
.Klik hier en voeg via Invoegen Afbeeldingen een foto in. Om te vergroten: klik op een hoek en sleep. Om te verschuiven: klik op Bijsnijden in het rechtertabblad Opmaak. 
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Acceptatie van gendergelijkheid en de gelijkheid van LHBT-personen plus een verbetering van de sociale 

veiligheid van vrouwen en LHBT-personen, door de vermindering van gender gerelateerd geweld; dat is wat 

de ‘Alliantie Verandering van Binnenuit’ wil bereiken. Deze alliantie bestaat uit het Consortium 

Zelfbeschikking van zeven ervaren landelijke (koepel)organisaties van en voor migranten en vluchtelingen: 

Inspraakorgaan Turken (IOT), Stichting Kezban, Federatie van Somalische associaties in Nederland (FSAN), 

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah, 

de Turkse arbeidersvereniging in Nederland (HTIB) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) en 

ontvangt subsidie van het ministerie van OCW. Deze zeven organisaties vormen de kern van de alliantie en 

werken in de alliantie samen met Movisie die onder meer de rol heeft om de activiteiten van het consortium 

te evalueren, hen te ondersteunen in het gebruik van wetenschappelijke kennis en het stimuleren van 

onderlinge kennisuitwisseling tussen de consortiumpartners.  

 

Deze bevlogen, betrokken en ervaren organisaties zijn al decennia bezig met de thema’s gendergelijkheid, 

aanpak van huiselijk geweld en seksuele diversiteit. 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 duizenden mensen met migranten en 

vluchtelingenafkomst 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 mentaliteitsverandering op 

gang. De gespreksleiders hebben vaak eenzelfde afkomst als de deelnemers op de bijeenkomst en op deze 

manier veranderen zij ‘van binnenuit’ de sociale normen binnen diverse gemeenschappen.  

 

In dit rapport vindt u een evaluatie van deze bijeenkomsten. In het kader van de Alliantie hebben de 

consortiumpartner er samen ongeveer 700 gehouden. Deze bijeenkomsten zijn gehouden tussen september 

2018 en maart 2021.  

 

In deze evaluatie is een verscheidenheid van dataverzamelingstechnieken gebruikt door Movisie, de 

resultaten hiervan worden in verschillende hoofdstukken beschreven. Met dit rapport krijgt de lezer daarmee 

een beeld van de impact van de bijeenkomsten van de Alliantie Verandering van Binnenuit, zicht op het 

proces binnen de alliantie en in het bijzonder van hoe die impact nog verder vergroot zou kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 
  

INLEIDING  

Wie is wie?  

Consortium zelfbeschikking: zeven zelforganisaties van mensen met een migranten- en 

vluchtelingenachtergrond. In dit rapport worden deze organisaties ook wel 

‘consortiumpartners’ genoemd.  

Gespreksleiders: hiermee worden de mensen bedoeld die namens de 

consortiumpartners de bijeenkomsten houden en het gesprek voeren met de 

deelnemers. 

Bijeenkomsten: de bijeenkomsten die worden gehouden door gespreksleiders waarop de 

inzet is om de sociale normen van de deelnemers van binnenuit te veranderen en 

mentaliteitsverandering op gang te brengen.  

Projectleiders: iedere consortiumpartner heeft een projectleider die verantwoordelijk is 

voor een goede uitvoering van de bijeenkomsten. 

Gastsprekers: dit zijn deskundigen zoals een imam of een psycholoog, die vanuit hun 

expertise worden uitgenodigd tijdens een bijeenkomst om iets uit te leggen of te vertellen. 
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DE PROBLEMATIEK WAAR DE ALLIANTIE ZICH OP RICHT  

De Alliantie Verandering van Binnenuit is gericht op het vergroten van (1) gendergelijkheid, (2) de acceptatie 

van LHBT en (3) de veiligheid van meisjes en vrouwen. Bij deze laatste gaat in het bijzonder om het terug 

dringen van gender gerelateerd geweld. Gender gerelateerd geweld is een koepelterm voor diverse vormen 

van geweld die met name vrouwen raakt maar waar ook mannen het slachtoffer van kunnen worden. Het 

gaat om geweld dat zich richt tegen een persoon omwille van diens geslacht, genderidentiteit of 

genderexpressie, of waaronder personen van een bepaald geslacht in onevenredige mate te lijden hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan partnergeweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, huwelijks gevangenschap en 

seksueel geweld (zie voor meer info de toolbox van de alliantie). Gender gerelateerd geweld is zowel in 

Nederland als wereldwijd een probleem en komt in alle culturen voor. De Alliantie Verandering van Binnenuit 

richt zich in het bijzonder op mensen met een vluchtelingen- en migrantenafkomst in Nederland omdat de 

consortiumpartners hier hun netwerk en expertise op hebben. Zij richten zich daarbij in het bijzonder op de 

mensen van migranten- en vluchtelingenafkomst die meer moeite hebben met de gelijkheid tussen man en 

vrouw en met LHBT-acceptatie en minder op de mensen van migranten- en vluchtelingenafkomst die dat 

niet hebben. In andere woorden: het consortium zelfbeschikking richt zich met name op het veranderen van 

meer behoudende gemeenschappen. In de toekomst wil de Alliantie verder verkennen of de Alliantie ook 

andere doelgroepen kan bereiken (bijvoorbeeld mensen zonder migratie- of vluchtelingenachtergrond in 

Nederland) omdat zowel genderongelijkheid, als een gebrek aan acceptatie van LHBT en gender 

gerelateerd geweld helaas problemen zijn die overal voorkomen.  

 

DE BIJEENKOMSTEN VAN HET CONSORTIUM ZELFBESCHIKKING 

De bijeenkomsten die het Consortium Zelfbeschikking organiseert hebben een dubbele doelstelling: 

enerzijds wil zij de sociale normen in gemeenschappen veranderen en anderzijds wil zij individuen 

empoweren. In de publicatie ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid’ staan de verschillende methodieken 

van de zeven consortiumpartners, en de overeenkomsten daartussen, uitgebreid beschreven en 

onderbouwd. In het kort komt het er op neer dat de bedoeling is om een collectief veranderproces op gang te 

brengen. Dit heet ook wel ‘community based approach’ om sociale normen te veranderen. Sociale normen 

gaan over wat mensen denken normaal is, hoe ‘het hoort’ en deze zijn sterk van invloed om menselijk 

gedrag (Tankard & Paluck, 2016). Dat betekent dat de bedoeling dat de deelnemers samen (soms zijn zij 

samen een ‘gemeenschap’ maar niet altijd) hun normen ter discussie gaan stellen naar meer recht op 

zelfbeschikking: in het bijzonder meer gelijkheid voor vrouwen en mannen, jongens en meisjes 

(gendergelijkheid) en LHBT-acceptatie en juist minder gender gerelateerd geweld.  

Naast verandering van de sociale normen, is het ook de bedoeling om individuele 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, hiervoor opkomen en gebruik maken van hun 

eigen kracht1.  

 

De bijeenkomsten worden meestal gehouden in een reeks van drie: dus drie keer komt (ongeveer) dezelfde 

groep deelnemers bij elkaar2. Deze bijeenkomsten worden begeleid aan de hand van de eigen 

methodieken/interventies van iedere partner van het Consortium Zelfbeschikking en is gebaseerd op de 

kennis en ervaring van iedere consortiumpartner met de verschillende doelgroepen waar zij zich op richten. 

Iedere consortiumpartner heeft dus een eigen methodiek of interventie ontwikkeld die de leidraad vormt om 

de bijeenkomsten te houden. De begeleiding van deze bijeenkomsten gebeurt door gespreksleiders (ook wel 

dialoogleiders of changemakers genoemd). Deze heeft een belangrijke rol in de bijeenkomsten en fungeert 

 
1 Zie voor meer toelichting de publicatie ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid’ waarin de werkwijze tijdens de bijeenkomsten worden 

beschreven en onderbouwd. 
2 Zie de publicatie ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid’ waarin de werkwijze tijdens de bijeenkomsten worden beschreven en 

onderbouwd 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/Toolbox-Verandering-van-binnenuit-onderdeel-B-Begrippen.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-10/Zelfbeschikking-veiligheid-en-gelijkheid-VVBU.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-10/Zelfbeschikking-veiligheid-en-gelijkheid-VVBU.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-10/Zelfbeschikking-veiligheid-en-gelijkheid-VVBU.pdf
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vaak als rolmodel maar bepaalt bijvoorbeeld ook vaak welke specifieke werkvormen worden ingezet tijdens 

de bijeenkomsten3. Iedere bijeenkomst ziet er dus anders uit omdat deze wordt afgestemd op de doelgroep 

die deelneemt. De projectleider van iedere organisatie is degene die verantwoordelijk is voor het hele traject 

en onder meer zorgdraagt voor de training van de gespreksleiders en het houden van voldoende 

bijeenkomsten.  

Inzet om optimalisering van de bijeenkomsten  
Movisie is ook onderdeel van de alliantie maar heeft een andere rol dan de organisaties van het consortium 

zelfbeschikking. Movisie is een kennisinstituut voor het sociale domein gespecialiseerd in het ondersteunen 

en versnellen van leerprocessen: de rol van Movisie daarbij is om kennis in te brengen in leerprocessen van 

onder meer vrijwilligers en professionals. In deze alliantie heeft Movisie ook deze rol: Movisie heeft de 

wetenschappelijke kennis die beschikbaar is over gendergelijkheid en LHBT-bevorderen en gender 

gerelateerd geweld verminderen, gebundeld in de toolbox Verandering van Binnenuit. In het opstellen van 

deze toolbox zijn de projectleiders van het consortium zelfbeschikking betrokken geweest door hen 

regelmatig te vragen om feedback te geven. In de toolbox is wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’ 

vertaald in handzame tools voor de gespreksleiders en de consortiumorganisaties. De kennis uit de toolbox 

is gedeeld met de gespreksleiders en met de projectleiders.  

 

• De gespreksleiders zijn met name op de hoogte gesteld van de toolbox, door de ‘inspiratiedagen’. 

Op deze dagen kwamen gespreksleiders samen en waren verschillende onderdelen gericht op 

kennisuitwisseling tussen deze gespreksleiders. Ook werden er workshops en prestaties gehouden 

waarin wetenschappelijke kennis (zoals ook te vinden is in de toolbox) of ervaringskennis werd 

gedeeld met de gespreksleiders. In totaal zijn er vier inspiratiedagen gehouden met telkens rond de 

50 gespreksleiders4.  

• De kennis uit de toolbox is met de projectleiders met name gedeeld door een gesprek met iedere 

consortiumpartner: met iedere organisatie van het consortium is een gesprek geweest over hoe zij 

hun methodiek kunnen optimaliseren aan de hand van deze toolbox en hun gespreksleiders kunnen 

stimuleren deze kennis te gebruiken.  

Met dit evaluatieonderzoek hebben we niet alleen zicht willen krijgen op de impact van de bijeenkomsten, 

maar ook op het gebruik van deze toolbox door zowel de gespreksleiders als de projectleiders in het 

vormgeven van de bijeenkomsten. De Alliantie is dus zo ingericht dat deze gericht is op het stimuleren van 

het steeds opnieuw kijken hoe de bijeenkomsten nóg beter kunnen. Het evaluatieonderzoek zelf heeft ook 

de bedoeling om dit proces verder te stimuleren: door het terugkoppelen van de resultaten van de evaluatie 

(zowel op het einde als tussentijds), is de verwachting dat opnieuw een impuls wordt gegeven aan het 

werken aan kwaliteitsverbetering en herhaald nagaan hoe de impact van de bijeenkomsten nóg verder 

versterkt kan worden.  

 

DOELSTELLING VAN DIT EVALUATIEONDERZOEK  

Met dit evaluatieonderzoek willen we meer zicht krijgen op:  

(1) de output van de bijeenkomsten: dit gaat over het aantal georganiseerde bijeenkomsten, het aantal 

bereikte mensen, het aantal onderwerpen dat behandeld is etcetera. 

(2) de outcome van het project: het gaat dan om impact van de bijeenkomsten die het consortium 

zelfbeschikking heeft georganiseerd. In dit geval is dat de acceptatie van gendergelijkheid en de gelijkheid 

van LHBT-personen plus een verbetering van de sociale veiligheid van vrouwen en LHBT-personen (het 

tegengaan van gender gerelateerd geweld).  

(3) het proces gericht op optimalisering van de bijeenkomsten: we willen nagaan of er gebruik is gemaakt 

 
3 Zie de publicatie ‘Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid’ voor meer informatie over de rol van de gespreksleiders.  
4 Op 8 september 2018, 9 februari 2019, 22 juni 2019, 2 november 2019 
 

https://www.movisie.nl/tool/toolbox-verandering-binnenuit
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-10/Zelfbeschikking-veiligheid-en-gelijkheid-VVBU.pdf
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van de wetenschappelijke kennis die is gedeeld met het consortium zelfbeschikking (door Movisie) en de 

kennisuitwisseling onderling tussen de consortiumpartners die is gestimuleerd (gefaciliteerd door Movisie); 

beide vanuit het oogpunt van optimalisering van de bijeenkomsten en het vergroten van de impact van de 

bijeenkomsten.  

 

De bedoeling van deze evaluatie is dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden door de consortiumpartners 

om hun eigen werkwijzen en methodieken verder te optimaliseren. Om deze reden is de evaluatie in 

verschillende delen verdeeld: in 2019 is al een tussentijdse evaluatie gedaan en de uitkomsten hiervan zijn 

teruggekoppeld aan de consortiumpartners met de bedoeling dat zij deze al konden gebruiken voor 

eventuele bijstelling van hun werkwijzen en methodieken. In dit rapport staan uiteraard ook de resultaten van 

deze tussentijdse evaluatie opgenomen.  

