Zelfbeschikking, veiligheid
en gelijkheid: hoe bevordert
u dat ook in uw gemeente?
Door scholing op maat en samenwerking van
sociaal professionals en intermediairs vanuit
migranten- en vluchtelingenorganisaties

Alliantie
Verandering
van
Binnenuit
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Dit speelt ook in uw gemeente

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang,
achterlating en discriminatie van LHBTI-personen, ongelijkheid tussen vrouwen en mannen: deze problemen zijn dagelijks aan de orde, ook binnen de
verschillende culturele gemeenschappen in uw gemeente. Veel mensen met
een migratieachtergrond krijgen vaak niet de professionele hulp die zij nodig
hebben. Zij weten de weg niet of vinden de drempel te hoog. Het hart luchten
bij een vertrouwenspersoon helpt dan even, maar lost het probleem niet blijvend op. Voorkomen dat problemen en geweld escaleren vraagt om vertrouwen en om effectieve hulpverlening.

Kloof tussen vraag en aanbod
Professionele hulp bereikt bewoners met een vluchtelingen- of migratieachtergrond niet op tijd of sluit niet goed aan. Zij maken nauwelijks gebruik
van laagdrempelige voorzieningen, waardoor zij later juist in zwaardere en/
of duurdere voorzieningen terecht komen. Als antwoord op de vraag hoe gemeenten dit kunnen verbeteren adviseren onderzoekers van Kennisplatform
Integratie & Samenleving (KIS) “dat migrantenorganisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kloof tussen vraag en aanbod. Door het bieden
van extra ondersteuning aan hun achterban, door hen te helpen de stap naar
een instelling te maken en door samen met formele instellingen te werken aan
een betere aansluiting bij de leefwereld van deze bewoners”1.

1	
www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/duurzame-bruggen-bouwen.pdf
(2018)
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Preventie en duurzame
samenwerking nodig

De Alliantie Verandering van Binnenuit en het Landelijk Knooppunt
Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) werken aan meer preventie
en vroeg-signalering. Samen bieden wij scholing op maat aan om de
verbinding tussen sociaal professionals, intermediairs en lokale migrantenen vluchtelingenorganisaties te versterken. Onze doelen zijn preventie en
duurzame samenwerking tussen alle betrokkenen.

de kennis en het netwerk van de Alliantie Verandering van Binnenuit, het
Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en van de lokale organisaties en
professionals, en leer van elkaar!
Uitgangspunten zijn de universele mensenrechten en grondrechten,
wederzijds respect, gezamenlijke waarden, en de kracht van verbinding en
samenwerking.

Oproep
Geef ook in uw gemeente een positieve impuls aan de duurzame
samenwerking tussen de sociaal professionals en de intermediairs en
sleutelpersonen uit de migranten- en vluchtelingenorganisaties! Gebruik
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Wie zijn wij?

De Alliantie Verandering van Binnenuit bestaat uit kennisinstituut Movisie
en het Consortium Zelfbeschikking, een netwerk van zeven landelijke
migranten- en vluchtelingen- (koepel)organisaties. De Alliantie organiseerde
‘van binnenuit’ met haar lokale partners 700 gespreksbijeenkomsten,
waaraan duizenden mensen met diverse culturele achtergrond deelnamen.
De doelen zijn gelijkheid tussen de seksen, acceptatie van LHBTI-personen
en het bestrijden van gender gerelateerd geweld. De activiteiten zijn gericht
op preventie en om (potentiële) slachtoffers te stimuleren om op tijd
professionele hulp te zoeken2.
Consortium Zelfbeschikking bestaat uit Inspraakorgaan Turken (IOT),
Stichting Kezban, Federatie van Somalische associaties in Nederland (FSAN),
Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting
Landelijke Werkgroep Mudawwanah, HTIB (Turkse arbeidersvereniging in
Nederland) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON).
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang & Achterlating3 heeft een
kennisfunctie en adviseert (lokale) professionals als Veilig Thuis en wijkteams
bij de aanpak van complexe problemen. Ook krijgen slachtoffers hulp in het
buitenland als zij zijn gedwongen tot een huwelijk of zijn achtergelaten.

2
3
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Het LKHA ziet schrijnende situaties als het thuis misloopt en wil er met de
Alliantie en lokale partners alles aan doen om onomkeerbare situaties te
voorkomen.

