
Consortium zelfbeschikking, Doetank Peer en Movisie



Wat willen we? Wat willen we? Wat willen we? Wat willen we? 

Het realiseren van gendergelijkheid en LHBTI-gelijkheid in de 
Nederlandse samenleving. 

Lange termijn doelstellingen: 

• Het bevorderen van de sociale acceptatie van gendergelijkheid en 
LHBTI-gelijkheid in vluchtelingen- en migrantengemeenschappen. En: 

• Het bevorderen van de sociale veiligheid van vrouwen en LHBTI’s in 
vluchtelingen- en migrantengemeenschappen. 



Wat is Wat is Wat is Wat is onzeonzeonzeonze strategiestrategiestrategiestrategie? ? ? ? 

�Verandering van binnenuit:  Door te werken met organisaties voor en door 
mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond 

�Acceptatie van LHBTI’s en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in 

samenhang verbeteren

�Wederkerigheid tussen doelen: acceptatie van LHBTI’s en gendergelijkheid 
wordt bevorderd door sociale veiligheid en andersom

�Wij werken toe naar effectieve interventies: met wetenschappelijke én 
praktijkkennis

�Wij werken aan inbedding bij gemeenten en sociale professionals 

�Wij zijn innovatief, creatief en zichtbaar 



WaaromWaaromWaaromWaarom werktwerktwerktwerkt het?het?het?het?

Sociale norm 

• Hoe mensen binnen een bepaalde groep denken dat anderen uit hun groep 
denken over wat normaal is en wat niet. Hoe je denkt ‘dat het hoort’. 

• Perceptie van de sociale norm van persoon, heeft sterke invloed op zowel 
houding als gedrag 

• Alléén als het vanuit eigen groep of autoriteit komt

• Onder meer om invloed op vooroordelen, stereotypen en vertonen van 
discriminerend gedrag op verschillende gronden. (Zie o.a. Bennett & 
Sekaquaptewa, 2014; Crandall, et al. 2002; Monteith et al, 1996; Sechrist & 
Milford, 2007; Stangor et al. 2001)

• Vraag aan aanwezigen: voorbeeld sociale norm? 





Wat willen we? Wat willen we? Wat willen we? Wat willen we? 

Middellange termijn doelstellingen:

�Verbeterde interventies

�Op grote schaal uitgevoerde interventies

�Geëvalueerde interventies

�Ingebedde interventies

�Zichtbare interventies





Wat Wat Wat Wat gaangaangaangaan we we we we doendoendoendoen? ? ? ? 

Hoofdactiviteit 1: Optimaliseren en uitvoeren interventies

• 700 bijeenkomsten (2018, 2019) Totaal: 4.666 mensen 

• Ter ondersteuning: toolbox 
• om eigen interventies verder te optimaliseren en/ of te onderhouden

• vanuit wetenschappelijke (onderzoek naar ‘wat werkt’) én praktijkkennis over 
effectiviteit (kennis delen!)

• Bijvoorbeeld lijstje met tips voor verschillende werkvormen m checklist voor 
werken met verschillende doelgroepen. 

• bestaande interventies nóg meer effect

• Evaluatie 



Wat Wat Wat Wat gaangaangaangaan we we we we doendoendoendoen? ? ? ? 

Hoofdactiviteit 2: Doorontwikkeling interventies 

• Bevordering indiening bij databank “Effectieve sociale interventies” 
van 2 interventies 

• Dat betekent: overdraagbaar maken, verbeteren, evalueren, 
onderbouwing. 

• Voordeel: erkenning van bestaande interventies & verdere 
optimalisering



Wat Wat Wat Wat gaangaangaangaan we we we we doendoendoendoen? ? ? ? 

Hoofdactiviteit 3: Sociale- en zorgprofessionals

• Onderzoek naar de rol van sociale- en zorgprofessionals (1e jaar) 

• 50 trainingen verzorgen

• Evaluatie trainingen



Wat Wat Wat Wat gaangaangaangaan we we we we doendoendoendoen? ? ? ? 

Hoofdactiviteit 4: gemeenten

• Onderzoek naar behoeften van gemeenten

• Publicatie voor gemeenten

• Advies op –maat aan gemeenten

• Masterclasses 

• Evaluatie



Wat Wat Wat Wat gaangaangaangaan we we we we doendoendoendoen? ? ? ? 

Hoofdactiviteit 5: Creatieve en in het oog springende activiteiten

• Kick-off meeting (zomer 2018) 

• Inzet op sociale media

• Communicatie met gemeenten en sociale professionals 



Hoe kun je Hoe kun je Hoe kun je Hoe kun je meemeemeemee doendoendoendoen? ? ? ? 

1. Wat kan deze alliantie voor jou betekenen? 

2. En hoe wil jij bijdragen? 