Een kwalitatieve onderzoeksbenadering 
Op de vraag rondom output na (onderzoeksvraag 1), wordt er gekozen voor een kwalitatieve 

onderzoeksbenadering. Kwalitatief onderzoek geeft namelijk inzicht in processen die op gang worden 

gebracht door een interventie en geeft zicht op waarom dit gebeurt (Omlo, 2011; Lub, 2014). Kwalitatief 

onderzoek biedt dus geen causale beschrijving of causale gevolgtrekkingen maar wel causale verklaringen. 

Het geeft inzicht in de causale processen die ten grondslag liggen aan de effecten van een interventie en 

inzicht in de werkzame mechanismen van de interventie (Lub, 2014). Daarmee voorziet kwalitatief 

onderzoek in een feedbackfunctie (Omlo, 2011): het geeft uitvoerders van interventies aanwijzingen over 

hoe zij hun interventie kunnen verbeteren. Dat is de belangrijkste reden waarom er is gekozen voor een 

kwalitatieve benadering. De vraag is namelijk niet zo zeer of de bijeenkomsten wel of niet werken maar meer 

hoe deze nóg beter kunnen.  

 

ONDERZOEKSVRAGEN  

Uit bovenstaande doelen vloeien de volgende onderzoeksvragen voort:  

 

(1) Wat is de output van de bijeenkomsten die gehouden zijn in het kader van de Alliantie Verandering van 

Binnenuit op het gebied van: 

Bijeenkomsten 

a. Aantal bijeenkomsten 

b. Aantal bereikte mensen 

c. Samenstelling van de groepen wat betreft sekse, leeftijd (jongeren / volwassene / ouderen) 

en achtergrond van de deelnemers  

d. Spreiding over Nederland (op gemeenteniveau) 

e. Thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten 

(2) Over de werkzame mechanismen; in het bijzonder het mechanisme van sociale normen 

a. Is het mechanisme van sociale normen (zoals beschreven in het theoretisch kader; zie Hoofdstuk 1) 

herkenbaar tijdens de bijeenkomsten? En zo ja op welke manier of onder welke omstandigheden, komen 

deze mechanismen tot bloei?  

b. Welke voorwaarden en condities die de verandering van sociale normen richting de acceptatie van de 

gendergelijkheid en LHBT-personen beïnvloeden (zie theoretisch kader), ziet men terug in de 

bijeenkomsten? 

c. Zijn er ook andere werkzame mechanismen herkenbaar tijdens de bijeenkomsten en zo ja op welke 

manier of onder welke omstandigheden komen deze tot bloei?  

 

(3) Over de ervaren impact door de gespreksleidersleiders:  

a. In hoeverre verwachten de gespreksleiders dat zij impact hebben gehad met de door hun gehouden 

bijeenkomsten op de verschillende thema’s?  



 

 
 

Movisie • Change from Within       8 

b. Wat is de ‘ervaren baat’ van de gespreksleiders: ofwel wat denken zij dat de meerwaarde is van de 

bijeenkomsten? 

 

(4) Over de ervaren impact door de projectleiders  

a. Hoe denken de projectleiders van de organisaties over sociale norm verschuiving: vind deze plaats tijdens 

de bijeenkomsten en zo ja welke aanwijzingen hebben zij daarvoor? 

b. Wat zijn de praktische tips en voorwaarden volgens de projectleiders om sociale normen te verschuiven 

via de bijeenkomsten?  

 

(5) Over het toepassen van wetenschappelijke kennis:  

a. Wat zijn de ervaringen en keuzes van gespreksleiders in het toepassen van wetenschappelijke kennis 

tijdens bijeenkomsten? 

b. Welke tussentijdse aanbevelingen ten aanzien van de bijeenkomsten van het project ´Verandering van 

Binnenuit´ kunnen worden gedaan voor een betere toepassing van de wetenschappelijke kennis?  

c. Hebben de projectleiders de tussentijdse evaluatiebijeenkomsten (kwalitatieve evaluatie in 2019) gebruikt 

om een methodieken of werkwijzen tijdens de bijeenkomsten bij te stellen?  

d. Hebben de projectleiders bepaalde onderdelen van de toolbox gebruikt en overgedragen aan 

gespreksleiders; welke wel of niet? Wat vonden zij waardevol? En welke kennis hebben zij juist gemist of 

hebben zij nog behoefte aan? 

 

(6) Over het leerproces:  

a. Wat hebben de gespreksleiders geleerd tijdens dit traject?  

b. Hebben de gespreksleiders onderling kennis uit kunnen wisselen en kunnen leren van elkaar? Zo ja, hoe 

hebben ze dat ervaren?  

c. Wat vonden de gespreksleiders moeilijk tijdens de bijeenkomsten? Waar liepen zij tegen aan?  

d. Welke verdere wensen en behoeften voor leren (van elkaar) bestaat er nog bij de gespreksleiders? 

e. Hebben de projectleiders van de organisaties in het Consortium Zelfbeschikking van elkaar geleerd dit 

traject en zo ja wat dan?  

f. Als er een reeks aan nieuwe bijeenkomsten zou worden georganiseerd vanuit de alliantie, wat zou men 

dan anders willen doen als Consortium Zelfbeschikking en als alliantie?  

 

 

Deze onderzoeksvragen sluiten op de volgende manier aan bij de doelen van deze evaluatie:  

 

Onderzoeksvragen gericht op 

doel 1 (output) 

Onderzoeksvragen gericht op 

doel 2 (outcome) 

Onderzoeksvragen gericht op 

doel 3 (procesevaluatie) 

Onderzoeksvraag 1 Onderzoeksvraag 2 Onderzoeksvraag 5 

 Onderzoeksvraag 3  Onderzoeksvraag 6 

 Onderzoeksvraag 4  
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ONDERZOEKSMETHODE  

Zoals hierboven beschreven hebben we drie onderzoeksdoelen. Per onderzoeksdoel beschrijven we de 

belangrijkste manieren waarop we het onderzoek hebben aangepakt:  

 

• De output van de bijeenkomsten (doel 1) wordt onderzocht door het bijhouden van kwantitatieve 

data. Deze kwantitatieve data worden vanuit praktische overwegingen bijgehouden door de 

gespreksleiders die de bijeenkomsten houden: zij vullen na iedere reeks van drie bijeenkomsten een 

formulier in met daarin over onder meer het aantal deelnemers, de locatie en de behandelde 

thema’s.  

• We onderzoeken outcome (2), ofwel de impact van de bijeenkomsten (doel 2) vanuit drie 

invalshoeken: vanuit het gezichtspunt van de gespreksleider (vraag 3), vanuit het gezichtspunt van 

de projectleider (vraag 4) en vanuit de observaties van een onderzoeker van Movisie (vraag 2).  

Als het gaat om het gezichtspunt van de gespreksleider (vraag 3) dan hanteren we een ‘ervaren 

baat’ benadering. Deze onderzoeksbenadering is geschikt voor het beoordelen van interventies voor 

doelgroepen met complexe thematiek, waarbij de uitvoerders niet volgens een duidelijk omschreven 

protocol kunnen werken (Machielse, 2015). Dit is namelijk het geval bij de bijeenkomsten; niet iedere 

bijeenkomst ziet er hetzelfde uit als het gaat om het aanpassen op de doelgroep die aanwezig is. 

We focussen bij de observaties in het bijzonder op het werkzame mechanisme van de ‘sociale 

norm’, die terugkomt in de toolbox en beschreven staat in het ‘wat werkt dossier discriminatie 

verminderen’. Sociale normen veranderen richting meer gendergelijkheid, LHBT-acceptatie en 

afkeuring van geweld, is een belangrijke doelstelling voor de bijeenkomsten. (In Hoofdstuk 1, het 

theoretisch kader, wordt meer uitleg gegeven over dit mechanisme). Om die reden we hebben onder 

meer gekozen voor observatieonderzoek. Zoals Lub (2014) stelt biedt observeren de mogelijkheid 

om veronderstelde causale mechanismen te onderzoeken in de praktijk. Bij observeren wordt 

gekeken naar het waarneembare gedrag van de gespreksleider, eventuele gastsprekers en 

deelnemers tijdens de bijeenkomsten. Nagegaan kan worden of het veronderstelde mechanisme 

van sociale normen op gang worden gebracht en hoe dat gebeurt: onder welke voorwaarden 

ontvouwen deze mechanismen zich en komen deze tot bloei? We kijken daarbij ook of er mogelijk 

nog andere werkzame mechanismen zijn dit bekend uit de theorie (zie theoretisch kader) die 

herkenbaar zijn tijdens de bijeenkomsten.  

• Bij de procesevaluatie (3) focussen we op het gebruik maken van de organisaties van de toolbox 

Verandering van Binnenuit waarin kennis gebundeld is over onder meer ‘wat werkt’. Zoals hierboven 

is beschreven, is op die manier geprobeerd de impact van de bijeenkomsten te vergroten, maar de 

vraag is uiteraard of en hoe de gespreksleiders en de projectleiders hier gebruik van hebben 

gemaakt. Om hier achter te komen hebben we interviews gehouden met de gespreksleiders, zijn er 

focusgroepen geweest met de gespreksleiders en zijn er interviews gehouden met de projectleiders.  

Fasering van het onderzoek 
Dit evaluatieonderzoek bestaat uit drie fasen die deels met elkaar overlappen. Deze fasen beschrijven we 

hieronder. In deze beschrijving wordt duidelijk welke onderzoeksvraag wordt beantwoord via welke methode.  

 

(a) Evaluatieformulieren (gedurende gele periode)  

Allereerst zijn er door alle gespreksleiders evaluatieformulieren ingevuld na afloop van drie bijeenkomsten, 

gedurende de gehele periode dat de 700 bijeenkomsten werden uitgevoerd. Op deze formulieren vulden zij 

onder meer in hoeveel deelnemers er waren en of dit mannen of vrouwen waren. Dit betroffen dus vragen 

die inzicht gaven in de output. Daarnaast werd er ook per thema gevraagd in hoeverre de gespreksleider 

denkt impact te hebben gehad op dit thema. Thema’s zijn bijvoorbeeld de acceptatie van homoseksualiteit, 

partnergeweld, huwelijksdwang en opvoeding en de rolpatronen tussen meisjes en jongens.  

Een terugkoppeling van deze kwantitatieve data aan de projectleiders van de consortiumorganisaties 

hiervan gebeurde tijdens meerdere (drie) momenten in 2019. Nadat alle 700 bijeenkomsten zijn geweest 

(maart 2021) zijn de uitkomsten van deze kwantitatieve data opnieuw geanalyseerd. Deze resultaten worden 

https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie%20/
https://www.kis.nl/publicatie/wat-werkt-bij-het-verminderen-van-discriminatie%20/
https://www.movisie.nl/tool/toolbox-verandering-binnenuit
https://www.movisie.nl/tool/toolbox-verandering-binnenuit
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gepresenteerd in hoofdstuk 2 en geven een antwoord op onderzoeksvraag 1 over de output van dit project 

maar ook onderzoeksvraag 3a over in hoeverre de gespreksleiders verwachten impact te hebben gehad op 

de verschillende thema’s.  

De formulieren bevatten ook kwalitatieve data: er was een open vraag waar de gespreksleider zelf kon 

antwoorden wat volgens hem of haar de drie bijeenkomsten hadden opgeleverd. Deze kwalitatieve data zijn 

geanalyseerd van september 2018 t/m augustus 2019. De uitkomsten worden gepresenteerd in dit rapport 

(hoofdstuk 3) en beantwoorden onderzoeksvraag 3b of de ervaren baat van de bijeenkomsten volgens de 

gespreksleiders.  

 

(b) Eerste ronde kwalitatief onderzoek (in 2019)  

In 2019 vond een eerste kwalitatieve evaluatie plaats door middel van observaties tijdens een aantal 

bijeenkomsten en interviews met gespreksleiders. Hier is gekeken naar of het werkzame mechanisme van 

sociale normen herkenbaar was en of en op welke manier dit tot bloei kwam tijdens de bijeenkomsten 

(onderzoeksvraag 2a). Ook is gekeken naar de voorwaarden voor die sociale norm verandering zoals 

bekend uit de theorie (zie theoretisch kader, hoofdstuk 1) en of deze herkenbaar waren in de praktijk 

(onderzoeksvraag 2b). Ook is gekeken naar de toepassing van de wetenschappelijke kennis: naar de 

ervaringen en keuzes hierin van de gespreksleiders (onderzoeksvraag 5a). Op basis hiervan is nagegaan 

welke tussentijdse tips er geformuleerd konden worden voor de bijeenkomsten (onderzoeksvraag 5b).  

Deze uitkomsten zijn teruggekoppeld aan de gespreksleiders en projectleiders en met hen besproken wat zij 

daarmee gaan doen. Op deze manier kan er tussentijds een bijsturing van de begeleiding van de 

bijeenkomsten plaatsvinden. De uitkomsten hiervan worden beschreven in hoofdstuk 4.  

 

(c) Tweede ronde kwalitatief onderzoek (in 2020)  

Vervolgens vond het laatste deel van de evaluatie plaats in 2020 toen al een groot deel van de 700 

bijeenkomsten waren gehouden: 

- Er zijn extra observaties gehouden (deze worden beschreven in hoofdstuk 5) en hiermee zijn 

onderzoeksvraag 2a en 2b beantwoord over of het mechanisme van sociale normen (zie theoretisch kader: 

hoofdstuk 1) tijdens de bijeenkomsten herkenbaar was. Ook is behandeld hoe dit mechanisme tot bloei komt 

en of de voorwaarden uit het theoretisch kader hierbij herkenbaar worden toegepast. Ook vraag 2c wordt 

hiermee beantwoord: over of er nog andere werkzame mechanismen herkenbaar zijn tijdens bijeenkomsten.  

