ingezet op het stimuleren van zelf-
reflectie zodat deelnemers zich gaan realiseren en zich uitspreken dat strikte 
gendernormen, taboes en sociale druk niet wenselijk zijn en dat zij geweld 
afkeuren. Door in te zetten op inleving en empathie ten aanzien van geweld-
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slachtoffers wordt dit bewustzijn bevorderd. Op een deel van de bijeenkom-
sten wordt verteld en uitleg gegeven over de nadelige gevolgen van bijvoor-
beeld huwelijksdwang, achterlating of besnijdenis. Mensenrechten staan 
centraal tijdens de bijeenkomsten. Een deel van de consortiumpartners zet 
dit thema expliciet op de agenda van de bijeenkomsten om gelijkheid tussen 
mensen en het recht op zelfbeschikking van het individu te onderstrepen. De 
rechten die ieder heeft worden samen met de hulpverlening die beschikbaar 
is, expliciet behandeld en besproken. Dit gebeurt ook vanuit het oogpunt 
van empowerment. Zo weet iedere deelnemer dat geweld en inperking van 
zelfacceptatie niet geaccepteerd hoeven te worden. 
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In het vorige hoofdstuk hebben we de beschreven wat de zeven 
methodieken gemeen hebben. In dit hoofdstuk beschrijven we ze allemaal 
apart zodat ook de verschillen duidelijk worden. 

FSAN: Jiheeye
Jiheeye betekent kompas in het Somalisch. Jiheeye is ook de titel van een 
nieuw handboek van de Alliantie Verandering van Binnenuit. Het is een kom-
pas dat Somalische Nederlanders richting geeft op weg naar zelfbeschikking, 
opvoeding en seksuele diversiteit. De methodiek achter Jiheeye bouwt voort 
op de jarenlange aanpak en expertise van de Federatie van Somalische associ-
aties in Nederland en andere Somalische organisaties bij het succesvol bestrij-
den van vrouwelijke genitale verminking. Namens deze federatie is de metho-
diek begeleid en gecoördineerd door Zahra Naleie. De analyse en rapportage 
zijn gedaan door Afiah Vijlbrief, Oka Storms en Elif Cankor van Movisie.

Doel 
De interventie beoogt een positieve(re) houding ten aanzien van enerzijds gen-
dergelijkheid en anderzijds seksuele diversiteit. Subdoelen die hieraan bijdragen 
zijn [1] het bevorderen van zelfbeschikking binnen de Somalische gemeenschap, 
[2] het stimuleren van kritische reflectie op de eigen opvoedstijl, [3] ruimte cre-
eren voor ‘anders denken’, ‘anders kijken’ en ‘anders doen’, hiervoor openingen 
zoeken en houding proberen te veranderen en [4] ruimte creëren voor bredere 
opvattingen, waarden en normen over thema’s als gender, gendergelijkheid en 
seksuele-diversiteit door een alternatief raamwerk te presenteren.

Doelgroep
Somalische Nederlanders kunnen ruwweg in twee groepen worden onder-
scheiden: [1] Somaliërs die in de jaren 1990 naar Nederland kwamen en [2] 
Somaliërs die vanaf 2007 naar Nederland kwamen in verband met de recente 
vluchtelingenstroom. Dit zijn de ‘twee’ groepen die bijeenkomsten bijwonen. 
Deze groepen zijn onderling erg verschillend. De context van Somalië in de 
jaren ‘90 verschilt sterk van het Somalië in de afgelopen jaren. Verder is de 

Alliantie 
Verandering
van
Binnenuit

Jiheeye
Een handboek voor het in gesprek gaan over  
zelfbeschikking, opvoeding, achterlating en  
seksuele diversiteit 

Alle methodieken in vogelvlucht3
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samenstelling van deelnemers zeer gevarieerd. Zo zijn er (oudere) vrouwen en 
mannen, moeders en vaders, jonge mensen en nieuwkomers. De interventie is 
specifiek ontwikkeld voor de Somalische gemeenschap en haar subdoelgroe-
pen en sluit aan bij diens behoeften. 

Typerend aan de aanpak
Overkoepelend voor deze interventie is het thema zelfbeschikking en het cen-
traal staan van mensenrechten. Dat betekent dat de voorlichtingsbijeenkomsten 
ook onder dit thema georganiseerd worden en dat vanuit dit perspectief de the-
ma’s gendergelijkheid en LHBT-acceptatie worden benaderd. Twee uitgangspun-
ten zijn belangrijk; enerzijds wordt ingezet op mensenrechten en anderzijds op 
het persoonlijke verhaal. Hierdoor typeert de methodiek zich als zeer ervarings-
gericht. Met als doel dat de deelnemers in de loop van het proces anders naar de 
thematiek leren kijken. Aanvullend richt de methode zich op het leren vanuit de 
eigen gevoelens. Om hiertoe te komen wordt de stap-voor-stap-methode inge-
zet. Dit wil zeggen dat je brede (taboe)thema’s trechtert tot kleine(re) specifieke 
thema’s; ofwel van ‘cold topics naar hot topics’. Ook wordt ingezet op het con-
cept visualisatie. Door beelden en filmpjes in te zetten waar de doelgroep zich in 
herkent, gaan de besproken thema’s meer leven. 

Onderliggende aannames: waarom werkt het? 
De inperking van de autonomie (door bijvoorbeeld ouders) is meestal geen 
prettige ervaring voor een individu. Vaak gaat het gepaard met negatieve 
emoties en gedachten. In de methodiek wordt daarom vanuit het kader ‘men-
senrechten’ stilgestaan bij deze ervaringen. Dit gebeurt vanuit de veronder-
stelling dat deelnemers dan gaan ervaren dat dit niet prettig was en dat zij 
deze ervaring dus niet willen (door)geven aan anderen in hun kring zoals hun 
(klein)kinderen. Door dit toe te spitsen op thema’s als gender en seksualiteit 
worden dit onderwerpen van zelfbeschikking, waar de individu zelf over mag 
bepalen. 

Informatie  
geven over 
mensenrechten 
(juridische  
wetgeving) 

Vanuit dit kader 
praten over 
eigen ervaringen 
en (negatieve) 
gevoelens

Leidt tot het  
besef dat  
inperking 
autonomie 
niet goed is 

Leidt tot (meer) 
zelfbeschikking 

Opzet bijeenkomsten
De bijeenkomsten vallen onder het overkoepelende thema zelfbeschikking in 
drie momenten uiteen. In fase 1 vindt de werving en organisatie plaats. Hierin 
worden speerpunten geformuleerd voor de doelgroep in kwestie én materiaal 
verzameld voor de inhoud van de bijeenkomsten. In fase 2 worden de bijeen-
komsten verzorgd. De thema’s zijn achtereenvolgens: zelfbeschikking, opvoe-
ding & achterlating, en seksuele diversiteit. Tot slot, in fase 3, vindt de evaluatie 
plaats. De inhoud van de bijeenkomsten wordt bijgesteld aan de hand van 
feedback van de deelnemers. 

HTIB: de methodiek in een notendop
Uitgangssituatie
HTIB organiseert i.s.m. de Alliantie Verandering van Binnenuit in verschillende 
steden in Nederland bijeenkomsten waar mensen samenkomen om te praten 
over taboeonderwerpen rond emancipatie, gendergelijkheid, homo- en bisek-
sualiteit, transgenders, huiselijk en gerelateerd geweld, achterlating, huwelijks-
dwang, partnergeweld, kindermishandeling, seksueel geweld, opvoeding, de 
rolpatronen van meisjes en jongens en de universele rechten van de mens.

Volgorde van het groepsproces
De beginsituatie voor groepen die voornamelijk uit Turkse Nederlanders  
(Turken, Koerden, Alevieten, Christelijke Turken, Armeniërs) bestaan, ziet er als 
volgt uit:
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• Taboeonderwerpen zijn in een dergelijke setting bijna niet eerder besproken.
• Culturele componenten vanuit de traditionele waarden binnen de 

gemeenschappen spelen in het groepsproces een belangrijke rol.
• Geen traditie binnen de gemeenschappen en achterstallig onderhoud als 

het gaat over het praten over taboeonderwerpen.
• Sociale controle en toezicht van de moskee blijken een blijvende invloed te 

hebben.

Partnerschap en compassie 
Veranderen is een lastig proces dat vaak moeizaam verloopt en veel ener-
gie kost. Het is niet gemakkelijk om uit oude patronen te stappen en nieuw 
gedrag te ontwikkelen en vol te houden. Tijdens de groepsgesprekken is er 
veel aandacht voor het creëren van een open, positieve en veilige atmosfeer. 
Deelnemers worden zoveel mogelijk bij het gesprek betrokken, persoonlijke 
ervaringen worden gestimuleerd en er wordt op gelet wie er binnen de groep 
weinig praten en wie veel aan het woord zijn.

Acceptatie 
Veranderen kan een conflict opleveren in onderwerpen die mensen belangrijk 
vinden. Bij veel mensen die een verandering overwegen is twijfel zichtbaar. Ze 
wikken en wegen tussen de voors en tegens. Het gevolg kan zijn dat iemand 
uiteindelijk niet altijd aan verandering toekomt. Het is belangrijk naar een be-
paalde acceptatie van verandering te streven. Daarvoor is het belangrijk dat 
deelnemers goed en objectief geïnformeerd worden.

Ontlokken 
De gespreksleider probeert doelgericht gedachten en gevoelens van de groep 
te onderzoeken en te begrijpen. Dit doet hij/zij om samen de verdere doelen, 
wensen, verwachtingen ten aanzien van de besproken taboeonderwerpen te 
ontdekken en te agenderen. Hierbij worden kleine stappen in de goede rich-
ting gestimuleerd. Kleine stappen zijn namelijk overzichtelijk, toepasbaar en 

maken meer mogelijk. Door kleine stappen te zetten, komt iemand eerder in 
beweging en groeit langzaam maar zeker het besef van verandering, waardoor 
nieuwe meer uitdagende stappen eventueel mogelijk worden.

Evaluatie 
De gespreksleider vat de in de bijeenkomst geuite bevindingen samen, be-
dankt de deelnemers voor hun openhartige bijdrage en legt de vervolgstap-
pen uit.

Methodiek van verandering
Fase 1:  (H)erkenning eigen situatie en hoe die tot stand is gekomen tijdens op-

voeding en adolescentie. 
Fase 2:  Eigen ervaringen (prettige en minder prettige) toetsen aan en delen 

met anderen.
Fase 3:  Besef dat socialisatie in een bepaalde fase niet van binnenuit is geko-

men maar van buitenaf opgelegd.
Fase 4:  Verandering van gedrag ten opzichte van thema’s bij zichzelf explore-

ren en delen met naasten.