Zie verder: www.movisie.nl/verandering-binnenuit
Zie: www.huwelijksdwangenachterlating.nl
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Wat bieden wij?

Wij bieden toegang tot een groot netwerk van intermediairs en lokale migranten- en vluchtelingenorganisaties, die de toegang tot de gemeenschappen en
de samenwerking tussen professionals en de gemeenschappen kunnen vergroten. Zij kunnen de hulpverleners meer inzicht geven in de taal en cultuur,
waarden, normen en taboes, over hoe mensen hun vragen en problemen presenteren. Professionals, sleutelpersonen en intermediairs kunnen gezamenlijk
optrekken, bij huisbezoeken, of bij groepsvoorlichting over een bepaald taboe
en de mogelijkheden voor advies en hulp.
Andersom hebben de migranten- en vluchtelingenorganisaties en intermediairs
de samenwerking, advies en steun van professionals en de gemeente nodig.

3. Advies

KIS noemt in ‘Duurzame bruggen bouwen’ de volgende samenwerkings- en
ondersteuningsmogelijkheden:

Wanneer een professional vrijwilligers in hun rol als intermediair of
vertrouwenspersoon advies kan geven bij de sociale ondersteuning van
mensen uit hun gemeenschap, verbetert dit de kwaliteit van hun werk.
Met gerichte informatie over de gemeentelijke voorzieningen, vinden zij
makkelijker de weg en toegang. Andersom krijgen de professionals door
nauwer samen te werken met migranten- en vluchtelingenorganisaties
meer kennis van en begrip voor bewoners met een migratieachtergrond. Bij
problemen kunnen zij dan op tijd een professioneel hulptraject inzetten.

1. Ondersteuning

Eerst verkennen wat nodig is

Lokale migrantenorganisaties kunnen praktische ondersteuning of een locatie
gebruiken bij het organiseren van gespreksbijeenkomsten. Een professional kan
informatie geven over een bepaald probleem en de mogelijkheden voor hulp.
Wellicht kunnen zij intermediairs of gespreksleiders coachen bij hun taken.

In overleg met professionals en lokale organisaties leggen de Alliantie en het
LKHA contacten en worden afspraken gemaakt. Na een oriënterend gesprek
met vertegenwoordigers van de organisaties doen we online een quick scan.
Zo inventariseren we globaal de kennis, ervaring, wensen en behoeften van
lokale professionals, informele werkers en de gemeente, gericht op inhoud en
samenwerking. In een gezamenlijke bijeenkomst bespreken we de uitkomsten,
de grootste en gemeenschappelijke wensen en maken we een plan.

2. Brugfunctie
Om de drempel te verlagen zullen de professionals via contacten met de
migranten- en vluchtelingenorganisaties en hun vertrouwenspersonen dichter
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bij de gemeenschappen komen. Zo kunnen zij makkelijker bij gezinnen
binnen komen en eerder signalen op pikken. Deze ervaringen vergroten het
‘diversiteitssensitief’ werken en het aansluiten bij taal en cultuur ongetwijfeld.

Dit speelt ook in
uw gemeente

Preventie en
samenwerking

Wie zijn wij?

Wat bieden wij?

Scholingsaanbod op maat

Menukaart

Wat doen wij?

3

5

Scholingsaanbod op maat

De Alliantie en het LKHA bieden informatie en voorlichting, scholing en training op maat voor sociaal professionals en intermediairs samen, en advies bij
de samenwerking tussen professionals en medewerkers van lokale migrantenen vluchtelingenorganisaties.

1. Een diverse Trainerspool
We hebben een pool met goed opgeleide en ervaren trainers met diverse
culturele en religieuze achtergronden, en qua kennis en ervaring. Bij al onze
activiteiten streven we naar een combinatie van professionele expertise en
ervaringskennis.

2. Ontmoeting formele en informele werkers
Bij alle activiteiten staat ontmoeting tussen de formele en informele werkers
centraal. Elkaar leren kennen stimuleert het contact en de samenwerking. Het
aanbod staat daarom open voor sociaal professionals, voor intermediairs en
sleutelpersonen uit de gemeenschappen.