- Er zijn focusgroepen gehouden met de gespreksleiders (deze worden beschreven in hoofdstuk 6). In deze 

focusgroepen is opnieuw nagegaan wat de ervaren baat is volgens de gespreksleiders; ofwel wat zij denken 

dat de meerwaarde is van de bijeenkomsten (onderzoeksvraag 3b). Daarnaast gaat het bij de focusgroepen 

om de vraag of de gespreksleiders de wetenschappelijke kennis in dit traject (met name de toolbox en de 

info op de inspiratiedagen) hebben gebruikt en toegepast (onderzoeksvraag 5b). Daarnaast staat centraal 

wat de gespreksleiders hebben geleerd in dit traject (onderzoeksvraag 6a), of zij onderling kennis hebben 

kunnen uitwisselen en geleerd hebben van elkaar (onderzoeksvraag 6b), wat zij moeilijk vonden 

(onderzoeksvraag 6c), en wat hun verdere wensen en behoeften zijn (6d).  

- Er zijn interviews gehouden met de projectleiders van iedere organisatie die onderdeel is van het 

consortium zelfbeschikking (hoofdstuk 7). Door middel van deze interviews wordt een hele reeks met vragen 

beantwoord. Allereerst over hoe de gespreksleiders denken dat de bijeenkomsten zorgen voor een sociale 

norm verschuiving (onderzoeksvraag 4a) en welke tips zij hebben voor die sociale norm verschuiving 

(onderzoeksvraag 4b). Maar het gaat ook over de toepassing van de wetenschappelijke kennis: over of de 

gespreksleiders gebruik hebben gemaakt van de toolbox (onderzoeksvraag 5c) en of zij aanpassingen 

hebben gedaan na aanleiding van de tussentijdse evaluatie (onderzoeksvraag 5d); dit betreft het kwalitatieve 

onderzoek dat hierboven beschreven is als onderdeel b. Daarnaast ging het in deze interviews om het leren 

van elkaar (onderzoeksvraag 6e) en hun wensen en behoeften voor de toekomst (onderzoeksvraag 6f).  
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Overzicht onderzoeksvragen en methoden 
Samengevat worden de volgende onderzoeksvragen via de volgende methoden beantwoord:  

 

Onderzoeksvraag:  Onderzoeksmethode: Behandeld in hoofdstuk:  

Onderzoeksvraag 1: over de 

output van de bijeenkomsten 

Vragenlijsten die de 

gespreksleiders hebben 

ingevuld 

Hoofdstuk 2  

Onderzoeksvraag 2: over de 

werkzame mechanisme in het 

bijzonder die van sociale 

normen 

  

Observaties in ronde 1, 

aangevuld met interviews met 

de gespreksleiders 

 

Observaties in ronde 2  

Hoofdstuk 4 

 

 

 

Hoofdstuk 5  

Onderzoeksvraag 3: Over de 

ervaren impact door de 

gespreksleidersleiders 

Vragenlijsten die de 

gespreksleiders hebben 

ingevuld  

 

Vragenlijsten die de 

gespreksleiders hebben 

ingevuld: Kwalitatieve data, 

antwoorden open vragen  

 

Focusgroepen met 

gespreksleiders 

Hoofdstuk 1  

 

 

Hoofdstuk 3  

 

 

 

 

Hoofdstuk 6  

Onderzoeksvraag 4: over de 

ervaren impact door de 

projectleiders  

Interviews met de 

projectleiders 

Hoofdstuk 7  

Onderzoeksvraag 5: Over het 

toepassen van 

wetenschappelijke kennis  

Observaties in ronde 1, 

aangevuld met interviews met 

de gespreksleiders 

 

Focusgroepen met 

gespreksleiders 

 

Interviews met de 

projectleiders 

 

Hoofdstuk 4  

 

 

 

Hoofdstuk 6 

 

 

Hoofdstuk 7 

Onderzoeksvraag 6: over het 

leerproces 

Focusgroepen met 

gespreksleiders 

 

Interviews met de 

projectleiders 

 

Hoofdstuk 6 

 

 

Hoofdstuk 7 

 

 

In ieder hoofdstuk wordt iedere onderzoeksmethode afzonderlijk verder toegelicht.  
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In dit hoofdstuk beschrijven we de veronderstelde werkzame mechanismen van de bijeenkomsten 

die we hebben onderzocht in dit evaluatieonderzoek5. Allereerst wordt het mechanisme ‘sociale 

normen’ beschreven omdat deze centraal staat in de onderzoeksvragen: we willen door middel van 

de evaluatie namelijk nagaan of en hoe (de voorwaarden voor) sociale norm verschuiving zichtbaar 

zijn tijdens de bijeenkomsten. Ook de andere veronderstelde werkzame mechanismen van de 

bijeenkomsten worden kort beschreven omdat in dit evaluatieonderzoek wordt nagegaan of ook nog 

andere mechanismen herkenbaar zijn in de bijeenkomsten zoals deze worden uitgevoerd door het 

Consortium Zelfbeschikking.  

PARAGRAAF 1 SOCIALE NORMEN  

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 gendergelijkheid en LHBT-personen beter gaan accepteren. Het inzetten op een sociale norm 

verandering om gedrag te veranderen is stevig onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek. Een sociale 

norm is de perceptie van wat typisch of wenselijk is in een bepaalde groep of situatie. Anders gezegd: 

sociale normen geven weer hoe je denkt dat anderen denken of wat anderen doen. 

De sociale norm heeft een sterke invloed op het gedrag van mensen (Tankard & Paluck, 2016). In 

interventies, gericht op het bevorderen van de gezondheid of het welzijn van mensen, wordt daarom vaak 

geprobeerd de sociale norm van mensen te veranderen. Dit wordt de ‘perceptie van de sociale norm’ 

genoemd. Door deze te veranderen, kan menselijk gedrag worden veranderd (Bartholemew, et al., 2011). 

Voorbeeld: wanneer iemand denkt dat vrienden of klasgenoten, mensen in iemands omgeving, roken of 

drinken van alcohol afkeuren, is de kans een stuk kleiner dat diegene gaat roken of alcohol drinken 

(Perkings, 2003). Met discriminatie werkt het vergelijkbaar: wanneer mensen denken dat anderen om hen 

heen (vrienden, klasgenoten, collega’s, buurtgenoten, hun stads-of landgenoten) discriminatie zoals van 

LHBT-personen afkeuren dan gaan ze minder discrimineren (Monteith, Deneen, Tooman, 1996; Oyamot, 

Jackson, Fisher, Deason, Borgida, 2017; Tankard & Paluck, 2017; Zitek & Hebl, 2007). Het veranderen van 

sociale normen is ook cruciaal om geweld tegen vrouwen te verminderen (Jewkes, Flood, Lang, 2015, 

Paluck, Ball, Poynton, Sieloff, 2010; Vaitla et al., 2018). Sociale normen zijn van invloed in verschillende 

culturen; zo deed onderzoeker Paluck experimenten waaruit bleek dat de sociale norm van sterke invloed is 

op menselijk gedrag in Rwanda (Paluck, 2009) maar ook in een Westers land als de Verenigde Staten 

(Paluck & Shepherd, 2012).  

Sociale normen zijn dus van groot belang voor de thema’s waar het Consortium 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.  

 

1.1. Voorwaarden voor sociale norm verandering  
Voorwaarden om sociale normen te kunnen verschuiven zijn volgens de wetenschappelijke literatuur de 

volgende:  

(1) De norm wordt gecommuniceerd door eigen groep of iemand met gezag. Het werkt dus vaak minder 

goed als sociale normen worden gecommuniceerd door mensen van ‘buitenaf’ (Haslam Oakes, McGarty, 

 
5 De kennis in dit hoofdstuk komt overeen met: (1) de publicatie Zelfbeschikking, veiligheid en gelijkheid (2) toolbox die is ontwikkeld 

voor de gespreksleiders en de zeven organisaties van het consortium zelfbeschikking om hen te ondersteunen in het vormgeven van de 

bijeenkomsten. (3) het voor de Alliantie aangepaste ‘wat werkt dossier discriminatie verminderen’.  

HOOFDSTUK 1: THEORETISCH KADER  

https://www.movisie.nl/publicatie/zelfbeschikking-veiligheid-gelijkheid
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/Toolbox-Verandering-van-binnenuit-onderdeel-A-Beschrijving-werkvormen.pdf
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-verminderen-discriminatie
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Turner, Reynolds, Eggins, 1996; Munger, 2007; Puhl, Schwartz, Brownell, 2005; Stangor, Sechrist, Jost 

2001). Wanneer individuen zich sterk identificeren met de eigen groep, zijn zij bijzonder vatbaar voor 

informatie over de houding van de anderen uit de eigen groep (Sechrist & Young, 2011). Het veranderen van 

de sociale normen van een groep kan onder meer door wat genoemd wordt een community based approach 

of in het Nederlands, een gemeenschapsbenadering waarin bijeenkomsten worden gehouden met mensen 

die grotendeels uit eenzelfde gemeenschap komen. Cislaghi en Heis (2018) geven aan dat het bij dergelijke 

groepsbijeenkomsten cruciaal is om in te zetten op dat (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. . 

(2) De norm is geloofwaardig en wijkt niet te veel van de huidige norm. Uit onderzoek van Crandall et.al. 

(2002) komt naar voren dat het uiten van vooroordelen sterk afhankelijk is van de sociale acceptatie van de 

betreffende groep. Hieruit kan worden afgeleid dat een boodschap tegen gendergerelateerd geweld en 

discriminatie van vrouwen en LHBT’s alleen kans van slagen heeft als de sociale norm al in enige mate 

hiertegen gekant is. De gecommuniceerde sociale norm mag dus niet te ver af staan van wat de groep nu al 

denkt dat de norm is. Ook moet worden voorkomen dat mensen het idee krijgen dat er enkel ‘bovenaf’, 

bijvoorbeeld door de regering, normen worden opgelegd (Legault, Gutsell, Inzlicht, 2011). 

(3) Er zijn met name meningen te horen die de norm onderschrijven (de ruimte is beperkt voor meningen die 

tegenovergesteld zijn aan de gewenste norm). Verschillende studies tonen aan dat mensen die positief 

staan ten opzichte minderheden, beïnvloed kunnen worden door een negatieve mening van iemand uit de 

eigen groep waardoor zij zelf ook negatiever zich gaan uiten over deze minderheden en/of zich zelf 

negatiever gaan denken over deze groep (Blanchard, Lilly, Vaughn, 1991; Blanchard, Crandall, Brigham & 

Vaughn,1994; Hsueh, Yogeeswaran en Malinen, 2015). Simpel gezegd: de ruimte geven aan negatieve 

meningen over minderheden zoals homoseksuelen, veroorzaakt zeer waarschijnlijk meer discriminatie van 

deze minderheden. De studie van Crandall et al. (2002) bevestigt dit. De mensen die zeer positief zijn over 

homoseksuelen, zijn mensen die volgens deze onderzoekers juist sterk gevoelig zijn voor de sociale norm: 

dat betekent dat wanneer de sociale norm als positief wordt waargenomen, deze mensen ook hun best doen 

om homoseksuelen positief te behandelen maar andersom mogelijk ook. Ook een studie van Walker Sinclair 

en  MacArthur (2015) over voorstanders en tegenstanders van homorechten geeft aan dat mensen 

negatiever kunnen worden over homoseksualiteit door het horen van negatieve meningen uit de eigen 

groep: van de pro-homorechtendeelnemers veranderde een aantal deelnemers naar meer anti-

homorechten: dit waren de deelnemers die hun negatieve oordelen sterk onderdrukken en sterk hangen aan 

de sociale norm. Zij veranderden gedurende het experiment hun mening als de sociale norm in de groep 

verschoof naar anti-homorechten (Walker et al., 2015). 

(4) Er moet niet gecommuniceerd worden dat veel mensen zich toch niet houden aan de norm. Voorwaarde 

is dat de sociale norm gecommuniceerd wordt in de zin van wat de meeste mensen vinden, in plaats van wat 

ze doen. Uit een beroemd onderzoek over afval weggooien blijkt wel dat beide typen sociale normen effect 

hebben op het gedrag van mensen (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990). Echter, een studie een jaar later van 

Cialdini, Kallgren en Reno (1991) laat zien dat sociale normen over wat de meeste mensen vinden 

(‘injunctive norms’) beter werken dan normen die laten zien wat de meeste mensen doen (‘descriptive 

norms’). Ook wordt opgemerkt dat normen die uitdragen wat de meeste mensen doen, uiteraard alleen 

werken als de meeste mensen inderdaad ook al het goede gedrag laten zien. Een groot nadeel van een 

norm communiceren over wat de meeste mensen doen, is dat de mensen die het al goed doen het hierdoor 

minder goed kunnen gaan doen. Dit blijkt uit een veel geciteerd onderzoek van Schultz, Nolan, Cialdini, 

Goldstein & Griskevicius uit 2007 naar energieverbruik van huishoudens. Zij deelden in dit veldonderzoek de 

deelnemers at random in twee groepen in: een groep huishoudens die alleen kreeg te horen hoe veel 

energie andere huishoudens verbruiken en een groep huishoudens die daarbij ook een blije of droevige 

smiley kregen als ze het wel of niet goed hadden gedaan wat betreft energieverbruik. In de eerste groep was 

te zien dat de huishoudens die te veel energie verbruikten zoals gewenst minder energie gingen verbruiken 

door te lezen over wat anderen doen. De huishoudens uit de groep die eerst weinig energie verbruikte, 

gingen door de communicatie van de sociale norm juist meer energie verbruiken. De onderzoekers noemen 

dit het ‘boemerang’ effect van de sociale norm. Zij adviseren daarom op te passen met het communiceren 

van sociale normen in de zin van wat de meeste anderen doen (Schultz e.a., 2007). 
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(5) Er worden géén stereotypen herhaald. De formulering en de ‘framing’ van de boodschap zijn bij het 

stellen van de sociale norm cruciaal. Het is niet handig om een sociale norm te bepalen zoals “Wij vinden 

moslims niet gevaarlijk.” Als men een bepaalde stereotiepe overtuiging bespreekt en daarna ontkracht. 