Opbouw van de bijeenkomsten:
1e Bijeenkomst. Uitleg over het doel van de bijeenkomsten; welke thema’s 
centraal zullen staan; uitleg over de Universele Rechten van de Mens.

2e Bijeenkomst: Specifiek taboeonderwerp wordt besproken in de groep; ei-
gen ervaringen staan centraal; hoe is de groep tot hun mening over een taboe-
onderwerp gekomen.

3e Bijeenkomst: Hoe heeft het specifieke onderwerp zich bij deelnemers ont-
wikkeld; hoe kunnen veranderingen over het specifieke onderwerp worden 
aangebracht; evaluatie en bespreken van vervolgtraject.
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IOT: Yeni Pencere 
Yeni Pencere oftewel ‘een nieuw venster’ is een handboek van het Inspraak-
orgaan Turken (IOT) voor gesprekken over opvoeding, gendergelijkheid en 
LHBT-emancipatie. Het succes van de methode schuilt voor een groot deel 
in het uitgangspunt ‘ouderschap’. Iedereen die kinderen heeft wordt bezigge-
houden door de vraag: ben ik wel een goede vader of moeder? Het is inspire-
rend om daar met anderen over van gedachten te wisselen, zeker als het gaat 
om de visie op en de overdracht van genderrollen. Ouders van nu zijn getuige 
geweest van grote veranderingen. Veranderingen ten goede, maar verande-
ringen veroorzaken ook veel onzekerheid. In dit handboek wordt minutieus 
beschreven hoe het IOT te werk gaat. Trainers met enige ervaring kunnen er 
zo mee aan de slag. 

Doel 
Het hoofddoel van deze methodiek is het bevorderen van een positieve(re) 
houding van de doelgroep ten aanzien van gendergelijkheid en LHBTI. Sub-
doelen die tijdens dit proces naar het hoofddoel toe behaald worden zijn: [1] 
het bevorderen van individualisatie, [2] ruimte creëren voor ‘anders denken’, 
‘anders kijken’ en ‘anders doen’ en [3] ruimte creëren voor bredere opvattingen, 
waarden en normen over thema’s als gender, gendergelijkheid en seksuele- en 
genderdiversiteit door een nieuw venster te presenteren.

Doelgroep
De bijeenkomsten worden primair georganiseerd voor mensen uit de ‘eigen’ 
gemeenschap; dat wil zeggen met een Turkse achtergrond. Eenieder kan de 
bijeenkomsten bijwonen, het is met name gericht op (groot)ouders van kin-
deren. Vereist is een goede beheersing van de Turkse taal. Een intermediaire 
doelgroep zijn de trainers en/of gespreksleiders. Yeni Pencere is overigens ook 
geschikt voor andere gemeenschappen.

Typerend aan de aanpak 
Het veranderen van houding loopt als een rode draad door deze interventie. 
Om hiertoe te komen worden de thema’s gendergelijkheid en LHBTI-accepta-
tie benaderd vanuit de eigen gevoelens en het persoonlijke verhaal. Hierdoor 
typeert de methodiek zich als zeer ervaringsgericht en dit betekent dat de vra-
gen en de opdrachten iets teweegbrengen bij de deelnemers. Zij zullen in de 
loop van het proces anders naar de thematiek leren kijken. Aanvullend richt de 
methode zich op het leren vanuit de eigen gevoelens. Om hiertoe te komen 
wordt de stap-voor-stap-methode ingezet. Dat wil zeggen dat je brede (ta-
boe)thema’s trechtert tot kleine(re) specifieke thema’s; ofwel van ‘cold topics 
naar hot topics’. 

Alliantie 
Verandering
van
Binnenuit

Yeni Pencere
Handboek Inspraakorgaan Turken (IOT) voor 
gesprekken over opvoeding, gendergelijkheid 
en LHBT-emancipatie
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Onderliggende aannamen: waarom werkt het? 
De inperking van de autonomie (door bijvoorbeeld ouders) is meestal geen 
prettige ervaring voor een individu; het gaat vaak gepaard met negatieve 
emoties en gedachten. In de methodiek wordt daarom stilgestaan bij deze 
ervaringen, vanuit de veronderstelling dat deelnemers dan gaan ervaren dat 
dit niet prettig was; en dat zij deze ervaring dus niet willen (door)geven aan 
hun kinderen. Dit wordt vervolgens toegespitst op de thema’s genderrollen en 
seksualiteit. 

Praten over eigen 
ervaringen als 
kind /jongere met 
inperking autonomie

Leidt tot stilstaan 
bij het gevoel dat 
dit niet prettig 
was

Leidt tot het besef 
dat inperking 
autonomie bij eigen 
(klein)kinderen niet 
goed is 

Opzet Bijeenkomsten
Om dichtbij de stap-voor-stap-methode, maar ook bij de eigen ervaringen, te 
blijven kan gekozen worden voor een overkoepelend en aansprekend thema 
voor alle drie de bijeenkomsten. Maar belangrijk is dat je met dit thema start 
en dat dit in de volgende twee bijeenkomsten steeds terugkomt. Een voor-
beeld: er wordt gekozen voor het thema ouderschap en intergenerationele 
overdracht (overkoepelend) in de eerste bijeenkomst, gevolgd door gender en 
genderrollen en tot slot de overdracht van deze rollen in de derde bijeenkomst 
seksualiteit. 

SMN: Het gesprek in vrijheid

Doel
Het hoofddoel van de dialoogbijeenkomsten is een attitudeverandering 
omtrent ‘taboe’-onderwerpen. Dit gaat onder meer via bewustwording en 
het bespreekbaar maken in de groep en eigen kring. Hiervoor moet de juiste 
terminologie en taal worden afgestemd op de doelgroep. Dit heeft alles te 
maken met de samenstelling van de groep. Dus de cultuurspecifieke insteek 
is van essentieel belang. Dit is namelijk een middel om hen te motiveren en te 
activeren te gaan praten over onderwerpen als gender(gelijkheid) en seksuali-
teit. Uiteindelijk plant je een zaadje voor mentaliteitsverandering omtrent der-
gelijke thematiek. Daarbij moet elke ‘kleine’ stap gezien worden als een doel 
op zichzelf. Om tot het grote doel ‘attitudeverandering’ te komen kun je het 
aanvliegen vanuit bijvoorbeeld mensenrechten of religie. 

Doelgroep 
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) organiseert lan-
delijk, met name in het grootstedelijke gebied dialoogbijeenkomsten voor 
verschillende Marokkaans-Nederlandse groepen. Deze variëren van mannen, 
vrouwen, jongeren tot ouders en zijn soms ook een combinatie van deze groe-
pen. 

Typerend aan de aanpak
Het belangrijkste element van de methode is de ‘de vraag met ondervraag’. 
Je geeft een voorbeeld van jezelf, bijvoorbeeld een heel persoonlijk voor-
beeld van je kind. Je stelt jezelf als gespreksleider bijvoorbeeld de vraag ‘wat 
heb ik toen gedaan?’, maar eigenlijk stel je de doelgroep de vraag ‘wat zou jij 
zelf doen?’. Veiligheid is wel altijd een voorwaarde, maar ook de bereidheid 
van de gespreksleider om over persoonlijke ‘issues’ te praten. 
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Overigens ligt de kracht van de methodiek niet zozeer in het proces tijdens 
de bijeenkomsten alleen, maar evengoed in het voorwerk. De bijeenkomsten 
beginnen al bij de werving die SMN zelf in de hand heeft. Die contactlegging 
is het eerste succes. Dit gebeurt bijvoorbeeld met zowel begeleiders van 
jongeren als met jongeren zelf. Pas daarna richt je je op de vraag wie je doel-
groep per bijeenkomst is. Ook de locatie is daarbij een belangrijk punt om te 
overwegen. Verder is het belangrijk wie de gespreksleider is: hij/zij moet een 
bepaalde mate van gezag hebben, een identificeerbaar 
rolmodel zijn én thema’s met humor en luchtigheid kunnen aankaarten. 

Onderliggende aanname: waarom werkt het? 
Het idee achter de interventie is te beschrijven als het VERBORGEN GEHEIM. 
Je moet op sensitieve wijze binden en verbinden. De methodiek van SMN 
dient als lijm waarin je de ruimte krijgt én ruimte creëert. Een manier om dit te 
doen is vanuit de Pyramidegedachten. Bijvoorbeeld: je noemt meer algemene 
topics en werkt die steeds specifieker uit. 

Opzet van de bijeenkomsten 
De opzet van de bijeenkomsten verschilt per doelgroep. Zo pas je bijvoor-
beeld voor jongeren je werkvormen aan met spelletjes of filmpjes. Een voor-
beeld van de opzet van bijeenkomsten gericht op jongeren:
• Bijeenkomst 1: kick-off: dit is een introductie op de thema’s gelijkheid, 

opvoeding en vrijheid.
• Bijeenkomst 2: bewustwording: seksuele & diversiteit: vanuit de gedachte 

dat mag je zelf uitvinden en ervaren. Ook pak je terug op religie, indien een 
deelnemer of de groep erover begint. Wat zegt bijvoorbeeld de Islam over 
respect. Hiermee stel je een duidelijke sociale norm en geef je het goede 
voorbeeld (kijk wel uit voor theologische discussie, die win je niet).

• Bijeenkomst 3: attitude verandering: In deze bijeenkomst staan gerichte 
acties centraal. Bijvoorbeeld: hoe ga je deze thema’s met je ouders of docent 
bespreken. Verder ga je in op vragen als ‘Wat heb je meegekregen?’ en ‘Wat 
ga je anders doen?’.

In het kader van die attitudeverandering is nazorg belangrijk. Idealiter kom je 
na bijvoorbeeld 2 maanden weer samen om te reflecteren. De gespreksleider 
stelt zich in ieder geval beschikbaar na afloop voor vragen en informatie.