3. Leersessies op maat, gericht op kennis, houding
en vaardigheden
Er is een scala aan mogelijkheden om met en van elkaar te leren. In overleg met
de lokale vertegenwoordigers stellen we een programma ‘op maat’ samen. Hieronder vind je de mogelijkheden en de werkvormen die we kunnen inzetten zoals
interactieve presentaties, film, podcast, casuïstiek, oefenen in gespreksvoering,
houding en vaardigheden, eventueel met een trainingsacteur.
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De menukaart van informatie,
scholings- en trainingsmogelijkheden

Stel een programma ‘op maat’ samen aan de hand van de wensen en behoeften in uw gemeente of regio.

• Hoe krijg ik de feiten boven tafel?
• Hoe stimuleer ik dat cliënten op tijd hulp zoeken?
• Wat zijn wettelijke kaders en hoe zit het met de Mensenrechten?

1. Quick scan en overleg
We starten met een voorgesprek. Vervolgens zetten we de digitale vragenlijst
uit onder alle relevante partijen in de gemeente. In een gemeenschappelijke
bijeenkomst bespreken we de uitkomsten en maken we een vervolgplan.

4. Thematische Conferentie (één dagdeel)
Bijeenkomsten over een of meer thema’s met verschillende sprekers voor
groepen professionals, sleutelpersonen en andere betrokkenen. Naargelang
de behoefte kunnen we verschillende werkvormen inzetten.

2. Basistraining (één dag voor max. 16 deelnemers)
5. Workshop voor beginners (één dagdeel voor max. 16 deelnemers)

• Mogelijke thema’s: Wat kan ik doen bij:
– Specifieke vormen van gender gerelateerd geweld?
– De achtergestelde positie van vrouwen in de gemeenschappen?
– Discriminatie vanwege homoseksualiteit?
• Hoe sluit ik aan bij de taal en cultuur van de cliënt?
• Hoe voer ik een gesprek met iemand met heel andere normen?
• Hoe bespreek ik sociale controle en keuzevrijheid?

Voor een kleine groep deelnemers (voor wie de materie redelijk nieuw is, organiseren we een workshop waarin we een bepaald thema bespreken en ermee
oefenen.

6. Workshop voor gevorderden (één dagdeel voor max. 16
deelnemers)

3. Training Knooppunt Huwelijksdwang & Alliantie (één dag voor
max. 16 deelnemers)
Mogelijke thema’s:
• Waarom hanteren ouders huwelijksdwang of achterlating?
• Speelt er eergerelateerd geweld? Wat kan ik doen bij vermoedens?
• Hoe maak ik het bespreekbaar?
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Voor een kleine, al meer ervaren groep deelnemers organiseren we een
workshop waarin we een specifiek thema extra belichten en ermee oefenen.

7. Online modulen
Met het oog op de corona-maatregelen kunnen we de bijeenkomsten (deels)
online organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een webinar.
Ook kunnen we adviseren over relevante online modulen/webinars bijvoorbeeld de module Intercultureel Vakmanschap van KIS.
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Wat doen wij en wat verwachten we
van uw gemeente/organisatie?

1. De Alliantie en het Knooppunt verzorgen:
• Het voorgesprek, de digitale quick scan en een bijeenkomst over de
uitkomsten en het programma.
• Contacten met en vanuit de lokale migrantenorganisaties (indien nodig).
Hier zijn dus geen kosten voor u aan verbonden!

2. Wat verwachten we van de gemeente/deelnemende
organisaties?
• Vergoeding van ureninzet van de trainers en begeleiders. Op basis van het
gezamenlijke plan maken de Alliantie en het LKHA hiervoor een offerte.
• De locatie en de catering.
• De publiciteit en de werving.

Wilt u meer informatie?
Mail voor een vrijblijvend gesprek:
• Consortium Zelfbeschikking: consortium.zelfbeschikking@gmail.com
• Movisie: avvb@movisie.nl
• Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en achterlating:
LKHA@veiligthuishaaglanden.nl
Of kijk op movisie.nl/verandering-binnenuit
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Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid – Hoe bevordert u dat ook in uw gemeente?
is een uitgave van:

Alliantie
Verandering
van
Binnenuit

De Alliantie Verandering van Binnenuit bestaat uit het Consortium Zelfbeschikking en Movisie

De Alliantie Verandering van Binnenuit wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW
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