Voorbeeld: “Homomannen houden allemaal van shoppen, wat een onzin!” Dan zal de associatie 

(homomannen houden van shoppen) mensen langer bijblijven dan de daadwerkelijke boodschap (dat dit 

onzin is). Stereotypen ontkennen, werkt averechts (Gawronski en Bodenhausen, 2006; Gawronski Deutsch, 

Mbirkou, Seibt, Strack, 2008). Wat wel werkt is om normen te communiceren zoals “Er zijn steeds meer 

mensen die voorstander van gelijke behandeling in de opvoeding van jongens en meisjes.” 

(6) Sociale normen communiceren via wetten. Wetten kunnen om twee redenen effect uitoefenen op 

menselijk gedrag omdat een wet een sociale norm afgeeft en de meeste mensen zich graag aan de sociale 

norm houden (Hebl, Barron, Cox & Corring-ton, 2016). Bij bijvoorbeeld discriminatie van LHBT-personen of 

vrouwen is het zeer discutabel of afschrikken echt werkt, omdat discrimineren vaak niet leidt tot een straf 

(Cox & Barron, 2012; Hebl et al., 2016; Visser & Felten, 2018). Wetten tegen discriminatie kunnen echter wel 

effectief zijn, maar dan met name vanwege de sociale norm (zie 1.1). Zo stellen Carlsmith, Darley en 

Robinson (2002) dat het meest krachtige mechanisme van de wet niet zozeer voortkomt uit de dreiging dat 

men gestraft wordt als men zich er niet aan houdt. Een belangrijker aspect is dat de wet aangeeft wat 

normaal gedrag is en wat niet. De meeste mensen houden zich aan de wet, niet uit angst voor straf maar 

omdat zij zichzelf zien als mensen die zich goed gedragen. Essentieel is dus wel dat wat wettelijk gezien 

wordt als crimineel, ook sociaal als onwenselijk beschouwd wordt (Carlsmith et al., 2002). 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 er kan ook een normerende werking 

uitgaan door te communiceren over mensenrechten of instituten voor de mensenrechten (Noh, 2016; 

Pereira, Monteiro, Camino, 2009). Het communiceren van wetten of mensenrechten kan ingezet worden op 

en onderdeel zijn van bijeenkomsten met mensen uit een zelfde gemeenschap (‘community based 

approach’) om zo sociale normen te veranderen in een gemeenschap (Vaitla, Taylor, Van Horn, Cislaghi, 

2017).  

PARAGRAAF 2: ANDERE WERKZAME MECHANISMEN  

2.1. Inleving en empathie  
Inlevingsvermogen gaat over je voorstellen over hoe een bepaalde situatie voor iemand is. Je gaat als het 

ware in de schoenen van een ander staan. Of je gaat je voorstellen hoe jij jezelf zou zien als jij in de positie 

zat van de ander en hoe jij je zou voelen als resultaat. Dit wordt ‘imagine-self’ of ‘perspective-taking’ 

genoemd (Batson & Ahmad, 2009). In een studie van Todd & Galinsky uit 2014 bleek dat beide vormen van 

inleven een positief effect hadden: het verminderde de automatische negatieve associaties ten aanzien van 

mensen met een donkere huidskleur. Het blijkt dat je inleven in het perspectief van een ander die tot een 

andere (gestigmatiseerde) groep behoort ,kan zorgen voor zowel een betere impliciete houding naar 

mensen uit die groep als een betere expliciete houding, zo concluderen Todd en Galinsky (2014). Het lijkt 

erop dat deze veranderingen in houding ook stand houden op de lange termijn. Bovendien vermindert het 

zowel vooroordelen als stereotypen (Galinsky & Moskowitz, 2000; Todd & Galinksy, 2014). 

Empathie kan het gevolg zijn van het inleven in een ander. Het hebben van empathische gevoelens is 

namelijk vaak het resultaat van het kijken vanuit het perspectief van de persoon in erbarmelijke 

omstandigheden: je gaat je voorstellen hoe hij of zij beïnvloed wordt door die slechte omstandigheden 

(Batson, Chang, Orr, Rowland, et al., 2002; Coke, Batson & McDavis, 1978; Vescio, Sechrist, Paolucci, 

2003). Er zijn verschillende onderzoeken die positieve effecten of verbanden aantonen van empathie op 

vooroordelen (Batson, et al. 1997; Todd & Gallinksy, 2014; Vesico, Sechrist & Paolucci, 2003). Uit een veel 

geciteerde en omvangrijke meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2006; 2008) en later Pettigrew, Tropp, 

Wagner en Christ (2011) blijkt dat het werkt om iemand te leren kennen die ‘anders’ is en dat empathie 

verklaart waarom mensen via het ontmoeten van iemand die ‘anders’ is, minder vooroordelen krijgen. Dit 
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werkt in verschillende landen en verschillende culturen (Pettigrew, Tropp, Wagner, Christ, 2011). Recent 

advances in intergroup contact theory. International journal of intercultural relations, 35(3), 271-280.  

Inleven en empathie kan diverse vormen van vooroordelen verminderen waaronder vooroordelen die 

betrekking hebben op mensen die homoseksueel zijn (Batson en Ahmed, 2009; Hodson, Choma, Costello, 

2009) en mensen die transgender zijn (Broockman en Kalla, 2016; Tompkins, Shields, Hillman, White, 

2015). Ook voor het verminderen van seksisme bij mannen kan door middel van inleving en empathie 

werken (Becker & Swim , 2011; Zawadzki, Shields, Danube, Swim, 2014). Vrouwen zelf kunnen zich 

natuurlijk ook schuldig maken aan discriminerende opvattingen of uitlaten over vrouwen en ook daar kan 

empathie een positief effect hebben: zo staan vrouwen positiever ten op zichten van vrouwen (kunnen zich 

onder andere beter met hen identificeren) die niet aan de normen over vrouwen voldoen wanneer zij het idee 

hebben dat deze vrouwen het zwaar hebben gehad en zij empathie gaan ervaren voor hen (Pietri, Johnson, 

Ozgumus, Young, 2018). 

2.2. Bewustwording en zelfreflectie  
In 1993 beschreef Montheith een model voor bewustwording. Dit model bestaat uit verschillende stappen. 

Allereerst wordt beschreven dat stereotypen over onder meer vrouwen en homoseksuelen automatisch 

actief zijn in je brein en in eerste instantie ben je geneigd hiernaar te handelen. Echter, als je een 

discrepantie ervaart tussen dit handelen op basis van stereotypen en je eigen norm om iedereen gelijk te 

behandelen, dan ontstaat er bewustwording. Je krijgt dan negatieve gevoelens, zoals schuldgevoelens over 

je handelen, en je gaat reflecteren op jezelf. Vervolgens stel je een aantal aanwijzingen voor jezelf vast 

waardoor je in de toekomst weet dat je moet oppassen niet naar je stereotiepe denkbeelden te handelen. In 

de toekomst ben je daardoor eerder alert wanneer stereotiepe beelden actief worden, trap je bij jezelf op de 

rem, reflecteer je op jezelf en laat je vervolgens ander gedrag zien; gedrag dat overeenstemt met je norm 

om iedereen gelijk te behandelen. Bewustwording is in dit model dus cruciaal en volgt op het ervaren van 

een verschil (discrepantie) tussen je eigen gedrag en je eigen normen (Monteith 1993; Monteith & Mark, 

2005; Monteith, Mark & Ashburn-Nardo, 2010). Belangrijk is wel dat je intrinsiek gemotiveerd bent om niet te 

discrimineren (Plant & Devine, 1998). Deze mensen kunnen zich op basis van hun motivatie vervolgens 

inzetten om te zorgen dat zij zich zo gaan gedragen dat hun impliciete houding minder van invloed is op hun 

gedrag. Om echt tot gedragsverandering te komen, moet je je eigen gedrag monitoren. Dat betekent alert 

zijn op discrepanties tussen je doelen en je huidige gedrag, aldus Inzlicht, Legault en Teper (2014). Volgens 

hen is dit een essentieel onderdeel van zelfcontrole. Dit komt overeen met de studie van Amodio en anderen 

uit 2008. Zij laten zien dat het brein van mensen met interne motivatie monitort dat er een conflict is tussen 

hun automatisch geactiveerde stereotiepe beelden en de eigen doelen om gelijkheid na te streven en niet te 

discrimineren. Doordat dit conflict wordt waargenomen, kunnen mensen met interne motivatie hun handelen 

aanpassen. 

In verschillende studies is aangetoond dat het model van Monteith relevant is als het gaat om de houding ten 

aanzien van homoseksuelen (Monteith, 1993; 1996). Alhoewel eerdere studies aantoonden dat mensen zich 

vaak weinig schuldig over seksisme voelen en hun gedrag dus niet wensten bij te stellen (Czopp en 

Monteith, 2003; Gulker, Mark, Monteith, 2013) laat een recente studie zien dat wanneer er concreet bewijs 

wordt aangedragen dat laat zien dat mensen seksistisch zijn, dit wel degelijk tot bewustwording en tot het 

voornemen kan leiden om het eigen gedrag te veranderen (Parker, Monteith, Moss-Racusin, VanCamp, 

2018). 

2.4. Risico perceptie vergroten  
Om huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating te voorkomen, zou je mensen kunnen 

vertellen wat de risico’s zijn die deze praktijken met zich meebrengen. Bijvoorbeeld dat huwelijksdwang een 

slecht plan is omdat dit allerlei risico’s met zich meebrengt zoals dat huwelijkspartners zich erg ongelukkig 

voelen, een grotere kans hebben op scheiding, het tot conflicten kan leiden in het huwelijk en binnen 

families. Deze manier van werken zou vergeleken kunnen worden met wat in de gezondheidszorg heet het 

vergroten van risicoperceptie (Bartholomew et al 2011). Dat betekent dat je wilt bewerkstelligen dat mensen 

zelf gaan geloven dat wanneer zij het verkeerde doen namelijk hun familielid dwingen om te trouwen, 

getrouwd te blijven of terug te sturen naar het land van herkomst, dit betekent dat zij zelf of hun familie dan 
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verschillende risico’s lopen. De bedoeling is dat mensen deze praktijken staken om zo de risico’s te 

voorkomen. Studies hebben aangetoond dat dit inderdaad zo werkt (Bartholomew et al 2011; Brewer et al. 

2007; Rothman & Kiviniemi, 1999; Weinstein, et al. 1993).  

Van vaccinaties tot aan HIV; het blijkt dat wanneer mensen zelf denken dat ze meer risico lopen, zij beter 

hun gedrag aanpassen om die risico’s te vermijden (Noroozinejad, et al. 2013). Dit is geen gemakkelijke 

opgave omdat mensen vaak ten onrechte denken dat zij zelf minder risico lopen op allerlei problemen dan 

een ander (Weinstein, 1984). Wat in ieder geval belangrijk is om te werken met levendige 

verhalen/scenario’s over hoe je ergens risico op loopt (Bartholomew et al., 2011; Mevissen, Meertens, 

Ruiter, Feenstra en Schaalma, 2009; Perrier & Ginis, 2016; Rook, 1987; Rothman & Kiviniemi 1999).  

Er is nog weinig onderzoek gedaan of het vergroten van risicoperceptie ook werkt voor het tegengaan van 

gender gerelateerd geweld (Gidycz, McNamara en Edwards, 2006; Harding & Helweg-Larsen, 2009; Nurius, 

2000). Wel is bekend dat het bij meisjesbesnijdenis effectief kan zijn om informatie te geven over de 

bijkomende gezondheidsrisico’s. Lastig hierbij is dat mensen het risico op sociale uitsluiting, dus uit de 

gemeenschap te worden gezet, vanwege het nalaten van meisjesbesnijdenis, soms erger vinden dan de 

gezondheidsrisico’s (Johansen, et al., 2013). Een andere studie onder gezondheidsprofessionals in Gambia 

over meisjesbesnijdenis toont aan dat er een verband is tussen weet hebben van de gezondheidsrisico’s en 

het afkeuren van meisjesbesnijdenis. Tegelijkertijd hebben nog veel professionals wel het voornemen om 

hun eigen dochters te laten besnijden, dus weet hebben van de risico’s alleen lijkt niet voldoende om gedrag 

te veranderen (Marcusán, Singla, Secka, Utzet, LeCharles, 2016). 