Door te verbinden 
en ‘lijmen’ brengt 
de gespreksleider 
groep bijéén

Gespreksleider 
snijdt taboe aan en 
stelt hierin sociale 
norm (bijv. vanuit 
religie)

Spontane 
dialoog waarin 
de aannames van 
iedereen worden 
bevraagd

Vanuit reflectie 
ervaren dat het 
gesprek aangaan 
mogelijk is

Er ontstaat 
meer onderling 
vertrouwen en 
steun

Er wordt vaker in 
eigen omgeving 
over taboe 
onderwerpen 
gesproken

Het zorgt voor 
een positievere 
zelfbeschikking
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Stichting Kezban: Socratische gespreksvoering 

Doel
Via de bijeenkomsten wordt door het delen van eigen ervaringen geprobeerd 
anders te gaan denken over onderwerpen als huiselijk geweld, eergerelateerd 
geweld, huwelijksdwang, achterlating en seksualiteit & seksuele diversiteit. Dit 
gebeurt via de socratische gespreksvoering (zie hieronder). Het gaat over be-
wustwording van deze onderwerpen en wat je kunt doen of hoe je ermee om 
kunt gaan als je ermee te maken hebt. Het behaalde eindresultaat na drie bijeen-
komsten is dat men de eigen kring verandert. Er vindt een domino-effect plaats. 
Vaak willen deelnemers naderhand ook gespreksleider worden voor de stichting. 

Doelgroep
De doelgroep is heel verschillend. De mannen en vrouwen die de bijeen-
komsten bezoeken hebben zeer gevarieerde migratieachtergronden, zoals 
bijvoorbeeld de Marokkaanse of Turkse. Doordat de doelgroep hun achterban 
enthousiasmeert en zo ‘aansteekt’ ook deel te nemen ontstaat er een diverse 
groep. 

Typerend aan de aanpak
Een essentieel uitgangspunt bij de methodiek van Kezban is de socratische 
gespreksmethode. Dit is een gezamenlijk denkgesprek dat zich typeert als een 
oordeelvrije en doortastende gespreksmethode. Het is een praktijkgerichte 
manier en niet gedreven door theorieën. Door in te zetten op uitwisseling 
van persoonlijke verhalen en ervaring wordt er ruimte gecreëerd voor ieders 
persoonlijke wijsheid. Dit proces gaat over langzaam denken, enerzijds het 
gezamenlijk afwegen van argumenten en anderzijds het gezamenlijke leerpro-
ces ingaan richting het ‘nieuwe denken’. Randvoorwaarden om zo’n gesprek te 
voeren zijn: 

• De gespreksleider is een gelijke, de deelnemers zijn niet onderschikt. 
• De gespreksleider beschikt over voldoende kennis over doelgroep en 

thema, bijv. kerncijfers en recente publicaties.
• De gespreksleider past de taal aan, het moet eenvoudig en laagdrempelig 

zijn. Zie het als een ‘praatgroepje’ waar je wel serieuze onderwerpen 
aankaart. Dat betekent dat de dialoogleider meebeweegt in het proces, 
maar niet letterlijk meegaat met de groep. De dialoogleider weet welke 
keuze daarin te maken en hoe daarop te handelen. 

• Er worden onderling open vragen zonder oordeel gesteld als Hoe of waarom 
kom je daar op? en Hoezo denk je dat?

• Er wordt gesproken vanuit ervaringsdeskundigheid.
• De ervaringen waarover wordt gesproken, moeten wel verwerkt zijn (met 

name door de gespreksleider).
• De gespreksleider laat deelnemers de regie behouden, bijv. zij maken de 

keuze over welke thema’s gesproken wordt. 

Naast de socratische gespreksvoering wordt ingezet op beeldmateriaal.
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Onderliggende aannames
De onderliggende aanname is simpel: ‘Als je dingen met elkaar deelt dat het 
dan heelt’. De kracht van de aanpak ligt dan ook in persoonlijke verhalen ver-
tellen en die herhalen en daarbij vragen stellen. Daarbij wordt sterk ingegaan 
op hoe jezelf naar thema’s kijkt, welke keuzes of afwegingen je daarin maakt 
en vooral waarom je er op die manier naar kijkt. Je maakt deze overwegingen 
en redeneringen expliciet. 

Empathie creëren/
meeleven 

Vertrouwen groeit  
in groep

Meer ervaringen 
delen

Herkennen, 
erkennen, visie

Afkeuren 
negatieven ideeën

Deelnemers 
worden 
dialoogleider

Regels stellen:  
respect en sociale 
normstelling  
zelfbeschikking 

Kennisoverdracht 
over thema's door 
gespreksleider

Geen reactie  
dan persoonlijk 

voorbeeld vanuit 
gespreksleider

Eigen ervaring  
delen en  

vragen stellen

Meer eigen  
regie nemen 

=  
meer eigen visie 

creëren

Opzet bijeenkomsten 
De drie bijeenkomsten vallen uiteen onder vijf mogelijke thema’s die de groep 
zelf kiest: [1] huiselijk geweld, [2] eergerelateerd geweld, [3] huwelijksdwang, 
[4] achterlating of [5] seksualiteit & seksuele diversiteit. Ter afsluiting worden 
tips meegegeven aan de groep. Bijvoorbeeld over hoe je je eigen grenzen 
aangeeft. Wanneer er cognitief geen klik wordt gemaakt in het gesprek dan 
kan de gespreksleider ertoe overgaan om thema’s vanuit het ‘lichamelijke’ te 
bespreken. Praat bijvoorbeeld over hoe het voelt om huiselijk geweld mee te 
maken. 
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Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah 
(LWM): Socratische Dialoog: gericht op verandering 
van binnenuit

Doel
De algehele doelstelling van de LWM luidt “het versterken van de rechtsposi-
tie van migranten- en vluchtelingenvrouwen, -kinderen en -mannen.” Hierbij 
wordt ingezet op het bevorderen van zelfbeschikking, veiligheid, emancipatie 
en maatschappelijke participatie. Het specifieke doel voor de dialoogbijeen-
komsten binnen de Alliantie Verandering van Binnenuit valt onder deze brede 
doelstelling waarbij Mensenrechtenverdragen en genderspecifiek beleid rich-
tinggevend zijn. Enerzijds wordt, via feitelijke informatie en ervaringen, beoogt 
zelf inzichten te krijgen in de brede thematiek van mensenrechten, genderge-
lijkheid, seksuele diversiteit en sociale gelijkheid. Anderzijds gaat het om be-
wustwording en anders denken over en/of creëren van de eigen positie in de 
sociale omgeving en de verhouding met en tot anderen. De diverse stappen 
in de ontwikkeling moeten uiteindelijk werkelijke acceptatie, respect, mentali-
teits- en gedragsverandering teweegbrengen. 

Doelgroep
Doelgroepen zijn mensen met diverse migratie- en/of vluchtelingen-achter-
gronden, zoals Marokkaanse, Turkse en Koerdische Nederlanders en status-
houders waaronder Somaliërs, Syriërs en Afghanen. De samenstelling varieert 
van gemengde groepen van mannen en vrouwen tot vrouwengroepen en 
mannengroepen. Ook de leeftijd in de groepen varieert. In 2020 werden enke-
le jongerenbijeenkomsten in de leeftijd 18-25 jaar georganiseerd. De werving 
en de samenstelling van de groep is mede afhankelijk van de vraag of thema-
tiek die speelt én van het netwerk van organisaties, dialoogleiders en LWM.

Daarnaast zijn de dialoogleiders belangrijke intermediairs en doelgroep. De 
LWM heeft een profiel voor dialoogleiders. Belangrijk is dat zij en de deelne-
mers dezelfde achtergrond hebben en/of dat zij affiniteit met de deelnemers 
hebben, zodat zij binding hebben en houden met de doelgroep. Via dialoog-
leiders wordt ingezet op een aanpak, verandering van binnenuit. Zij moeten 
enerzijds het perspectief van de deelnemers, hun achterban, verstaan en an-
derzijds handelen vanuit het kader van zelfbeschikking, keuzevrijheid, eman-
cipatie en participatie. Dialoogleiders signaleren, inventariseren en adviseren 
deelnemers op thema’s, vragen, behoeften en knelpunten die bij hen spelen. 
Stap voor stap begeleiden de dialoogleiders de deelnemers tijdens de bijeen-
komsten. De dialoogleiders krijgen ondersteuning, coaching en intervisie van 
de LWM en er worden studie- en terugkomdagen georganiseerd.

Typerend aan de aanpak
De socratische gespreksvoering staat centraal in de methodiek. De kunst is 
dat dialoogleiders hier goede invulling aan geven. Dit gebeurt onder meer 
door het stellen van de juiste open vragen, het geven van concrete ervarin-
gen, voorbeelden en door de diepte in te gaan zonder de eigen mening te 
ventileren. Zo wordt een ‘vrije ruimte voor anders denken’ gecreëerd, die 
moet leiden tot het inleven in mensen die anders zijn dan jij. Het is belangrijk 
dit zeer langzaam, stap voor stap, aan te pakken. Vooraf worden duidelijke 
spelregels geformuleerd zoals dat iedereen een mening mag hebben, dat 
er geen discussie is, en dat er altijd wederzijds respect moet zijn voor elkaar, 
voor diversiteit. Veiligheid en vertrouwen in de groep zijn belangrijke voor-
waarden voor de dialoog. De dialoog biedt ruimte voor zelfonderzoek en 
gezamenlijk onderzoek. De socratische dialoog is gericht op nieuw denken, 
over onderliggende redenen, waarden, normen en visies, dat voorbij gaat aan 
het oude denken.
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Opzet van de dialoogbijeenkomsten
In totaal zijn er drie dialoogbijeenkomsten per groep en een groep bestaat uit 
12-14 deelnemers. Het thema wordt door de dialoogleiders in afstemming met 
de doelgroep en organisaties gekozen. Mudawwanah stuurt erop dat in deze 
bijeenkomsten gendergelijkheid, seksuele diversiteit en sociale veiligheid aan 
bod komen, op een wijze die past. De regie ligt ook mede bij de deelnemers 
zelf. Eigen ervaringen, gevoelens en vragen staan centraal. Hoewel de precieze 
inhoud van de bijeenkomsten kan variëren, is er wel een rode draad. Zo is 
gendergelijkheid essentieel binnen alle thema’s en dit kan bovendien een 
goed uitgangspunt zijn om andere thema’s te bespreken. Gendergelijkheid 
kan als trechter werken om specifieke of meer gevoelige onderwerpen aan 
te vliegen. Een voorbeeld: bespreek seksuele diversiteit vanuit algemene 
thema’s als vrije partnerkeuze of opvoeding. Om vandaaruit stap voor stap 

verder te komen tot de kern. Bij de start van de serie dialoogbijeenkomsten 
biedt kennis over mensen- en vrouwenrechten een kader/basis voor het 
bespreken van diverse thema’s. Daarvoor worden werkvormen gehanteerd als 
introductiefilmpjes met ervaringsverhalen, ervaringsdeskundigen, ervaringen 
van deelnemers, stellingen, beeldmateriaal, spellen etc. Aansluiten bij de 
belevingswereld is het uitgangspunt. Afhankelijk van de groep en vragen die 
spelen is de keuze en introductie van het thema heel divers.

Onderliggende aanname: waarom werkt het? Verandertheorie 
In het proces vindt er verandering plaats. Dit proces heeft een iteratief karak-
ter, wat betekent dat het herhalend en stapsgewijs op verschillende niveaus 
met elkaar, heen en weer, interacteert en zo tot het einddoel van gedragsver-
andering komt. 

Overdragen, 
verzamelen en 
uitwisseling van 
kennis en ervaringen  

Via dialoog 
onderwerp 
uitdiepen gericht op 
bewustwording en 
acceptatie

Stellen van open 
vragen, zorgen voor 
inleving én inzichten 
– gezamenlijk 
onderzoek

Dialoog legt gestelde 
vragen steeds terug, 
geen discussie maar 
verdieping

Reflectie op hoe 
verhoud ik mezelf tot 
anderen en anderen 
zich tot mij – Sociale 
context

Nieuwe vragen 
durven stellen gericht 
op: hoe verander ik 
dit van binnenuit en 
acceptatie

Mentaliteits- 
verandering 
--> 
Gedragsverandering 
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VON: Changemakers methodiek 

Doel
Het doel van Changemakers is dat de fundamentele waarden en normen van 
de mensenrechten boven culturele en religieuze conventies gesteld worden. 
Anders gezegd: het doel van de methodiek is dat mensen inzien dat geen en-
kele culturele traditie of hogere macht enige vorm van de ondermijning van 
de fundamentele mensenrechten kan en/of mag legitimeren. 

Subdoelen zijn (1) Een sociale beweging te faciliteren waarin het recht op 
zelfbeschikking, gelijkheid en individuele vrijheden worden nageleefd, 
uitgedragen en waar nodig verdedigd. (2) Mensenrechtenactivisten binnen 
vluchtelingen- en migrantengemeenschappen te ondersteunen. (3) Inbedding, 
aansluiting te realiseren bij maatschappelijke partners en de hele samenleving.

Doelgroep
De groep kent een grote diversiteit. Het zijn mensen met een migratieachter-
grond, veelal vluchtelingen zowel ‘oudkomers’ als ‘nieuwkomers’. De achter-
grond varieert sterk. 

Typerend aan de aanpak
De methodiek Changemakers kent vier uitgangspunten: 
1.  Mensenrechten als referentiekader, kompas en einddoel; de fundamentele 

waarden en normen van de mensenrechten. Deze staan boven culturele 
en religieuze conventies zoals ze ook in onze grondwet verankerd zijn. Dit 
uitgangspunt vormt niet alleen een moreel referentiekader maar ook een 
didactische basis bij de veranderprocessen. 

2.  Elementen van cultuur (mentaliteit en gedrag) kunnen alleen veranderd  
worden door de gemeenschappen zelf. 

3.  Een individu kan de motor zijn van sociale veranderingen; zo iemand 
noemen we een ‘changemaker’. Een changemaker volgens deze methode, 
is iemand die de mensenrechten in eigen handelen naleeft, uitdraagt en 
waar nodigt verdedigt. Daarnaast beschikt zij/hij de vaardigheden om in 
haar/ zijn sociale omgeving veranderprocessen op gang te brengen. In 
het Changemakers programma zijn er drie profielen van changemakers 
die de motor kunnen zijn voor de sociale veranderingen in hun omgeving: 
(a) bestuurders van vluchtelingen- en migrantenorganisaties die zelf de 
verantwoordelijkheid nemen om een bepaald thema in hun achterban te 
agenderen, (b) aanjagers die vaak een onorthodoxe manier inzetten om 
bepaalde misstanden onder de aandacht te brengen, en (c) trainers die 
binnen de gemeenschappen de verdiepingsprocessen op gang brengen.

4.  Een duurzaam sociaal veranderproces bestaat uit kleine en concreet doel- 
gerichte acties en activiteiten.

Onderliggende aanname: waarom werkt het? 
In de kern van de methodiek staat de Vaarkaart centraal. Dit is, behalve een 
hulpmiddel voor leer- en ervaringstrajecten ook een nuttig instrument voor 
het implementeren van een verandertraject. De aanpak is simpel: de trainer 
volgt de lijn van de Vaarkaart. De volgende alinea gaat in op de fasering: 

Wij vluchtelingen zijn hier dankzij mensenrechten (gedeelde waarde: 
mensenrechten) + stilstaan bij dat discriminatie zelf niet prettig is dus 
dat het belangrijk is om zelf ook niet te discrimineren  p  confronteren: 
in de spiegel laten lijken (gedragen wij ons wel volgens onze normen 
en waarden?)  p  probleemerkenning: het samen problematiseren van 
cultuurerfgoed  p  actieplan: samen plannen maken voor verandering.
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Opzet van de bijeenkomsten
In de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de Vaarkaart (met de stappen 
van verandering):
1. Het herkennen en erkennen van het probleem: in eerste instantie worden 

problemen, bijvoorbeeld homofobie, vaak niet als probleem gezien. De 
ervaring leert dat bijvoorbeeld een open gesprek over homoseksualiteit en 
homofobie in eerste instantie een vrije en veilige ruimte nodig heeft, die zich 
baseert op - min of meer- gedeelde waarden. Er wordt dus overeenstem-
ming gevonden over gemeenschappelijke waarden. Mensenrechten zijn 
hierbij de leidraad: dit sluit aan bij vluchtelingen omdat zij hier zijn vanwege 
de mensenrechten. Vervolgens reflecteert men op het eigen gedrag. De 
deelnemers krijgen dus een spiegel voorgehouden: gedragen wij ons wel 
naar de waarden die we belangrijk vinden (mensenrechten) als het gaat om 
dit concrete thema (homoseksualiteit)? Met als insteek dat als je zelf niet 
gediscrimineerd wilt worden je dat ook niet bij anderen moet doen. Op deze 
manier wordt toegewerkt naar de herkenning en erkenning van problemen 
als homofobie, geweld tegen vrouwen, ongelijkheid tussen vrouwen en 
mannen etc. 

2. De tweede stap van de Vaarkaart gaat over het analyseren van de omgeving 
waarin de eerder geformuleerde verandering plaats moet vinden. Daarom is 
het fundamenteel van belang dat de deelnemers zelf een ‘krachtenanalyse’ 
kunnen doen: zodat zowel de positieve als negatieve krachten om negatieve 
normen en waarden te veranderen duidelijk worden. 

3. De derde is dat de deelnemers (als individu en als groep) strategie en acties 
ontwikkelen.

Het programma is flexibel m.b.t. het inzetten van werkvormen, instrumenten 
en thema’s. 
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In dit hoofdstuk onderbouwen we met wetenschappelijke kennis de 
werkwijzen zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Op basis hiervan kan 
worden benoemd wat de kracht is van de manier waarop het Consortium 
Zelfbeschikking werkt. 

4.1. Sociale normen veranderen
Het Consortium Zelfbeschikking zet in op het veranderen van sociale normen 
met betrekking tot gender, seksualiteit en geweld met als doel dat mensen 
minder gender gerelateerd geweld plegen en om te zorgen dat zij genderge-
lijkheid en LHBT-personen beter gaan accepteren. Het inzetten op een sociale 
normverandering om gedrag te veranderen is stevig onderbouwd vanuit we-
tenschappelijk onderzoek. 

Bekend uit de wetenschappelijke literatuur is dat de sociale norm een sterke 
invloed heeft op hoe mensen denken en doen (Tankard & Paluck, 2016). Tal van 
onderzoeken laten zien dat mensen (positief) van houding veranderen door 
het horen van een positieve mening van iemand uit hun eigen groep over een 
gestigmatiseerde groep (Blanchard et al., 1994; Crandall, Eshleman & O’Brien, 
2002; Monteith, Deneen & Tooman, 1996). Door sociale normen gaan mensen 
niet alleen anders denken, maar zich ook daadwerkelijk anders gedragen en 
het kan discriminatie verminderen (Paluck, 2009a; Van Wittenbrink & Henly, 
1996; Sechrist & Milford, 2007). Communiceren wat de sociale norm is, heeft 
mogelijk ook een langetermijneffect: wanneer mensen de boodschap krijgen 

dat anderen uit hun eigen omgeving positiever denken over een bepaalde 
gestigmatiseerde minderheidsgroep, dan beïnvloedt dit hun houding ook 
maanden later nog, zo blijkt uit studies van Zitek en Hebl uit 2007 en Stangor, 
Sechrist en Jost uit 2001. 

Dat sociale normen houding en gedrag kunnen veranderen, geldt ook ten 
aanzien van vrouwen en LHBT-personen. Er zijn verschillende aanwijzingen dat 

Werkzame mechanismen4

Deelnemers tijdens een bijeenkomst voor gespreksleiders van de Alliantie Verandering van Binnenuit.
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het inzetten van sociale normen ook kan werken voor het verminderen van 
discriminatie van vrouwen. In een aantal reviews over gender based violence 
wordt geconcludeerd dat dit geweld alleen gestopt kan worden door het ver-
anderen van sociale normen over vrouwen en mannen (Jewkes, Flood, Lang, 
2015, Paluck, Ball, Poynton, Sieloff, 2010; Vaitla et al., 2018). En in verschillende 
studies is aangetoond dat het veranderen van de perceptie van sociale nor-
men effect heeft op de omgang van heteroseksuele personen met homosek-
suele personen (Monteith, Deneen, Tooman, 1996; Oyamot, Jackson, Fisher, 
Deason, Borgida, 2017; Tankard & Paluck, 2017; Zitek & Hebl, 2007).

Sociale normen zijn dus van groot belang voor de thema’s waar het Consorti-
um Zelfbeschikking aan werkt. Inzetten op verandering van de sociale norm is 
dus een effectieve insteek wanneer je wilt zorgen dat mensen de positie van 
vrouwen en minderheden zoals LHBT-personen willen verbeteren en geweld 
tegen vrouwen willen verminderen. 