2.5. Getuige zijn van een band tussen iemand die LHBT is en die niet LHBT is  
Extended contact is de term voor de situaties waarbij iemand weet krijgt van een vriendschap tussen iemand 

uit de eigen groep en iemand van een andere (gestigmatiseerde) groep (Lemmer & Wagner, 2015; Turner, 

Hewstone, Voci, Paolini & Christ, 2007; Mazziotta, Mummendey, Wright, 2011; Wright, Aron, McLaughlin-

Volpe & Ropp, 1997). Effect van extended contact is niet alleen aangetoond in de Westerse wereld maar 

ook bijvoorbeeld in Zuid Afrika (Du Toit & Quayle, 2011). Vergelijkbaar is vicarious contact waarbij 

deelnemers zien dat iemand zoals zijzelf, uit de eigen groep, een positief contact heeft met iemand uit de 

andere groep (Vezzali, Hewstone, Capozza, Giovannini en Wolfer, et al., 2014). Dit kan via een tv-serie of 

film maar ook door het horen van verhalen of door het zelf direct observeren van het contact. Samen worden 

deze vormen van contact ook wel indirect contact genoemd (Vezzali et al., 2014). In dit geval gaat het dus 

over een vriendschap of goede band tussen een LHBT en een niet-LHBT. Een voordeel is dat de angst voor 

de ander die een echte ontmoeting volgens de contacttheorie kan ondermijnen, niet speelt bij de extended 

contacttheorie (Wright, Aron, McLaughlin-Volpe & Ropp, 1997; du Toit & Quayle, 2011). Verandering van 

houding gebeurt dan dus niet via het inleven in de LHBT, maar juist in de niet-LHBT, de hetero cisgender 

persoon die de vriendschap aangaat. Uit een recente meta-analyse van Lemmer en Wagner (2015) onder 

specifieke etnische groepen blijkt dat extended contact net zo effectief is als real life contact. Ook de 

reviewers Turner, Hewstone, Voci, Paolini en Christ (2007), Dovidio, Eller en Hewstone (2011) en Vezzali, 

Hewstone, Capozza, Giovannini en Wolfer (2014) concluderen dat weet hebben – of observeren van – dat 

een vriend (of collega, familielid) een goed contact heeft met iemand uit de andere groep, een effectief 

middel kan zijn om vooroordelen te verminderen. Reviewers Turner, Hewstone, Voci, Paolini en Christ 

(2007) merken daarbij wel op dat echte vriendschap wel effectiever is en daarom de voorkeur heeft.  

In een aantal studies is specifiek een verandering onder heteroseksuelen aangetoond ten aanzien van 

homoseksuelen (Capozza, Falvo, Trifiletti en Pagani, 2014; António, Guerra, Moleiro, 2017; Ortiz & 

Harwood, 2007; Sharp, Voci, Hewstone , 2011). Het is nog niet onderzocht of dit ook werkt voor het 

bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.  
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SAMENVATTING  

Sociale normen zijn de perceptie van wat typisch of wenselijk is in een bepaalde groep of situatie en hebben 

veel invloed op menselijk gedrag: mensen gedragen zich vaak zo als zij denken dat ‘het hoort’ of zoals zij 

denken dat anderen het ook doen. Het veranderen van wat mensen denken dat sociale normen zijn is 

daarmee een werkzaam mechanismen om gedrag te veranderen en kan ingezet worden tijdens de 

bijeenkomsten voor onder meer het verminderen van de discriminatie van LHBT-personen en vrouwen maar 

ook het verminderen van gender gerelateerd geweld. 

Een ander werkzaam mechanisme die het Consortium Zelfbeschikking wil inzetten tijdens de bijeenkomsten 

is ‘inleving en empathie ten aanzien van vrouwen en LHBT-personen’. Ook wordt ingezet op de 

mechanismen van bewustwording en zelfreflectie, het vergroten van de risicoperceptie van gender 

gerelateerd geweld, het informatie geven van het verbod op gender gerelateerd geweld en discriminatie van 

vrouwen en LHBT-personen. Tot slot wordt voor het verminderen van LHBT-discriminatie ook ingezet op het 

werkzame mechanisme van ‘extended contact’ want betekent dat je als niet-LHBT persoon laat zien dat je 

een goede band hebt met een LHBT-persoon.  
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Er zijn door de gespreksleiders vragenlijsten ingevuld waarmee informatie is verzameld over de 

bijeenkomsten die de gespreksleiders hebben gehouden. De bedoeling van deze vragenlijsten was 

om meer zicht te krijgen op de output maar ook om zicht te krijgen op de thema’s die zijn behandeld 

en wat de inschatting is van de gespreksleider in hoeverre er impact hierop is gemaakt. In dit 

hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van deze vragenlijsten. In bijlage 1 staan een groot deel van 

deze resultaten in grafieken toegelicht.  

 

INLEIDING  

Het consortium zelfbeschikking heeft afgesproken met elkaar om de bijeenkomsten te houden in een reeks 

van drie: dus drie bijeenkomsten met ongeveer dezelfde groep deelnemers. Op die manier is er voldoende 

tijd om vertrouwen op te bouwen met een groep deelnemers. Na iedere reeks van drie bijeenkomsten, zijn 

de gespreksleiders gevraagd om een vragenlijst in te vullen over deze reeks.  

Onderzoeksvragen  
De onderzoeksvragen die we beantwoorden in dit hoofdstuk zijn:  

 

• Wat is de output van het project Verandering van binnenuit op het gebied van: 

f. Aantal bijeenkomsten 

g. Aantal bereikte mensen 

h. Samenstelling van de groepen wat betreft sekse, leeftijd (jongeren / volwassene / ouderen) 

en achtergrond van de deelnemers  

i. Spreiding over Nederland (op gemeenteniveau) 

j. Thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten 

 

• In hoeverre verwachten de gespreksleiders dat zij impact hebben gehad met de door hun gehouden 

bijeenkomsten op de verschillende thema’s? 

 

Dit zijn ook de eerste en derde onderzoeksvraag zoals benoemd in de inleiding van dit rapport.  

Methode van onderzoek 
We beantwoorden deze vragen aan de hand van de ingevulde formulieren. Deze formulieren waren digitaal 

en zijn goed ingevuld door de gespreksleiders; het invullen van de formulieren nodig was voor de facturatie 

van de bijeenkomsten en dat heeft er mogelijk voor gezorgd dat de formulieren goed zijn ingevuld.  

We hebben op verschillende momenten de uitkomsten van de vragenlijst gedeeld met de projectleiders van 

het consortium zelfbeschikking, zodat zij zelf ook tussentijds zicht krijgen op de output en de verwachte 

impact van de gespreksleiders. In dit hoofdstuk presenteren we de eindstand: nadat alle 700 bijeenkomsten 

zijn gehouden, hebben we alle resultaten verzameld en hieronder beschreven.  

 

HOOFDSTUK 2: KWANTITATIEVE DATA UIT 

DE EVALUATIEFORMULIEREN  
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RESULTATEN  

Hieronder beschrijven we de resultaten.  

2.1. Het aantal bijeenkomsten en deelnemers  
Er zijn in totaal 246 vragenlijsten ingevuld. De bedoeling was dat iedere groep deelnemers zo’n drie keer bij 

elkaar kwam. Een paar keer is daarvan afgeweken. Uit de 246 evaluatieformulieren kan opgemaakt worden 

dat er 2 keer 4 sessies zijn geweest (dus 1 meer dan afgesproken); 216 keer de afgesproken 3 sessies, 20 

keer 2 sessies, 6 keer 1 sessie. In totaal zijn er dus 722 bijeenkomst gehouden.  

Iedere organisatie heeft ongeveer evenveel vragenlijst ingevuld, wat betekent voor de meeste organisaties 

iets meer dan 100 bijeenkomsten hebben gehouden in totaal. In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten 

van deze vragenlijsten.  

Gemiddeld aantal deelnemers per bijeenkomst was: 18,6. Er zijn minimaal 12.994 deelnemers bereikt; dit 

zijn er in de praktijk meer geweest want op een aantal formulieren is niet het aantal deelnemers ingevuld. 

Het aantal wisselde een heel klein beetje tussen de drie bijeenkomsten: niet iedereen die de eerste keer 

kwam, kwam de tweede keer ook, daar was soms een persoon minder aanwezig. Maar uitgaande van dit 

getal van 12.944 deelnemers, verwachten we er ongeveer 4.315 verschillende mensen hebben 

deelgenomen aan de bijeenkomsten.  

2.2. Samenstelling van de groepen  
Uit het resultaten van de vragenlijsten blijkt dat de leeftijden van de deelnemers meestal verschillend is: bij 

bijna de helft van de bijeenkomsten (45%) zitten zowel jongeren, volwassenen als ouderen bij elkaar. Maar 

daarnaast heeft iets meer dan een derde van de bijeenkomsten (39%) met name deelnemers die volwassen 

zijn en niet zo zeer aangemerkt kunnen worden als jongeren of ouderen. Slechts een klein van de 

bijeenkomsten richt zich op alleen jongeren (8%) of ouderen (4%). De afkomst van de deelnemers is heel 

wisselend.  

Er zijn met name vrouwengroepen gehouden (42,9%) en gemengde groepen (39,6%) maar ook een aantal 

mannengroepen (17,6%).  

De gespreksleiders konden meerdere etniciteiten aankruisen bij deze vraag. Het meeste dat werd 

aangekruist was een Turkse afkomst (42%), gevolgd door een Marokkaanse en Somalische afkomst (beide 

30%), een Irakese en Syrische afkomst (beide 11%), een Afghaanse afkomst (9%) en Eritrese afkomst (3%). 

Er worden ook nog behoorlijk wat andere doelgroepen bereikt dan deze groepen, namelijk 23% kruiste ook 

het hokje ‘anders’ aan. Die groep ‘anders’ bestaat onder meer uit Egyptisch, Pakistaans, Soedanees, 

Koerdisch en Libanees. In bijna driekwart van de bijeenkomsten kende een deel van de deelnemers elkaar 

al vooraf maar een deel ook niet. En in een kwart van de gevallen kenden alle deelnemers elkaar. Het was 

slechts enkele malen het geval dat deelnemers elkaar helemaal niet kenden voorafgaand aan de 

bijeenkomsten.  

2.3. Spreiding over gemeenten 
De bijeenkomsten zijn in 60 gemeenten gehouden, de meeste bijeenkomsten zijn gehouden in de grote 

steden, in Amsterdam bijvoorbeeld 33 bijeenkomsten, Rotterdam 25, Arnhem 15, Den Haag, Eindhoven en 

Utrecht 14 en Haarlem 11. Maar het gaat niet alleen om grote gemeenten en niet alleen om de Randstad. 

Het betrof onder meer gemeenten in Noord Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel zoals Best, Budel, 

Brummen, Geldrop, Heerlen, Weert, Oldenzaal, Veghel, Venlo en Sittard. In gemeenten waar meerdere 

bijeenkomsten hebben plaatsgevonden gebeurde dat vaak op verschillende locaties. Ook gaven 

bijeenkomstbegeleiders aan dat bij een bijeenkomst vaak meerdere deelnemers aanwezig waren uit 

verschillende (omliggende) gemeenten. Drie maal is er een landelijke (online) bijeenkomst georganiseerd 

met deelnemers uit het gehele land. In de bijlage vindt u een overzicht van de gemeenten waar de 

bijeenkomsten hebben plaats gevonden. Dus alhoewel de bijeenkomsten in 60 verschillende gemeenten zijn 

gehouden, kwamen de deelnemers uit veel meer gemeenten dan de 60 gemeenten waar de bijeenkomsten 

zijn gehouden. 
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2.4. Inhoudelijke thema’s op de bijeenkomsten  
De gespreksleiders konden aankruisen over welke thema’s zij het in de reeks van drie bijeenkomsten 

hebben gehad. Ze konden hierbij meerdere thema’s aankruisen want op drie bijeenkosmten worden vaak 

verschillende thema’s besproken.  

In meer dan de helft van de bijeenkomsten is het thema homoseksualiteit besproken, net als het thema 

zelfbeschikking (beide 54%), dit zijn daarmee de meest besproken thema van alle bijeenkomsten.  

Naast deze twee grote thema’s zien we dat er met name thema’s zijn besproken die betrekking hebben op 

gender gerelateerd geweld en de verhoudingen tussen vrouwen en mannen.  

Als het gaat om genderbased violence, zien we dat het meest is gesproken over huwelijksdwang(47%), op 

bijna de helft van de bijeenkomsten kwam dit aan de orde. Daarna is er het meest gesproken over 

partnergeweld (39%), gevolgd door eergerelateerd geweld (37%), seksueel geweld en achterlating (beide 

28%), huwelijkse gevangenschap (24%), kindermishandeling (22%), verborgen vrouwen (12%) en tot slot 

incest (8%). 

De verhoudingen tussen vrouwen en mannen zijn ook veel aan de orde geweest: opvoeding en de 

rolpatronen tussen meisjes en jongens (42%) is ook op bijna de helft van de bijeenkomsten besproken net 

als de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen (48%) en gendergelijkheid (30%).  

Alhoewel homoseksualiteit veel is besproken, geldt dat in mindere mate voor biseksualiteit en transgender 

personen. Maar toch is over biseksuelen nog op bijna op een kwart van de bijeenkomsten gesproken (23%) 

en over transgender personen ongeveer op een vijfde van de bijeenkomsten (19%).  

Er is daarnaast zo’n 24 % keer ‘anders’ aangekruist: bij deze open antwoordmogelijkheid worden onder 

meer de volgende thema’s genoemd: discriminatie, travestie en mensenrechten.  