4.2. Een community based approach 
Belangrijk is dat sociale normen door iemand uit de groep worden gesteld en 
niet door iemand die wordt gezien als ‘van buiten’ (Haslam Oakes, McGarty, 
Turner, Reynolds, Eggins, 1996; Munger, 2007; Puhl, Schwartz, Brownell, 2005; 
Stangor, Sechrist, Jost 2001). Sociale normen veranderen kan dus alleen met 
mensen die enige binding hebben met elkaar. Hoe je sociale normen commu-
niceert kan op verschillende manieren gebeuren. In een review van Cislaghi 
en Heise (2018) worden drie verschillende manieren genoemd: (1) Mensen 
vertellen (of laten zien) hoe andere mensen denken; bijvoorbeeld de informa-
tie geven dat veel mensen uit de eigen groep alcohol drinken of discrimina-
tie afkeuren. (2) Persoonlijke feedback geven of je al dan niet voldoet aan de 
norm: mensen vertellen dat hun eigen groep anders denkt, dan ze aanvankelijk 
dachten. En (3) een community based approach of in het Nederlands, een 

gemeenschapsbenadering waarin bijeenkomsten worden gehouden met 
mensen die grotendeels uit eenzelfde gemeenschap komen. Dit laatste is de 
aanpak die het Consortium Zelfbeschikking inzet. Cislaghi en Heis (2018) ge-
ven aan dat het bij dergelijke groepsbijeenkomsten cruciaal is om in te zetten 
op (1) motiveren van mensen; dat mensen gaan merken dat de huidige sociale 
normen nadelig zijn, (2) de deelnemers stellen samen een nieuwe norm en (3) 
de deelnemers gaan anderen ook motiveren om te veranderen. Dat is in grote 
lijnen de aanpak die Consortium Zelfbeschikking ambieert: dat de deelnemers 
zich na afloop blijven inzetten voor zelfbeschikking en non-discriminatie. 

Een community based approach wordt door diverse onderzoekers als een 
kansrijke of opkomende aanpak bij o.a. het tegengaan van geweld tegen vrou-
wen en meisjes vanwege hun sekse (Arango et al., 2014; Lundgren & Amin, 
2015). Deze aanpak wordt ook breder ingezet om gezond gedrag te bevor-
deren; en net als bij het tegengaan van geweld tegen vrouwen, werkt een 
‘community based approach’ met name wanneer het gericht is op verandering 
van sociale normen (Merzel,& D’Afflitti, 2003). Dat kan onder meer door het 
trainen van invloedrijke leden uit de gemeenschap (Merzel Merzel,& D’Afflitti, 
2003) en het houden van groepsconversaties (Cislaghi & Heise, 2018). Echter, 
het bewijs voor een community based approach komt met name uit landen 
met lage inkomens en is nog weinig onderzocht in landen met hoge inkomens 
(Ellsberg, Arango, Morton, Gennari, Kiplesund, Contreras, Watts, 2015). 

Een voorbeeld van een succesvolle interventie die een community based 
approach heeft is ‘Tostan’s Community Empowerment Program (CEP)’ in 
sub-Sahara Afrika. In een rapport van Vaitla, Taylor, Van Horn en Cislaghi (2017) 
wordt deze succesvolle interventie beschreven waarmee meisjesbesnijdenis 
aantoonbaar is verminderd. De interventie hield in dat lokale gemeenschap-
pen met elkaar in gesprek gingen op bijeenkomsten; dus vergelijkbaar met de 
werkwijze van het Consortium Zelfbeschikking. Tijdens die bijeenkomsten 
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werd bewust stil gestaan bij de normen die schadelijk zijn voor meisjes en 
vrouwen. Uitgangspunt waren de mensenrechten en vooral het recht om vrij 
te zijn van discriminatie. Gedurende de gesprekken gingen de deelnemers 
meisjesbesnijdenis en het jong uithuwelijken als een vorm van discriminatie 
beschouwen. Deelnemers werden gestimuleerd om na te denken over of meer 
rechten voor jongens en mannen dan voor meisjes en mannen verenigbaar is 
met hun waarden en ambities. In de ideale situatie leidde dat tot gezamenlijk 
doelen stellen door de deelnemers en strategieën bedenken voor het aangaan 
van verandering (Vaitla et al., 2017). 

De aanpak van CEP komt grotendeels overeen met de ambitie voor de bijeen-
komsten van het Consortium Zelfbeschikking. Wat anders is dat bij CEP ook 
nog een commissie werd benoemd van mensen uit de gemeenschap die de 
strategieën zouden gaan uitvoeren (Vaitla et al., 2017). Dat is bij het Consorti-
um Zelfbeschikking vaak niet het geval; al melden zich sommige deelnemers 
na afloop van de bijeenkomsten aan als gespreksleider om zo ook te helpen 
de verandering verder te brengen. 

Lessen uit het CEP programma waren o.a. dat het belangrijk is om te werken 
met bestaande sociale netwerken: want het gaat om een verandering van 
gemeenschappen. En ook een les is dat het niet alleen gaat om het verlaten 
van normen maar ook het creëren van nieuwe normen. In plaats van ‘meisjes 
moeten vroeg trouwen’ kan het worden “meisjes moeten naar school’ (Vaitla 
et al., 2017). 

Zelfreflectie stimuleren
Een van de manieren om via bijeenkomsten met een community based ap-
proach sociale normen te veranderen, is het zichtbaar maken van wat het 
verschil is tussen de persoonlijke attitudes van mensen en wat de normen zijn 
(Cislaghi & Heise, 2018). Het gaat er dus om dat duidelijk wordt dat mensen de 

huidige sociale normen vaak niet onderschrijven en / of dat schadelijke prak-
tijken op lang niet zoveel ‘support’ kunnen rekenen als vaak wordt gedacht. 
Dit is een variant die wordt gebruikt door een deel van de partners van het 
Consortium Zelfbeschikking. Er wordt bijvoorbeeld naar boven gehaald dat 
veel mensen het taboe op huiselijk geweld of de achterstelling van meisjes, 
eigenlijk niet oké vinden.

Dit kan echter alleen als mensen persoonlijk het gevoel hebben dat sociale 
normen niet matchen met hun persoonlijke gevoelens. Als mensen dat nog 
niet zo ervaren, dan is het zinvol om eerst meer te vertellen over de nadelige 
consequenties van de sociale normen, zo blijkt uit een review van Cislaghi en 
Heise (2018). Dit is ook vaak gebeurd bij bijeenkomsten van het Consortium 
Zelfbeschikking: er wordt verteld over de nadelige consequenties van praktij-
ken als uithuwelijking en meisjesbesnijdenis (zie paragraaf 3.4.2.). 

Normen stellen door wetten en mensenrechten 
Diverse studies tonen aan dat door wet- en regelgeving te formuleren ten 
aanzien van bijvoorbeeld de rechten van LHBT-personen, en deze wetten te 
communiceren, discriminatie verminderd kan worden (Barron & Hebl, 2013; 
Tankard & Paluck, 2017). Studies geven aan dat dit mogelijk ook de positie van 
vrouwen kan verbeteren (Morrison, Ellsberg, Bott, 2007). Dat geldt niet alleen 
voor wetten maar ook kan een normerende werking uitgaan door te commu-
niceren over mensenrechten of instituten voor de mensenrechten (Noh, 2016; 
Pereira, Monteiro, Camino, 2009).

Het communiceren van wetten of mensenrechten kan ingezet worden in een 
community based approach om zo sociale normen te veranderen zoals in het 
hierboven beschreven voorbeeld van het CEP programma op basis van Vaitla, 
Taylor, Van Horn en Cislaghi (2017). 
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Socratische gespreksmethode 
Voor de socratische gespreksmethode – een specifieke vorm van dialoog 
voeren die twee van de zeven consortiumpartners inzetten – is ook enige 
onderbouwing. Zoals beschreven staat in een KIS-publicatie over polarisatie 
(Verloove et al., 2020) is een mechanisme in de socratische methode het ver-
werpen van aannamen en impliciete kennis door kritisch te denken (Morrel, 
2004). Onderzoek heeft aangetoond dat vragen stellen volgens de socratische 
methode kan bijdragen aan het ontwikkelen van kritisch denken (Yang, New-
by & Bill, 2005). Het andere onderbouwde mechanisme dat bij de socratische 
methode een rol speelt is het ‘perspectief wisselen’. Volgens Moore (1986) is 
het essentieel bij het oplossen van conflicten om het perspectief van de an-
dere partij te begrijpen voordat men oplossingen kan genereren om aan de 
behoeften van beide partijen te voldoen. Ook Sessa (1996) en een review van 
Ku, Wang (2015) toonden aan dat van perspectief wisselen en je inleven in een 
ander, een conflict minder hoog laat oplopen. Of en hoe de socratische ge-
spreksmethode als geheel effectief is bij het vergroten van acceptatie van ge-
ndergelijkheid en LHBT-personen is nog niet onderzocht in wetenschappelijk 
onderzoek. 

4.3. Inleving en empathie stimuleren
In het Consortium Zelfbeschikking wordt op een deel van de bijeenkomsten 
door middel van ervaringsverhalen (van deelnemers, van uitgenodigde spre-
kers of via filmpjes) ingezet op het vergroten van inleving en empathie ten 
aanzien van vrouwen en meisjes en LHBT-personen die slachtoffer zijn van 
discriminatie en / of gender gerelateerd geweld. Uit diverse studies komt naar 
voren dat wanneer je discriminatie wilt verminderen, dat het inzetten het ver-
groten van empathie of inlevingsvermogen, kan leiden tot positieve resultaten 
(zie o.a. Berger, Benatov, Abu-Raiya, Tadmor, 2016; Paluck, 2009b; Tompkins, 
Shields, Hillman, White, 2015). 

Dit geldt voor diverse gestigmatiseerde groepen: er zijn ook een reeks on-
derzoeken over inleven en empathie die betrekking hebben op discriminatie 
van mensen die homoseksueel zijn (Batson & Ahmad, 2009; Hodson, Choma, 
Costello, 2009) en mensen die transgender zijn (Broockman en Kalla, 2016; 
Tompkins, Shields, Hillman, White, 2015). Ook voor het verminderen van dis-
criminatie van vrouwen lijkt inleving en empathie belangrijk te zijn (Becker & 
Swim , 2011; Zawadzki, Shields, Danube, Swim, 2014). Zo komt uit experimen-
ten van Becker en Swim (2011) naar voren dat wanneer mannen stil gaan staan 
bij de gevoelens van vrouwen bij seksistische incidenten, zij minder seksisti-
sche opvattingen krijgen. Het alleen inleven in vrouwen die met seksisme te 
maken hadden was niet voldoende; het stilstaan bij de gevoelens van vrouwen 
(empathie) bleek nodig te zijn (Becker & Swim, 2011). Vrouwen zelf kunnen zich 
natuurlijk ook schuldig maken aan seksisme en ook voor hen kan empathie 
een positief effect hebben: zo staan vrouwen positiever ten op zichten van 
vrouwen (kunnen zich o.a. beter met hen identificeren) die niet aan de gen-
dernormen voldoen wanneer zij het idee hebben dat deze vrouwen het zwaar 
hebben gehad en zij empathie ervaren gaan voor hen (Pietri, Johnson, Ozgu-
mus, Young, 2018).