2.5. Inschatting van de impact  
Aan de gespreksleiders is gevraagd in hoeverre zij denken dat de (meestal) drie bijeenkomsten die zij 

hebben georganiseerd een verandering teweeg hebben gebracht. Er zijn stellingen voorgelegd zoals “De 

deelnemers zijn positiever gaan denken over gelijkheid tussen vrouwen en mannen”. De gespreksleiders 

konden aangeven in hoeverre ze het eens waren met deze stelling iedere keer wanneer zij de vragenlijst 

invulden. Dus zij reflecteren op wat zij denken na (meestal) drie bijeenkomsten bereikt te hebben. Uit deze 

stellingen blijkt dat de gespreksleiders inschatten dat zij de meeste verandering teweeg hebben gebracht op 

het thema geweld: zo’n 89% zegt dat deelnemers zich meer bewust zijn geworden van de ernst en gevolgen 

van geweld in families: deze deelnemers zijn het eens of helemaal eens met de stelling. Ook als het gaat om 

de gelijkheid tussen vrouwen en mannen verwachten de gespreksleiders impact te hebben gehad: zo’n 87% 

geeft aan dat zij denken dat de deelnemers positiever zijn gaan denken over de gelijkheid tussen vrouwen 

en mannen. Ook als het gaat om partnerkeuze verwachten de meeste gespreksleiders dat hun 

bijeenkomsten een verschil hebben gemaakt: zo’n 85% is het eens met de stelling dat de deelnemers meer 

respect of begrip gekregen voor jongeren die hun eigen huwelijkspartner willen kiezen. Ook het respecteren 

of begrip hebben voor vrouwen en meisjes die hun eigen keuzes maken is volgens de gespreksleiders 

verbeterd: zo’n 84% is het eens of helemaal eens met de stelling. Er zijn echter twee thema’s waarop de 

gespreksleiders duidelijk minder vertrouwen hebben dat zij impact hebben gemaakt: dat is het LHBT-thema 

en het thema seksualiteit en seksueel geweld. Zo’n 42% van de gespreksleiders is het eens met de stelling 

dat de deelnemers meer respect of begrip hebben gekregen voor LHBT-personen en iets meer dan de helft 

(54%) denkt dat deelnemers meer openlijk durven te praten over seksualiteit of over seksueel geweld.  

 

  



 

 
 

Movisie • Change from Within       21 

SAMENVATTING EN CONCLUSIE  

De eerste onderzoeksvraag was, wat de output van de bijeenkomsten die worden gehouden in het kader 

van de Alliantie Verandering van Binnenuit. Er zijn 722 bijeenkomsten gehouden, meestal in een reeks van 3 

bijeenkomsten. Er zijn ongeveer 13.000 mensen bereikt. Op de meeste bijeenkomsten zaten jongeren, 

volwassenen en ouderen bij elkaar of alleen volwassenen. Er waren soms jongerengroepen of 

ouderengroepen. De groepen waren meestal vrouwengroepen of gemengde groepen en soms 

mannengroepen. De afkomst van de deelnemers was heel divers. De meeste deelnemers die zijn bereikt 

waren van Turkse afkomst, gevolgd door een Marokkaans en Somalische afkomst, Irakese en Syrische 

afkomst, Afghaanse afkomst en Eritrese afkomst. Maar er worden ook nog behoorlijk wat andere 

doelgroepen bereikt, zoals Egyptisch, Pakistaans, Soedanees, Koerdisch en Libanees. In bijna drie kwart 

van de bijeenkomsten kende een deel van de deelnemers elkaar al vooraf maar een deel ook niet. De 

bijeenkomsten zijn in 60 gemeenten gehouden, de meeste in de grote steden. In gemeenten waar meerdere 

bijeenkomsten hebben plaatsgevonden gebeurde dat vaak op verschillende locaties. Ook gaven 

bijeenkomstbegeleiders aan dat bij een bijeenkomst vaak meerdere deelnemers aanwezig waren uit 

verschillende (omliggende) gemeenten. Dus ook al zijn de bijeenkomsten in 60 verschillende gemeenten zijn 

gehouden, kwamen de deelnemers uit veel meer gemeenten dan de 60 gemeenten waar de bijeenkomsten 

zijn gehouden. De thema’s die veel behandeld zijn, zijn homoseksualiteit, zelfbeschikking in het algemeen 

en thema’s die betrekking hebben op gender gerelateerd geweld (zoals huwelijksdwang, partnergeweld en 

eergerelateerd geweld) en man- vrouw gelijkheid (zoals opvoeding en rolpatronen).  

 

De tweede onderzoeksvraag ging over de outcome: in hoeverre de gespreksleiders verwachten dat zij 

impact hebben gehad met de door hun gehouden bijeenkomsten op de verschillende thema’s. Het blijkt dat 

de gespreksleiders zelf inschatten dat zij het meeste teweeg hebben gebracht op het thema geweld en de 

gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ook verwachten de gespreksleiders impact te hebben gehad op 

partnerkeuze en het respecteren en begrijpen van de eigen keuzes die vrouwen en meisjes maken. De 

gespreksleiders hebben dus veel vertrouwen in de verandering teweeg hebben gebracht met de 

bijeenkomsten. Op twee thema’s hebben gespreksleiders iets minder vertrouwen dat zij impact hebben 

gehad: LHBT-acceptatie en het thema seksualiteit en seksueel geweld. Iets minder dan de helft van de 

gespreksleiders is het eens met de stelling dat de deelnemers meer respect of begrip hebben gekregen voor 

LHBT-personen en iets meer dan de helft denkt dat deelnemers meer openlijk durven te praten over 

seksualiteit of over seksueel geweld.  
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Na iedere reeks van drie bijeenkomsten hebben de gespreksleiders een evaluatieformulier ingevuld. 

Op de evaluatieformulieren stonden een tweetal open vragen. De vragen waren wat volgens de 

gespreksleider de meerwaarde is geweest van de bijeenkomst en of er nog andere zaken waren die 

de gespreksleider kwijt wilde. In de periode t/m augustus 2019 zijn deze antwoorden geanalyseerd. In 

dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten hiervan.  

INLEIDING  

Alle gespreksleiders hebben na drie bijeenkomsten een evaluatieformulier ingevuld over het verloop van 

deze bijeenkomsten. Hierin is ook een open vraag gesteld namelijk wat de meerwaarde is geweest volgens 

de gespreksleider van de bijeenkomst. Ook is er gevraagd wat de gespreksleider nog meer kwijt wilde.  

Onderzoeksvraag 
We hebben de antwoorden op deze open antwoorden geanalyseerd vanuit het oogpunt van de volgende 

onderzoeksvraag:  

 

Wat is de ‘ervaren baat’ van de gespreksleiders: ofwel wat denken zij dat de meerwaarde is van de 

bijeenkomsten die zij zelf houden? 

 

Dit betreft onderzoeksvraag 3b (zie Inleiding). In dit hoofdstuk beschrijven we het antwoord op deze vraag.  

 

Methode van onderzoek  
Het gaat om een analyse van de eerste 174 formulieren. Meestal worden de bijeenkomsten in een reeks van 

drie bijeenkomsten gehouden dus deze formulieren doen verslag doen van iets meer dan 500 bijeenkomsten 

gehouden in 2018 en het eerste deel van 2019. De openen vraag zijn handmatig gecodeerd en 

geanalyseerd omdat dit kwalitatieve data betreft.  

 

RESULTATEN  

Paragraaf 1: Taboe doorbrekende gesprekken  
Gespreksleiders merken verschillende malen in de evaluatieformulieren op dat door gesprekken, discussies 

of dialogen er verandering optreedt. Hierdoor worden taboes bespreekbaar, zo denken de gespreksleiders:  

 

"Door onderlinge discussie zie je deelnemers, die in het begin vrij zeker van stellingen waren, van mening 

veranderen richting meer respect en waarde voor zelfbeschikking van de ander. En dat is natuurlijk mooi" 

 

"De onderwerpen die moeilijk waren om over te praten of over in dialoog met elkaar te gaan is 

bespreekbaar geworden door deze bijeenkomsten. De trainers hebben ook hier een belangrijke rol 

gespeeld omdat zij dezelfde taal en cultuur hebben." 

HOOFDSTUK 3: KWALITATIEVE 

UITKOMSTEN UIT DE 

EVALUATIEFORMULIEREN 
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"Taboe doorbreken, vaders en zoons voor de eerste keer met elkaar in gespreek over deze gevoelige 

thema's. Jongeren hebben hun mening en visie over zelfbeschikking kunnen uiten in aanwezigheid van 

de vaders. Uitwisseling van ervaringen tussen de twee generaties. Meer begrip en openheid. De eerste 

stap in bewustzijn van het open gesprek is gezet." 

Doordat deze taboe thema’s worden besproken, wordt het normaler om over deze thema’s te praten, zo 

merken verschillende gespreksleiders op. De norm dat er over deze thema’s niet gepraat mag worden, wordt 

hierdoor verschoven:  

"De deelnemers zijn het er unaniem over eens geworden dat ze taboe onderwerpen met alle vrijheid 

mogen bespreken." 

Het bespreken van de taboes gaat ook samen met het bespreken van persoonlijke ervaringen. Hierdoor 

ontstaat er steun naar elkaar. Dit voorbeeld maakt dat duidelijk wat er aan steun ervaren wordt:  

 

"Deze groep dames kende elkaar goed waardoor op een gegeven moment makkelijk werd gepraat over 

taboe's en ze van elkaar ontdekten dat zij bepaalde dingen van elkaar niet wisten. Verhalen werden 

gedeeld, gevoelens geuit (eigen ervaring), bewustwording in wat dat betekent in de opvoeding van hun 

kinderen. Er is een hechtere band ontstaan. Laatste bijeenkomst Karaoke in het Turks gehouden. Er is 

gezongen, gehuild en veel gedanst. Er is ook een kleine subgroepje ontstaan om een vriendin verder te 

ondersteunen in het dilemma (t.a.v. haar huwelijk) waarmee ze zit. Dit waren vrouwen die goede banen 

hebben, wel of niet getrouwd en allen met kinderen (voor de buitenwereld modern, succesvol). 

Belangrijkste opbrengst was misschien zoals een moeder verwoordde: "het is belangrijk om erover te 

praten, niet in je houden, willen we echt dat er iets veranderd dan moeten we erover praten, steun 

zoeken en steun bieden"." 

In de groepen ontstaat gedurende de drie bijeenkomsten een vertrouwen tussen de deelnemers door onder 

meer het bespreken van taboes en het delen van persoonlijke ervaringen, zo komt naar voren uit wat de 

gespreksleiders gedeeld hebben op het evaluatieformulier. Het delen van verhalen leidt ook vaak tot 

oplichting bij degene die hun verhaal kunnen vertellen.  

 

"De mensen kunnen over hun worstelingen praten. Een vrouw vertelde over haar bevrijding na de 

scheiding. Een vader vertelde over zijn verschrikkingen na de gezinshereniging na 7 jaar. Een vader 

maakte de keuze van geloof bespreekbaar. De drie bijeenkomsten in Brummen gaven een aanzet." 

 

Het delen van ervaringen leidt dus niet alleen tot veranderingen bij degene die er naar luisteren maar ook bij 

degene die het vertelt, zo is de indruk van de gespreksleiders. Om die reden willen veel deelnemers na 

afloop van de drie bijeenkomsten ook door met elkaar, zo is vaak te lezen op de evaluatieformulieren (zie 

paragraaf 2.4.1.)  

 

Het delen van ervaringen zorgt ook voor inleving, zo wordt opgemerkt op de evaluatieformulieren:  

 

“Meer respect voor elkaar, luisteren naar elkaar, je verplaatsen in hoe hun situatie voelt.” 

 

Soms wordt er ook gebruik gemaakt van een ervaringsdeskundige die een ervaringsverhaal verteld en ook 

dit zorgt volgens de gespreksleiders voor meer inleving en begrip. Zo schrijft een gespreksleider over een 

bijeenkomst waarop een transgender persoon het eigen verhaal vertelde, het volgende:  

 

"..dat de diegenen die aan de nabespreking deelnamen, een inkijkje hebben gekregen in de discriminatie 

en onderdrukking van transgenders, homo's en biseksuelen. Daarmee kregen de deelnemers überhaupt 

meer begrip voor transgenders, homo's en biseksuelen in Nederland. De deelnemers kregen omdat 

Esmeray uit eigen ervaring sprak, begrip voor haar pijn en verdriet." 

Het delen van ervaringen met elkaar, naar elkaar luisteren maar ook luisteren naar ervaringsdeskundigen 

lijkt er dus te zorgen voor meer begrip voor elkaar.  
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Paragraaf 2: Mensenrechten  
In de bijeenkomsten wordt regelmatig gesproken over mensenrechten zo is te lezen op de 

evaluatieformulieren. Volgens de gespreksleiders maakt dit indruk enerzijds omdat het ‘vanaf hoger hand’ 

komt en anderzijds omdat het gaat over basis gelijkwaardigheid voor iedereen.  

 

"Zelfbeschikking in relatie tot de rechten van de mens was een onderwerp dat de deelnemers erg 

aansprak. Uit Turkije hebben de deelnemers een dominantie van de mannencultuur meegekregen. De 

deelnemers ervaarden het als positief dat er over de verhouding man-vrouw en de positie van 

homoseksualiteit eens openlijk en waardevrij gesproken kon worden. De deelnemers spraken wel 

duidelijk uit dat ze de afgelopen decennia met maatschappelijke veranderingen werden geconfronteerd 

die zich in een snel tempo hebben opgevolgd. In de Turkse gemeenschap is er weinig tijd besteed om die 

veranderingen een plek te kunnen geven, en dan hebben we het over homoseksualiteit, verhouding man-

vrouw, zelfbeschikking, partnerkeuze en verhouding religieus-seculier. Om in een veilige omgeving over 

deze onderwerpen te kunnen spreken, werd als een positieve ontwikkeling gezien waar zeker in een 

breder verband een vervolg aan moet worden gegeven." 

Mensenrechten bieden dus een kader om over de thema’s te praten. Het praten over mensenrechten leidt er 

ook toe dat de kennis van de deelnemers over hun eigen rechten en mogelijkheden toeneemt:  

 

"Het was zo interessant dat de deelnemers veel dingen te weten te komen over achterlating, de wet en 

regelgeving, de mensen hebben ook geleerd dat vrije keuze van partner een essentieel eigen recht is" 

Omdat de deelnemers ook tot een minderheid behoren in onder andere achtergrond, maar ook in religie of 

gender, lijkt dit een waardevolle insteek te zijn, zo komt naar voren uit de antwoorden van de 

gespreksleiders. Discriminatie op grond van afkomst of religie wordt namelijk vaak al afgekeurd en dan is de 

stap niet meer zo groot om ook discriminatie op grond van sekse en seksuele voorkeur af te keuren. Kennis 

over mensenrechten lijkt hierbij veel inzicht bieden. Zo is er ook door sommige deelnemers aangegeven dat 

ze nu beter weten wat te doen bij signaleren van wanpraktijken zoals bijvoorbeeld gender gerelateerd 

geweld.  

Paragraaf 3: De invloed van mensen met gezag (sociale normen)  
Het gegeven dat de bijeenkomsten plaats vinden en de plek waar ze plaats vinden, lijken van invloed op de 

deelnemers. Dat bijvoorbeeld een gemeente of moskee meewerkt aan de bijeenkomst, geeft het idee dat het 

om belangrijke thema’s gaat.  

 

"Vrouwen vonden het heel erg positief dat aan deze problematiek aandacht wordt gegeven door 

gemeente." 

Een ander voorbeeld was een moskee die de bijeenkomst faciliteerde en toestemming gaf deze 

onderwerpen te bespreken. Dit stelt als het ware een ‘sociale norm’(zie hoofdstuk 1 ‘Theoretisch kader’): het 

laat zien dat het oké is om over de ze thema’s te praten. De gespreksleider noemt het zelfs de ‘eerste stap in 

emancipatieproces’ 

 

“De meerwaarde zit alleen al in het gegeven dat deze groep (mannen en vrouwen) - die verbonden is aan 

een moskee - in gesprek ging over onderwerpen als partnerkeuze, huiselijk geweld, opvoeding jongens 

en meisjes en mensenrechten. Het bijzondere van deze groep is dat het moskeebestuur toestemming 

heeft gegeven om deze taboeonderwerpen te bespreken.” 

 

"De bijeenkomsten hebben plaats gevonden binnen de Moskee, toch is het SMN gelukt om het 

onderwerp aandacht te geven. De meerwaarde is: 1. dat ouders het taboe onderwerp belangrijk achten, 

2. dat ouders het onderwerp hebben geagendeerd en 3. dat ouders durven over het taboe te praten." 
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Ook de betrokkenheid van gezaghebbende personen maakt dat de deelnemers het onderwerp belangrijk 

vinden. Zo is er tijdens een van de bijeenkomstenreeksen een pscychotherapeut ingezet om onder meer 

informatie te verstrekken, maar ook als manier om het gesprek aan te gaan:  

"Voor het ochtenddeel was een psychotherapeut uitgenodigd om de gevolgen van seksueel misbruik en 

intimidatie toe te lichten. Expliciet had ze het over belang van bespreekbaar maken en preventieve 

werking daarvan. Dat legde de basis voor een openhartige gesprek en voor de deelnemers waardevolle 

ervaringsuitwisseling. Tijdens de evaluatieronde zei een van de deelnemers het volgende: “delen van 

verhalen en ervaringen werkt helend en geeft mij de veerkracht om makkelijker met anderen in gesprek 

te gaan".“ 

Ook deskundigen kunnen dus door uitleg te geven bijdrage aan een verandering van sociale normen.  

Paragraaf 4: Bewustwording en reflectie  
Bewustwording is een veel genoemd begrip in evaluaties. Meermaals spreken de gespreksleiders over hoe 

zij denken dat er bewustwording bij de deelnemers heeft plaatst gevonden en hoe noodzakelijk dit is richting 

verandering van de houding. Er zijn ‘A-ha’ momenten en er wordt zelfs gereflecteerd op ervaringen en 

ideeën die doorgaand als vanzelfsprekend worden beschouwd. Bijvoorbeeld wanneer vrouwen zich bewust 

worden van hun eigen positie in culturele of familie context of hoe communicatie kinderen essentieel is in het 

opvoeden van je kinderen. Voorbeelden van deze ‘eye-openers’ die de gespreksleiders beschrijven worden 

duidelijk in de volgende antwoorden: 

 

"Bewustwording van afkomst, gevolgen in huidige leven en kiezen voor eigen rol in opvoeding van de 

kinderen. Acceptatie van een stukje verleden. Zelfrespect vergrotend (kijk waar we vandaan komen en 

wat we nu neerzetten)." 

"De meerwaarde van de bijeenkomsten was dat er bewustwording is gecreëerd voor de ouders hoe 

belangrijk het is dat zij met hun kinderen communiceren en dat de ouders beseffen dat de Somalische 

cultuur en Nederlandse cultuur van elkaar verschillen".  

"Bewustwording van eigen kracht om uiteindelijk zelf keuzes te maken. Allen zijn het er over eens dat ze 

zelf keuzes kunnen maken zonder beïnvloeding van buitenaf. Verder is duidelijk geworden dat 

Marokkaanse vrouwen bezig zijn met emancipatie, gelijkheid, opvoeding en rolverdeling. Wel is praten 

binnen het eigen gezin een stap te ver." 

 

Naast bewustwording speelt ook zelfreflectie een belangrijke rol speelt in de bijeenkomsten. Deelnemers 

gaan nadenken over wat zij zelf anders kunnen doen. Dat wordt niet altijd benoemt als ‘zelfreflectie’ maar uit 

de antwoorden komt dit wel naar voren.  

 

"Dat de deelnemers realiseren dat de tijd veranderd is en dat ze eigenlijk bepaalde dingen zoals het leven 

van hun kinderen los moeten laten." 

"Deelnemers hebben voor het eerst gereflecteerd over hun eigen opvoeding, wat ze van hun eigen 

ouders hebben gekregen en wat ze aan hun kinderen overdragen. Verbinding met elkaar" 

"Bewustwording over vrouw zijn tussen twee culturen. Bewustwording van economische 

onafhankelijkheid van vrouwen. Respect voor anders zijn (gescheiden vrouw, homoseksualiteit e.d). 

Respect voor de keuze van hun kinderen" 

 

Deelnemers lijken zich tijdens de bijeenkomsten dus te gaan realiseren dat wat zij tot nu toe hebben gedaan 

of wat zij tot nu normaal vinden, anders is geworden of moet gaan worden. Er lijkt een besef te ontstaan dat 

hoe men het altijd gedaan heeft, anders moet in de toekomst, zo is op te maken uit diverse antwoorden op 

de evaluatiefromulieren van verschillende gespreksleiders.  
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Paragraaf 5 Ervaren knelpunten  
Op de evaluatieformulieren maken de deelnemers ook melding van de zaken die zij vinden dat nog niet goed 

gaan of beter moeten. Het gaat met name om een tekort aan bijeenkomsten, om een generatiekloof en om 

soms vastgeroeste visies die zij tegen komen bij deelnemers.  

2.5.1. Tekort aan bijeenkomsten 

 

De frequentie van bijeenkomsten mag worden opgeschroefd vinden zowel deelnemers als gespreksleiders. 

Nu is er te vaak geen follow-up na de drie bijeenkomsten.  

 

"Deelnemers zijn enthousiaste en tevreden, ze willen graag tijdens dit soort bijeenkomsten vaak in 

discussie gaan. Ik heb ontdekt dat ze behoeft hebben aan informatie over verschillende thema's." 

"Ze willen graag meer bijeenkomsten over seksuele diversiteit, maar ook over andere onderwerpen." 

 

"Een paar vrouwen kwamen naar voren met hun eigen problemen en dilemma’s, na individuele 

gesprekken met hen heb ik actie genomen en hen doorverwezen naar de juiste instanties. De emoties 

van de groep lagen erg hoog bij bepaalde onderwerpen zoals: seksueel misbruik, huiselijk geweld en de 

druk van de man en de cultuur. De vrouwen hebben aangegeven dat zij zeker meer behoefte hebben aan 

zulke voorlichtingen waarbij deze thema’s worden besproken." 

Bij de deelnemers komt dus vaak veel ‘los’ en na drie bijeenkomsten willen ze vaak verder. Na aanleiding 

van sommige bijeenkomsten zijn er concrete afspraken gemaakt over de onderwerpen die ze met elkaar 

willen blijven bespreken. Er blijft dus soms ook contact tussen deelnemers na afloop. Maar de middelen zijn 

beperkt omdat er afgesproken is binnen de alliantie om maximaal drie keer bij elkaar te komen met de zelfde 

groep en daar het budget op berekend is.  

2.5.2. Kloof tussen generaties  

Een volgend knelpunt dat naar voren komt in de antwoorden van de gespreksleiders op de 

evaluatieformulieren is dat er een ‘generatie gap’ wordt ervaren. Er is met name een kloof tussen eigen 

normen waarden en die van kinderen die er inmiddels een ‘Nederlandse’ mentaliteit op nahouden. Er 

ontstaat dus een spanningsveld tussen (groot)ouders en (klein)kinderen:  

 

"De meerwaarde van de bijeenkomst zat er ook in dat ouders en grootouders zich realiseren dat ruimte 

geven aan hun (klein)kinderen om zichzelf te kunnen ontwikkelen een belangrijke voorwaarde is 

geworden voor hun geluk, succes en ontwikkeling. Er bestaat nog een spanningsveld tussen de 

verschillende generaties bijvoorbeeld als het gaat om de keuze van een huwelijkspartner. Het kan zo zijn 

dat ouders hun kind daarin vrij wil laten, maar dat overige familieleden daar wel invloed op willen 

uitoefenen. Die druk kan zowel van familie in Nederland als in Turkije komen“. 

 

Kinderen en ouders begrijpen elkaar lang niet altijd. Onder meer de verschillen taalbeheersing maken de 

communicatie lastig:  

 

"Tijdens de eerste bijeenkomst hielden we ons bezig met de rol van taal binnen het maatschappelijke 

domein en binnen het reilen en zeilen van een gezin. Er werd duidelijk aangegeven dat de officiële c.q. 

ambtelijke taal een belemmering kan vormen voor het functioneren van een groot gedeelte van de Turks-

Nederlandse gemeenschap. Door de verschillende leden binnen gezin is de onderlinge communicatie 

niet optimaal omdat de ouders bijvoorbeeld Turks en gebrekkig of geen Nederlands spreken en hun 

kinderen gebrekkig Turks en Nederlands spreken, lezen en schrijven. Daardoor ontstaat een bizarre 

situatie van onderlinge miscommunicatie." 

Door de bijeenkomsten kan er besef op gang komen dat oudere generaties de jongere generaties meer 

ruimte moeten geven, zo komt uit verschillende antwoorden naar voren. Maar het lijkt desalniettemin een 

hardnekkig probleem te zijn dat mogelijk nog meer aandacht vraagt in de toekomst.  



 

 
 

Movisie • Change from Within       27 

2.5.3. Vastgeroeste opvattingen 

Een paar keer wordt er op de evaluatieformulieren door de gespreksleiders melding gemaakt van een groep 

deelnemers die moeilijk in beweging te krijgen was:  

 

"Het was moeilijk om de taboes door te kunnen bereken. De mannen zijn niet gewend om over zulke 

gevoelige thema’s te praten. Ik moest in het beging indirect het gesprek voeren" 

 

"Sommige mannen waren van mening dat de homoseksualiteit aangeleerd gedrag is. En wat je hebt 

aangeleerd, kun je ook afleren, vonden zij. Een van de mannen kwam met een voorbeeld: in het leger 

waren mannen vooral mannen in de hoge positie. Zij benaderden andere mannen voor de seks. Omdat in 

het leger geen vrouwen waren, werd dan jongens als een alternatief gebruikt. Bij dit punt hebben we lang 

stilgestaan. Je merkt dat het bespreken van dit onderwerp niet alleen gevoelig is maar ook lastig. Er zijn 

veel misverstanden en verkeerde opvattingen rondom de betekenis en definitie van homoseksualiteit." 

 

Meestal zijn de gespreksleiders positief op de evaluatieformulieren en hebben zij de indruk een verandering 

teweeg te hebben kunnen brengen in de groep. Maar er zijn soms ook groepen geweest waarbij zij niet het 

gevoel hebben gehad veel te weeg te kunnen brengen. Dit lijkt meer bij mannen het gevoel dan bij vrouwen. 

In groepen waar mannen en vrouwen bij elkaar zitten, kunnen mannen soms de stem van vrouwen 

overheersen:  

 

“In de tweede bijeenkomst ging het over seksuele diversiteit wat een moeilijk onderwerp is voor deze 

groep mannen, die allen boven de vijftig zijn. Dat bleek uit het feit dat mannen en vrouwen niet in een 

gezamenlijke setting met elkaar wilden praten over dit onderwerp. Daarbij komt dat als mannen en 

vrouwen bij elkaar in een groep zitten, de mannen vaak overheersen. De overheersende mening is dat 

homoseksualiteit aan de ene kant een zwaar beladen taboeonderwerp is en anderzijds opgevat wordt als 

een ziekte.” 

 

Waarbij de vrouwengroepen vaak wordt beschreven door de gespreksleiders dat er veel bereikt is, is dat bij 

groepen mannen niet altijd het geval. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIE HOOFDSTUK 3 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal wat de ‘ervaren baat’ is volgens de gespreksleiders van de 

bijeenkomsten: ofwel wat denken zij dat de meerwaarde is van de bijeenkomsten die zij zelf houden? 