4.4. Empowerment 
Empowerment wordt door hoogleraar Tine Van Regenmortel (2002) be-
schreven als ‘een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 
gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit 
via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en 
het stimuleren van participatie’. Dat betekent dat empowerment dus in wezen 
gaat om een versterkingsproces waardoor mensen meer greep krijgen op het 
eigen handelen en dus meer ‘agency’ krijgen maar ook meer invloed krijgen 
om te participeren in de samenleving (Van Regenmortel, 2008). Geloof en 
vertrouwen krijgen in eigen mogelijkheden om invloed te kunnen uitoefenen 
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en het zicht krijgen op beschikbare steun- en hulpbronnen om dit te verwe-
zenlijken met de nodige vaardigheden om deze bronnen te kunnen hanteren 
(kritische bewustwording) zijn hiervoor nodig (Van Regenmortel, 2008).

Als we specifiek kijken naar slachtoffers van huiselijk geweld dan gaat empo-
werment volgens de literatuur om betekenisvolle verandering voor slachtof-
fers in het hebben van macht, in interactie met hun omgeving. Het gaat om 
een proces waarin iemand (in een specifieke context: in interactie met een 
iemand anders) weinig macht heeft, een persoonlijk doel stelt om macht te 
krijgen, actie te ondernemen en het aan de slag gaat om dat doel te behalen, 
waarbij een gevoel van eigen effectiviteit, kennis, vaardigheden en hulpbron-
nen toeneemt en het kunnen reflecteren op de impact van haar / zijn eigen 
acties (Cattaneo en Goodman, 2015). Anders dan bij een algemene definitie 
van empowerment draait het hier niet om participatie maar meer om het wer-
ken aan zelfgekozen doelen door het opdoen van nieuwe vaardigheden. Een 
studie van Perez, Johnson en Wright (2012) onder vrouwelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld in opvangcentra, liet zien dat empowerment van de vrouwen 
(met name vaardigheden en zelfvertrouwen) de impact van het geweld op 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij laag en matig geweld deed ver-
zwakken. Ook in een latere studie werd gevonden dat empowerment bescher-
mende effecten heeft: op de mentale gezondheid maar ook op het opnieuw 
slachtoffer worden van geweld (Dardis, Dichter, Iverson, 2018).

Empowerment versterken bij vrouwen onder meer om geweld tegen hen te 
voorkomen of de impact van geweld te verminderen, is dus een zinvolle aan-
pak volgens de wetenschappelijke literatuur. Bij het Consortium Zelfbeschik-
king ligt de nadruk op zicht krijgen op de beschikbare steun- en hulpbronnen: 
er wordt vaak verteld waar en hoe slachtoffers hulp kunnen krijgen. Ook wordt 
er tijdens de bijeenkomsten op ingezet dat slachtoffers – en de mensen in hun 
omgeving - geweld niet meer accepteren. Sommige organisaties zetten ook 

in op het aanleren van nieuwe vaardigheden aan deelnemers voor hun eigen 
empowerment: in het bijzonder het krijgen van meer zelfvertrouwen (‘inner-
lijke kracht noemen Kezban en Mudawwanah dat). Tijdens de bijeenkomsten 
wordt ook gepraat over geweldservaringen en zo wordt gewerkt aan de vaar-
digheid om geweld bespreekbaar te maken.

4.5. Kennis vergroten

4.4.1. Informatie over hulpverlening 
Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe informatie over hulpverlening het 
beste verstrekt kan worden aan slachtoffers van huiselijk geweld. Zoals be-
schreven in paragraaf 1.2.6. zijn er diverse barrières voor slachtoffers om hulp 
te zoeken. In het ‘Wat werkt dossier’ over partnergeweld wordt op basis van 
de literatuur gesteld dat het verstrekken van gegevens van hulpinstanties een 
van de manieren is om geweld te verminderen (van Oosten, Visser, Hazebroek, 
Daru, 2015) maar er wordt niet verder ingegaan op hoe dit het beste kan ge-
beuren. Wel is bekend uit onderzoek in België dat alleen het meegeven van 
een informatie op papier (in dit onderzoek: een kaartje met hulpadressen en 
tips over hoe je je eigen veiligheid kan vergroten) niet voor veel verandering 
zorgde. Vragen die gesteld worden door een professional over ervaringen met 
huiselijk geweld, leken slachtoffers juist wel te helpen (Van Parys, Deschepper, 
Roelens, Temmerman, Verstraelen, 2017). Het gesprek over huiselijk geweld en 
het praten over ervaringen lijkt dus belangrijker te zijn dan het meegeven van 
informatie op papier over waar je hulp kunt zoeken. 

4.4.2. Kennis vergroten: inzicht in risico’s 
Tijdens de bijeenkomsten van het Consortium Zelfbeschikking wordt vaak 
informatie gedeeld over de risico’s van bijvoorbeeld huwelijksdwang of meis-
jesbesnijdenis. Deze manier van werken kan vergeleken worden met wat in de 
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gezondheidszorg het vergroten van risicoperceptie heet (Bartholomew et al., 
2011). Hierbij wordt erop ingezet dat mensen zelf gaan beseffen dat als zij het 
verkeerde doen - zoals hun familielid dwingen om te trouwen of getrouwd te 
blijven of een familielid terugsturen naar het land van herkomst - dat dit bete-
kent dat zij zelf of hun familie dan verschillende risico’s lopen. De bedoeling is 
dat mensen deze praktijken dan gaan staken om zo de risico’s te voorkomen: 
verschillende studies hebben aangetoond dat dit inderdaad zo werkt als het 
gaat om gezondheid (Bartholomew et al., 2011; Brewer et al., 2007; Rothman & 
Kiviniemi, 1999). Onderzoekers verwachten dat dit ook relevant is voor gender 
gerelateerd geweld want geweld is ook duidelijk ongezond gedrag en wan-
neer je weet wat de gevolgen hiervan zijn kun je als vrouw je hier beter tegen 
beschermen (Gidycz, McNamara en Edwards, 2006; Harding & Helweg-Larsen, 
2009; Nurius, 2000). Van meisjesbesnijdenis is bekend dat het geven van in-
formatie over de risico’s zinvol kan zijn. Er is een verband tussen weet hebben 
van de gezondheidsrisico’s en het afkeuren van meisjesbesnijdenis (Marcusán, 
Singla, Secka, Utzet, Le Charles, 2016). Desondanks zijn er professionals in de 
gezondheidszorg die toch het voornemen hebben om hun eigen dochters te 
laten besnijden. Alleen maar het weet hebben van de risico’s lijkt dus niet vol-
doende om gedrag te veranderen (Marcusán, et al., 2016). 

4.4.3. Kennis vergroten: religie inzetten
In het consortium gebruikt de ene organisatie religie om de doelen te behalen en 
andere consortiumpartners juist niet. Maar wat zegt de wetenschap hierover? 

Noord-Amerikaanse onderzoekers verwachtten aan het begin van hun studie dat 
religie werkt om mensen toleranter te maken naar homoseksuele mensen (Vilay-
thong, Lindner, Nosek, 2010). Ze dachten dat religieuze heteroseksuelen mogelijk 
toleranter zouden worden naar homoseksuele mensen als ze eerst de ‘gulden 
regel’ lezen die in verschillende religies te vinden is. In het Christendom is dat: 
‘wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’. In het Boeddhisme 

is een vergelijkbare stelling te vinden. Bij heteroseksuele Boeddhisten maakte het 
echter geen verschil in de manier waarop ze dachten over homoseksuelen, wan-
neer ze eerst werden gewezen op het religieuze voorschrift. Bij de heteroseksuele 
Christenen maakte het ook geen verschil als ze lazen dat de ‘gulden regel’ een uit-
spraak was van Jezus Christus: zij werden hierdoor niet homovriendelijker. En als 
ze lazen dat dit voorschrift een uitspraak was van Boeddha, werden ze zelfs nog 
negatiever ten aanzien van homoseksuelen (Vilaythong, et al., 2010). Verschil-
lende studies bevestigen dat het averechts kan werken religie in te zetten om de 
acceptatie van LHBT’s te vergroten. Een studie van Ramsay, Pang, Shen en Rowatt 
(2014) laat zien dat vooroordelen werden versterkt bij christenen en boeddhisten 
wanneer ze herinnerd werden aan hun religie. Ook een studie van Johnson, Ro-
watt en LaBouff (2012) toont aan dat wanneer religieuze heteroseksuelen, meren-
deels Christenen, van tevoren worden blootgesteld aan woorden die te maken 
hebben religie, zij daarna negatiever denken over homoseksuelen dan wanneer 
zij aan neutrale woorden zijn blootgesteld. Yilmaz, Karadöller en Sofuoglu (2016) 
laten hetzelfde zien onder Turkse Islamitische studenten: ook deze groep wordt 
negatiever over homoseksuelen wanneer zij vooraf religieuze woorden lezen, zo-
als Allah en moskee. Het blootstellen van heteroseksuele Moslims aan woorden 
die te maken hebben met rationeel denken (bijvoorbeeld ‘denk’ en ‘analyseer’) 
kan er juist wel voor zorgen dat hun expliciete houding homovriendelijker wordt.

Ook andere type vooroordelen kunnen versterkt worden door religie: uit 
onderzoek van Johnson, Rowatt en LaBouff (2010) komt naar voren dat voor-
oordelen op grond van achtergrond versterkt kunnen worden door het bloot-
gesteld worden aan ‘Christelijke’ woorden. Ook context kan daarbij werken als 
een herinnering aan de religie: vlakbij een kerk laten mensen meer vooroor-
delen zien ten aanzien van onder meer andere etnische en religieuze groepen 
zoals moslims, dan wanneer ze niet bij een kerk staan (LaBouff, Rowatt, John-
son, Finkle, 2012). Als het gaat om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, is 
aangetoond dat mensen na te worden blootgesteld aan religieuze woorden, 
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meer seksistische opvattingen onderschrijven zoals dat vrouwen onschuldig, 
hulpeloos en moederlijk (Haggard, Kaelen, Saroglou, Klein, Rowatt, 2018).

Tegelijktijdig komt uit een meta-analyse overtuigend bewijs naar voren 
dat religieuze mensen helpen herinneren aan hun religie, zorgt voor meer 
pro-sociaal gedrag (Shariff, Willard, Andersen, Norenzayan, 2016). Maar hoe 
kan religie enerzijds sociaal gedrag bevorderen en anderzijds vooroordelen 
versterken? Als we de studies bestuderen lijkt dit afhankelijk van: 
1  Of iemand tot de eigen groep wordt gerekend: in een review van Preston, 

Ritter en Ivan Hernandez (2010) wordt geconcludeerd dat iemand helpen 
herinneren aan zijn of haar religie, leidt tot sociaal gedrag naar de eigen 
groep maar niet naar mensen die worden gezien als ‘de ander’. Religie gaat 
namelijk niet alleen over het geloven in God maar versterkt ook de banden 
met de ‘eigen groep’ en kan daardoor juist de houding naar mensen die wor-
den gezien als niet behorende tot de eigen groep, verslechteren (Preston et 
al., 2010). 

2.   Hoe iemands religie wordt geïnterpreteerd: veel hangt af van hoe mensen 
hun religie ervaren, beleven en interpreteren. Dit komt onder meer naar 
voren uit Carpenter en Marshall (2009): zij toonden aan dat mensen die 
‘intrinsiek religieus’ zijn, zich moreel beter gedragen wanneer zij herinnerd 
worden aan hun religie; door eerst iets te lezen over hun religie, handelen 
zij beter naar de hun eigen morele overtuiging. Dat geldt niet voor mensen 
die ‘extrinsiek religieus’ zijn; mensen die religieus zijn voor hun persoonlijke 
comfort en sociale contacten. Ook al worden zij herinnerd aan hun religie, 
dan nog kunnen zij zich ‘moreel hypocriet’ gedragen. Dit sluit aan bij een 
studie van Bard en Rothgerber (2018) die vonden dat mensen herinneren 
aan religie, ertoe kan leiden dat seksistisch taalgebruik wordt verhoogd 
bij ‘extrinsiek religieuzen’ maar niet bij ‘intrinsiek religieuzen’; bij deze ge-
lovigen wordt seksistisch taalgebruik juist minder wanneer zij herinnerd 
worden aan hun religie. Ook in een studie van Golec De Zavala, Cichocka, 

Orehek en Abdollahi (2012) is gevonden dat bij intrinsiek gelovigen (zowel 
bij christenen als bij moslims) het herinnerd worden aan hun eigen moraal, 
de vijandschap ten op zichte van andere groepen kan verminderen. Religie 
kan mensen dus wel beter later handelen naar hun eigen morele maatstaven 
maar dat geldt alléén voor mensen die hun religie op een bepaalde manier 
beleven en associëren met moreel gedrag. Dit wordt ook geconcludeerd 
door Burch-Brown en Baker (2016) die stellen dat religie vooroordelen kan 
versterken maar ook kan verminderen door een andere interpretatie van 
religie. In een studie van Hoffarth, Hodson en Molnar (2018) blijkt inderdaad 
dat religieuze mensen negatiever staan ten op zichte van homoseksuele 
mensen in het geval dat zij bekend zijn met de religieuze veroordelingen 
ten aanzien van homoseksualiteit (‘je mag het wel zijn, maar je mag het niet 
doen’) maar niet wanneer zij niet bekend zijn met die veroordeling. Uit een 
andere studie van Schumann, McGregor, Nash en Ross (2014) komt naar vo-
ren dat beter gedrag met name is te zien bij mensen die religieus zijn die na-
denken over hun eigen dood en het hiernamaals én tegelijkertijd herinnerd 
worden aan hun religie en deze associëren met morele regels (Schumann, 
McGregor, Nash, Ross, 2014). Dit komt overeen met de eerder genoemde re-
view van Preston, Ritter en Ivan Hernandez (2010): zij concluderen wanneer 
iemand herinnerd wordt aan God, die toekijkt of mensen zich wel moreel 
gedragen zoals in de studie van Schumann et al. (2014). Als mensen herin-
nerd worden aan hun dood, dan kan sociaal gedrag mogelijk ook versterkt 
worden naar mensen die worden gezien als ‘de ander’. In deze review wordt 
bewijs genoemd als het gaat om andere etnische groepen; vooroordelen 
ten opzichte van andere etnische groepen kunnen verminderd worden door 
religie wanneer mensen denken aan God die er op let of zij zich wel moreel 
gedragen. Echter, als het gaat om homoseksuele mensen is er (nog) geen 
bewijs dat de juiste interpretatie van religie of het denken aan God de ac-
ceptatie zou kunnen verbeteren; er is alleen bewijs dat het of niks doet óf de 
houding naar homoseksuelen kan verslechteren. 
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Als religie als middel wordt ingezet tijdens de bijeenkomsten van het Consortium 
Zelfbeschikking om mensen te stimuleren om te handelen volgens hun morele 
waarden of om sociaal gedrag te vertonen, dan werkt dit dus mogelijk voor een 
deel van de deelnemers goed – in het bijzonder diegenen die hun religie op zo’n 
manier ervaren, beleven en interpreteren dat het gaat om moreel handelen in de 
ogen van God. Echter, als het gaat om homoseksualiteit bestaat het risico dat het 
de acceptatie juist kan verslechteren. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat 
een gesprek over religie de acceptatie van homoseksualiteit zou kunnen bevor-
deren. 

Samenvatting 
In hoeverre zijn er aanwijzingen uit de wetenschap dat de aanpak van het 
Consortium Zelfbeschikking kan werken? 
• Sociale normen veranderen om de acceptatie van man-vrouw-gelijkheid en 

LHBT-personen te bevorderen, komt uit de wetenschappelijke literatuur naar 
voren als een zeer kansrijke aanpak. 

• De aanpak die het Consortium Zelfbeschikking kiest, een community based 
approach om sociale normen te veranderen, is een bewezen effectieve 
insteek (in met name lage inkomenslanden) als het gaat om de positie van 
vrouwen te verbeteren en discriminatie ten aanzien van LHBT-personen te 
verminderen. Het gaat er om dat tijdens een reeks van bijeenkomsten samen 
nieuwe normen worden gesteld. Een aandachtpunt is hierbij dat na een 
reeks bijeenkomsten met mensen uit de gemeenschap, er concrete plannen 
moeten worden gemaakt om de acties voor te zetten die de gemeenschap 
heeft bedacht. Dat gebeurt al door verschillende consortiumpartners. 

• Alle partners werken vanuit mensenrechten (en vrouwenrechten, 
kinderrechten en LHBT-rechten in het bijzonder). Het expliciet behandelen 
van deze mensenrechten kan effectief zijn om sociale normen te 

veranderen zo blijkt uit de wetenschappelijke literatuur. Een deel van de 
consortiumpartners doet dit. 

• De meeste consortiumpartners zetten (ook) in op het bespreekbaar maken 
van wat mensen werkelijk voelen en/of vinden om op die manier te laten 
zien dat de huidige sociale normen en schadelijke praktijken eigenlijk 
niet breed gedeeld worden in de gemeenschap en niet aansluiten bij de 
mensen in de gemeenschap. Er wordt bijvoorbeeld naar boven gehaald 
dat veel mensen het taboe op huiselijk geweld of de achterstelling van 
meisjes, eigenlijk niet oké vinden. Ook dit lijkt een effectieve aanpak uit de 
wetenschappelijke literatuur. De socratische gespreksmethode kan hierbij 
een goede methode zijn, al is hier nog niet veel onderzoek naar gedaan. 

• Dit bespreken van hoe mensen zich daadwerkelijk voelen, werkt echter 
alleen wanneer mensen zich op een andere manier voelen of andere dingen 
vinden dan de huidige sociale norm voorschrijft. Wanneer mensen dat 
nog niet vinden is het zinvol om eerst aandacht te besteden aan inleven 
in slachtoffers en / of aan de schade die de sociale normen en schadelijke 
praktijken, veroorzaken. Beide strategieën worden toegepast door het 
consortium en zijn kansrijk volgens de wetenschappelijke literatuur, ook al 
vragen ze nog om meer onderzoek. 

• Informatie geven over hulpverlening en waar je dat kan vinden, kan 
ook zinnig zijn in het kader van empowerment, maar hier is nog weinig 
onderzoek naar gedaan. Om empowerment van slachtoffers van huiselijk 
geweld verder te bevorderen moet ook ingezet worden op o.a. het trainen 
van vaardigheden en vergroten van zelfvertrouwen; een deel van de 
consortiumpartners doet dit ook. 

• Het geven van informatie over religie kan sociaal gedrag bevorderen in het 
geval dat mensen hun religie beleven, ervaren en associëren met moreel 
gedrag. Echter, het bespreken van religie kan de positie van LHBT-personen 
juist verslechteren, zo wijzen verschillende studies uit. 
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Hieronder staan belangrijke tips die de zeven consortiumpartners mee willen 
geven aan zelforganisaties en / of nieuwe gespreksleiders die met de thema’s 
aan de slag gaan. 

• Neem veel tijd voor voorbereiding: Voordat de bijeenkomst begint, is er 
al veel werk gedaan door mensen met invloed en gezag te overtuigen van 
het nut en noodzaak van het thema. Dit kost flink veel tijd, maar betaalt zich 
terug doordat de deelnemers dan ook echt naar de bijeenkomst komen. 

• Geef ruimte aan wat er leeft: Soms hebben deelnemers grote behoefte 
om te praten over een thema dat bij hen leeft. Geef hen de ruimte om het 
hierover te hebben zodat zij zich gehoord voelen en probeer langzaam maar 
zeker toe te werken naar het thema waar je het eigenlijk over wil hebben. 

• Leg een relatie met discriminatie op grond van religie en achtergrond: 
Deelnemers kunnen soms sceptisch zijn over dat discriminatie op grond van 
seksuele voorkeur wordt besproken met hen terwijl zij zelf veel last hebben 
van discriminatie op grond van achtergrond en religie en het gevoel hebben 
dat hier geen aandacht voor is. Tip is hierbij duidelijk te maken dat beide 
vormen van discriminatie juist veel gemeen hebben elkaar en beide vragen 
om een stevige aanpak. 

• Reageer rustig en respectvol op weerstand: Als gespreksleiders te maken 
krijgen met weerstand, dan wordt hier niet met afwijzen op gereageerd. De 
reacties mogen er zijn, maar gespreksleiders worden gestimuleerd om dit 
niet de focus te laten zijn van de bijeenkomsten.

• Wees flexibel: Hoe wordt gedacht over gender en seksualiteit verschilt sterk 
per groep deelnemers. Wees daarom flexibel met je programma en sluit aan 
bij waar de groep is. Wanneer je ‘te ver op de troepen voorruit loopt’, loop je 
het risico het contact met de groep te verliezen

Tips uit de praktijk5

Deelnemers tijdens een bijeenkomst voor gespreksleiders van de Alliantie Verandering van Binnenuit.
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• Wees realistisch: Het is niet realistisch om te verwachten dat een zeer 
conservatieve groep deelnemers in een paar bijeenkomsten verandert in een 
groep die LHBT volledig accepteert. Wel is het mogelijk om hen met meer 
respect te leren omgaan met LHBT-personen. Pas je verwachtingen dus aan 
bij waar de groep is. 

Randvoorwaarden
Om duurzame veranderingen in sociale normen binnen migranten- en vluch-
telingen gemeenschappen op gang te brengen, hebben zelforganisaties van 
mensen van migranten- en vluchtelingenachtergrond onder meer het volgen-
de nodig: 
• Tijd en vooral continuïteit. Korte projectsubsidies of andere kortstondige 

financiële impulsen aan organisaties zijn daarom vaak niet voldoende om 
zo’n veranderproces op gang te brengen. Een continuïteit in middelen van 
organisaties die de bijeenkomsten organiseren.

• Verankering in lokaal beleid. Om te zorgen dat ‘verandering van binnenuit’ 
geen ‘losse flodder’ is en duurzaam wordt geborgd in een gemeente, is 
een verankering in lokaal beleid nodig. Het stimuleren van verandering 
van binnenuit binnen migranten- en vluchtelingengemeenschappen past 
bij verschillende beleidsterreinen van de gemeente en verbindt deze aan 
elkaar. Denk aan veiligheidsbeleid in het bijzonder aan beleid gericht 
op de aanpak van huiselijk geweld, emancipatiebeleid, integratiebeleid, 
antidiscriminatiebeleid en LHBTI-emancipatiebeleid. Ook het actieve 
burgers dusdanig faciliteren dat zij kunnen werken aan het veranderen van 
hun eigen sociale omgeving, sluit nauw aan bij de participatiesamenleving 
en / of Wmo-beleid. Lees in deze handreiking voor gemeenten daar meer 
over. 

Samenvatting en conclusie 
Zelfbeschikking is het recht om eigen levenskeuzen te maken over onder 
meer liefde, seksualiteit en relaties. In het bijzonder voor meisjes, vrouwen en 
LHBT-personen is dit recht nog lang geen vanzelfsprekendheid. Denk bijvoor-
beeld aan meisjes die niet mogen kiezen met wie ze willen trouwen, vrouwen 
die van hun echtgenoot het huis niet uit mogen of LHBT-personen die van-
wege hun familie niet zichzelf kunnen zijn. Hierbij is niet alleen sprake van een 
schending van het recht op zelfbeschikking maar ook van discriminatie op 
grond van sekse en seksuele voorkeur. Meisjes, vrouwen en LHBT-personen 
lopen ook meer kans op diverse vormen van gender gerelateerd geweld zoals 
(ex)partnergeweld, seksueel geweld, huwelijksdwang, achterlating en eerge-
relateerd geweld. In hechte gemeenschappen waar sociale controle heerst en 
gemeenschappelijke sociale normen zijn, kan dit risico op geweld nog groter 
zijn of kan het moeilijker zijn om het geweld te stoppen. 

Een focus op specifieke doelgroepen 
Gender gerelateerd geweld, discriminatie en een gebrek aan zelfbeschikking 
zijn mondiale problemen. Ook in Nederland komen deze problemen onder de 
hele bevolking voor, maar het Consortium Zelfbeschikking richt zich speci-
fiek op mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Zij houden al 
tientallen jaren vanuit diverse projecten, bijeenkomsten met mensen van een 
migratie- of vluchtelingenachtergrond om sociale normen te veranderen en 
empowerment en zelfbeschikking van individuen te bevorderen. Momenteel 
werken zij hieraan vanuit de Alliantie Verandering van Binnenuit waarbij zij 
ook van elkaar leren en ondersteund worden door Movisie onder meer met 
wetenschappelijke kennis gebundeld in een toolbox. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-06/Handreiking-Verandering-van-Binnenuit-voor-gemeenten.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/nieuwe-toolbox-gespreksleiders-verandering-binnenuit
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Werkwijzen
Meestal worden drie bijeenkomsten met eenzelfde groep deelnemers gehou-
den. Die deelnemer hebben vaak deels dezelfde achtergrond, hebben een-
zelfde religieuze achtergrond of wonen in eenzelfde buurt. De bijeenkomsten 
worden vaak gehouden in buurthuizen en soms in moskeeën of huiskamers. 
De mensen worden geworven via de gespreksleider die over een flink netwerk 
beschikt in een bepaalde gemeenschap of een bepaald gebied. Die gespreks-
leider kan zelf actief zijn bij een zelforganisatie of daar veel mee samenwerken. 
Een deel van de consortiumpartners werkt ook met gespreksleiders die offici-
eel een zelforganisatie vertegenwoordigen. Bij alle consortiumpartners krijgen 
de gespreksleiders een training die hen de methodiek aanleert en voorbereidt 
op de bijeenkomst. Desalniettemin heeft de gespreksleider vaak de vrijheid 
om zelf de werkwijzen / werkvormen te kiezen die hij of zij inzet bij een bij-
eenkomst. De dialoog is de meest gekozen werkvorm (zoals de socratische 
gespreksmethode) maar ook wordt gebruikt gemaakt van filmpjes, sprekers of 
casussen.

Werkzame elementen
Iedere consortiumpartner en iedere gespreksleider die een bijeenkomst leidt, 
heeft zijn eigen werkwijze. Toch zijn een aantal aanpakken gemeenschappe-
lijk. In deze publicatie zijn die gemeenschappelijke elementen beschreven die 
onderbouwd kunnen worden vanuit de wetenschappelijke literatuur: 
• Sociale normen veranderen: Alle werkwijzen zetten in op het veranderen 

van sociale normen. Sociale normen veranderen om de acceptatie van 
man-vrouw-gelijkheid en LHBT-personen te bevorderen, komt uit de 
wetenschappelijke literatuur naar voren als een zeer kansrijke aanpak: want 
of mensen al dan niet LHBT-personen en vrouwen discrimineren, hangt sterk 
af van de sociale norm. 

• Een gemeenschapsaanpak: De aanpak die het Consortium Zelfbeschikking 
kiest lijkt veel op wat in de wetenschappelijke literatuur een community 

based approach genoemd wordt. Dit is een bewezen aanpak om sociale 
normen te veranderen, en is een bewezen effectieve insteek (in met 
name lage inkomenslanden) als het gaat om de positie van vrouwen te 
verbeteren en discriminatie ten aanzien van LHBT-personen te verminderen. 
Het gaat erom dat tijdens een reeks van bijeenkomsten samen nieuwe 
normen worden gesteld door mensen die samen het gevoel hebben 
een gemeenschap te vormen (dat kunnen mensen zijn met eenzelfde 
achtergrond maar ook bijvoorbeeld mensen in dezelfde wijk). Een 
aandachtpunt is hierbij dat na een reeks bijeenkomsten met mensen uit de 
gemeenschap, er concrete plannen moeten worden gemaakt om de acties 
voort te zetten die de gemeenschap heeft bedacht. 

• Mensenrechten centraal zetten: alle consortiumpartners werken vanuit 
de mensenrechten maar een deel van de consortiumpartners besteedt 
expliciet aandacht aan de mensenrechten (in het bijzonder vrouwenrechten, 
kinderrechten en de rechten van LHBT-personen) op de bijeenkomsten 
en geeft hier uitleg over. Ze zetten het in als normerend kader om te 
onderstrepen dat gender gerelateerd geweld verkeerd is en dat iedereen 
recht heeft op zelfbeschikking en gelijke behandeling. Het bespreken van de 
mensenrechten en normen stellen vanuit de mensenrechten, kan helpen om 
sociale normen te veranderen, zo komt naar voren uit de wetenschappelijke 
literatuur. 

• Zelfreflectie stimuleren: De meeste consortiumpartners zetten (ook) in op 
het bespreekbaar maken van wat mensen werkelijk voelen en/of vinden om 
op die manier te laten zien dat de huidige sociale normen en schadelijke 
praktijken eigenlijk niet breed gedeeld worden in de gemeenschap en 
niet aansluiten bij de mensen in de gemeenschap. Er wordt bijvoorbeeld 
naar boven gehaald dat veel mensen het taboe op huiselijk geweld of 
de achterstelling van meisjes, eigenlijk niet oké vinden. Ook dit lijkt een 
effectieve aanpak uit de wetenschappelijke literatuur. 
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• Uitleg geven over schadelijke gevolgen van geweld: vaak wordt 
er uitleg gegeven over de nadelige gevolgen van bijvoorbeeld 
huwelijksdwang, achterlating of besnijdenis. Al leidt dit niet tot een directe 
gedragsverandering, uit de wetenschappelijke literatuur komt naar voren 
dat het vergroten van het ‘risico perspectief’ (dus ervaren dat je risico loopt) 
mogelijk wel kan bijdragen aan veranderen. 

• Informatie geven over hulpverlening: er wordt vaak uitgelegd waar je hulp 
kan vinden als jij zelf of iemand die je kent te maken heeft met een vorm 
van gender gerelateerd geweld. Uit de literatuur komt naar voren dat het 
heel zinnig kan zijn in het kader van empowerment, maar hier is nog weinig 
onderzoek naar gedaan. Om empowerment van slachtoffers van huiselijk 
geweld verder te bevorderen zou ook ingezet moeten worden op o.a. het 
trainen van vaardigheden en vergroten van zelfvertrouwen zoals een aantal 
consortiumpartners al doen. 

Het geven van informatie over religie gebeurt soms, in het bijzonder wanneer 
deelnemers daar zelf vragen over hebben. Uit de wetenschappelijke literatuur 
komt naar voren dat religie sociaal gedrag zou kunnen bevorderen in het geval 
dat mensen hun religie beleven, ervaren en associëren met moreel gedrag. 
Echter, het bespreken van religie kan de positie van LHBT-personen juist 
verslechteren, zo wijzen verschillende studies uit. 
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