Uit de antwoorden op de open vragen bij de eerste 268 evaluatieformulieren komt een beeld naar voren dat 

het praten over taboe thema een belangrijk element is van de bijeenkomsten. Thema’s die voorheen niet 

werd besproken worden nu openlijk besproken. Hierbij worden veel persoonlijke ervaringen gedeeld, onder 

meer met huiselijk- en seksueel geweld. De deelnemers gaan elkaar daardoor vaak steunen: ze krijgen 

meer begrip (voor onder meer slachtoffers van geweld maar ook voor LHBT-personen) en gaan elkaar 

tijdens de bijeenkomsten meer steunen. Na afloop van de drie bijeenkomsten is er dan ook vaak nog 

behoefte aan meer bijeenkomsten. De gespreksleiders vinden meer bijeenkomsten zelf ook wenselijk omdat 

ze soms tegen vastgeroeste opvattingen aan kunnen lopen in het bijzonder bij mannen en in het bijzonder 

ten aanzien van seksuele diversiteit. Toch signaleren de gespreksleiders ook duidelijk verandering tijdens de 

bijeenkomsten: taboes worden niet meer bespreekbaar, maar mensen lijken zich van bewust te worden dat 

oude opvattingen en gedrag soms plaats moeten maken voor nieuwe. Ook lijkt er ook een verandering op te 

treden in sociale normen. De plek waar de bijeenkomst wordt gehouden is hierbij ook van invloed; als een 

bijeenkomst bijvoorbeeld in de moskee wordt gegeven dan geeft dit de boodschap af dat de moskee het 

bespreken van deze taboethema’s ondersteunt. Het kader van de mensenrechten lijkt ook een duidelijke 

norm af te geven; het biedt een mogelijkheid om over thema’s als gender en seksuele diversiteit te spreken 

vanuit het perspectief van zelfbeschikking, zo denken de gespreksleiders. Tevens geeft het deelnemers zelf 

meer kennis over hun eigen rechten en mogelijkheden. 
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In het eerste deel van 2019 zijn er observaties uitgevoerd bij de bijeenkomsten en interviews 

gehouden met de gespreksleiders. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste resultaten.  

 

INLEIDING 

Om zicht te krijgen op het verloop van de bijeenkomsten zijn er in het eerste deel van 2019 observaties 

gedaan bij de bijeenkomsten en interviews gehouden. Deze observaties en interviews zijn bewust 

tussentijds gedaan zodat er vanuit deze observaties en interviews tips konden worden gegeven aan de 

gespreksleiders en de projectleiders over een nog betere toepassing van de wetenschappelijke kennis. Dit 

onderzoek is uitgevoerd door een Masterstudent van de Universiteit Utrecht die hierin begeleid is door 

Movisie.  

Onderzoeksvragen  
De volgende onderzoeksvragen stonden centraal6:  

 

• Is het mechanisme van sociale normen (zoals beschreven in het theoretisch kader) herkenbaar 

tijdens de bijeenkomsten? En zo ja op welke manier of onder welke omstandigheden, komt dit 

mechanisme tot bloei?  

• Welke voorwaarden en condities die de verandering van sociale normen richting de acceptatie van 

de gendergelijkheid en LHBTI’s beïnvloeden (zie theoretisch kader), ziet men terug in de 

bijeenkomsten? 

• Zijn er ook andere werkzame mechanismen herkenbaar tijdens de bijeenkomsten en zo ja op welke 

manier of onder welke omstandigheden komen deze tot bloei? 

• Wat zijn de ervaringen en keuzes van gespreksleiders in het toepassen van 

wetenschappelijke kennis tijdens bijeenkomsten? 

• Welke tussentijdse tips ten aanzien van de bijeenkomsten van het project ´Verandering van 

Binnenuit´ kunnen gedaan worden gedaan voor een betere toepassing van de wetenschappelijke 

kennis?  

Dit betreft de onderzoeksvragen zijn de vragen 2a, 2b, 2c, 5a en 5b die in de inleiding van dit rapport 

geformuleerd staan.  

Methode van onderzoek 
Er zijn zes bijeenkomsten geobserveerd en 13 gespreksleiders geïnterviewd. Er is gekozen om die 

bijeenkomsten te observeren van het consortium zelfbeschikking waar de voertaal Nederlands was zodat de 

observator het gesprek kon volgen. Tevens is er gekozen voor die bijeenkomsten waar de verwachting was 

van de gespreksleider dat de deelnemers een akkoord zouden zijn met een observatie. Dat was niet bij alle 

bijeenkomsten het geval, bijvoorbeeld bij een bijeenkomst met alleen vrouwen over meisjesbesnijdenis was 

de verwachting van de gespreksleider dat de observaties door de mannelijke student niet op prijs zou 

worden gesteld door de deelnemers.  

 
6 De onderzoeksvragen zijn enigszins aangepast n.a.v. het werk van de Masterstudent op wiens scriptie dit hoofdstuk is gebaseerd  

HOOFDSTUK 4: EERSTE RONDE 

OBSERVATIES EN INTERVIEWS MET DE 

GESPREKSLEIDERS  
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De observaties betroffen niet-participerende observaties: dat wil zeggen dat de observator slechts de 

bijeenkomst heeft bijgewoond, maar niet heeft geparticipeerd. Hiermee wordt de invloed van de observator 

zoveel mogelijk beperkt. Voor het noteren van observaties is gebruik gemaakt van een zogenaamd 

semigestructureerd observatieschema. In dit schema zijn thematische categorieën opgesteld vanuit theorie 

(e.g. theoretische concepten) die de observator enige richting boden in het noteren van observaties. Er is 

gekozen om de drie theoretische mechanismen als categorieën te duiden en alle observaties die enigszins 

hierop aansluiten te noteren: het veranderen van de sociale norm, het bevorderen van empathie of 

inlevingsvermogen en het stimuleren van bewustwording.  

De interviews zijn afgenomen als semigestructureerd interview waarbij er veel ruimte was voor de eigen 

opvattingen van de geïnterviewde gespreksleider. Onderwerpen die onder meer bevraagd zijn, zijn de 

toolbox, hoe de gespreksleider zelf denkt te werken aan verandering en wat de gespreksleider tegenkomt 

aan moeilijkheden.  

De uitkomsten van deze eerste ronde van observaties en interviews zijn gedeeld met de gespreksleiders en 

projectleiders tijdens een bijeenkomst (‘inspiratiedag’) waarop een groot deel van hen aanwezig was. Door 

middel van een powerpoint presentatie zijn de belangrijkste tips zoals voortkomend uit het onderzoek 

gedeeld.  

RESULTATEN  

De uitkomsten van het onderzoek zijn beschreven in een zeer uitgebreide Masterscriptie7. Hieronder vatten 

we de belangrijkste resultaten samen. 

Paragraaf 1: Aansluiten bij de groep 
Wat onder meer erg sterk is aan de Alliantie, zo blijkt uit de evaluatie, is dat de gespreksleiders qua culturele 

achtergrond goed aan kunnen sluiten bij de doelgroep, hun taal en codes. Ze spreken dan ook vaak vanuit 

‘wij’ als bijvoorbeeld Turken, Afghanen etcetera. De gespreksleider maakt zich dus expliciet onderdeel van 

de eigen groep, bijvoorbeeld door dingen te zeggen als: “‘wij kunnen de goede dingen van onze traditie 

behouden en de slechte aspecten filteren”. 

Qua sekse of opleidingsniveau ligt die aansluiting soms lastiger, althans zo ervaren de gespreksleiders. Dan 

hebben de gespreksleiders soms het gevoel dat het lastiger om aansluiting te krijgen bij hun deelnemers. Er 

werd bijvoorbeeld een bijeenkomst voor mannelijke Marokkaanse Nederlanders geleid door een Marokkaans 

Nederlandse vrouw. De mannelijke deelnemers toonden geen weerstand voor dit verschil, maar de 

vrouwelijke gespreksleiders had twijfels of zij als vrouw wel een verschil maakte en of de mannen tegen een 

vrouw niet slechts sociaal wenselijke antwoorden gaven.  

Ondanks de twijfels van sommige gespreksleidersleiders is desondanks te zien in de observaties dat de 

gespreksleiders het vrijwel allemaal voor elkaar krijgen de doelgroep naar de bijeenkomsten te bewegen. 

Dat doen de gespreksleiders door de bijeenkomsten te koppelen aan samen eten of aan een ander en 

breder thema zoals opvoeding.  

  

 
7 Kazan, C. (2019) Tegen de stroom in is het kwaad roeien. Een kwalitatieve evaluatie naar de werkwijze van gespreksleiders om de 

sociale acceptatie van LHBTI’s en gendergelijkheid te bevorderen binnen het project Verandering van Binnenuit. Universiteit Utrecht  



 

 
 

Movisie • Change from Within       30 

Paragraaf 2: Sociale normen stellen  
De gespreksleiders stellen tijdens de bijeenkomsten vaak duidelijke normen voor meer gelijkheid en tegen 

geweld. Ze geven met verschillende statements aan dat het bijvoorbeeld belangrijk is dat vrouwen en 

meisjes eigen keuzes mogen maken. Het stellen van sociale normen gebeurt op een manier die aansluit bij 

de groep, dus vaak vanuit ‘wij’. De gespreksleider stelt dan wat hij of zij vindt en zegt hoe ‘het hoort’. 

Bijvoorbeeld:  

 

"Ouders reageren té emotioneel, wanneer hun kind homoseksueel is. Ze nemen slechte, 

overhaaste beslissingen ten nadele van het kind. Ouders moeten dergelijke beslissing met 

behulp van experts nemen: psychologen, onderwijzers, imams,"  

 

De gespreksleider stelt dus duidelijk wat de gewenste norm is: ouders moeten hun kinderen helpen en niet 

dwingen. Te zien is tijdens de bijeenkomsten dat deze normstelling geen weerstand opriep bij de aanwezige 

deelnemers. Deelnemers bevestigden openlijk dat zij zich aansloten bij de woorden van de gespreksleider. 

Door deze statements van de gespreksleider worden normen dus vaak bevestigd door de groep. Vrijwel alle 

bijeenkomsten kenden dergelijke normen die gesteld worden.  

Gespreksleiders stellen niet alleen sociale normen door expliciet aan te geven wat zij het gewenste gedrag 

of houding vinden maar ook door zelf te laten zien geen moeite te hebben met bijvoorbeeld de omgang met 

LHBT-personen of door zelf respectvol en positief om te gaan met gastsprekers die LHBT-zijn. Maar hiervan 

is minder duidelijk wat het teweeg brengt in de groep: gespreksleider zelf hebben wel het idee dat dit werkt 

maar dit is niet op deze manier waar te nemen tijdens de bijeenkomsten.  

Nog een andere manier waarop sociale normen worden gesteld is via mensenrechten. Dit gebeurt bij 

verschillende bijeenkomsten. Gespreksleiders laten zien dat bijvoorbeeld de vrijheid om je religie te beleven 

een recht is, maar dat een partner hebben van hetzelfde geslacht dat ook is. Een gespreksleider zegt 

hierover:  

 

“Op het moment dat je over mensenrechten begint, dan is dat heel herkenbaar. Dan gaat het 

over meertaligheid of over non-discriminatiebeginsel. Grondrechten van burger, 

burgerrechtenbeweging, hoe doe je dat, hoe ga je daarmee om? Dan heb je meer empathie 

van: hé wacht even, naast mij zijn er homogroepen die ook minderheid zijn”.  

 

Mensenrechten worden dus ook ingezet om het thema dichterbij de deelnemers te brengen die zelf ook 

allemaal deel uit maken van minderheidsgroepen als zijnde mensen met een migratie- of 

vluchtelingenachtergrond, zo denken de gespreksleiders. Echter dat is soms ook lastig. Sommige 

deelnemers beargumenteren dat zij zelf problemen ervaren met discriminatie, zoals op de arbeidsmarkt. In 

hun ogen is er minder sprake van problematische discriminatie jegens de LHBT-gemeenschap in 

tegenstelling tot de migranten- of vluchtelinggemeenschappen. De uitsluiting en discriminatie die deelnemers 

zelf ervaren, kan dus soms juist ook in de weg staan bij het verminderen van discriminatie ten aanzien van 

LHBT-personen.  

 

Op de bijeenkomsten worden door deelnemers ook negatieve sociale normen gedeeld. Gespreksleiders 

willen vaak ook graag horen wat er speelt bij deelnemers, wat er onder hen leeft en wat hun mening is. Maar 

daardoor komen er juist ook meningen naar voren die haaks staan op de sociale norm die de gespreksleider 

wil delen. Bijvoorbeeld meningen over dat homoseksualiteit verboden is vanuit de religie. Het is voor de 

gespreksleiders erg lastig om hier mee om te gaan. Nu wordt er vaak gekozen om niet op deze theologisch 

argumenten in te gaan:  

 

“Ik ben geen theoloog. We moeten het onderwerp niet vanuit daar insteken. Als jullie [de 

deelnemers] daar nog vragen over hebben, dan moet je bij [naam] zijn maar niet bij mij.” 

 

Maar daarmee is het onderwerp vaak nog niet getackeld. Dit blijft een zoektocht voor gespreksleiders wat de 

beste manier is van hier mee omgaan: ze willen enerzijds deelnemers de ruimte geven om hun mening te 
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geven maar sommige meningen staan zo haaks op de gewenste sociale norm, dat het lastig is hiermee om 

te gaan.  

Er zijn echter ook meningen te horen die wel de norm onderschrijven en er zijn regelmatig deelnemers te 

horen die pleiten voor veranderen. Zo laat een deelnemer weten dat een probleem in de eigen cultuur is dat 

kinderen vaak worden beschouwd als een soort eigendom van de ouders. Dit soort meningen die gaan over 

wat er moet veranderen in eigen kring, komen vaker wanneer de groep elkaar niet allemaal heel goed kent, 

zo merken de gespreksleiders op. Wanneer het vriendengroep is of familie is van elkaar, is iedereen 

voorzichtiger en durven ze minder te zeggen.  

 

Door alle gespreksleiders wordt echter ervaren dat drie bijeenkomsten vaak toch nog te weinig zijn om 

sociale normen algeheel te verschuiven; men heeft het gevoel dat men zeker bijdraagt aan verandering 

maar dat er nog meer nodig is. Dat baseren zij onder meer op de reacties van de deelnemers die na drie 

bijeenkomsten de smaak te pakken hebben en vaak verder met elkaar willen praten over de thema’s.  

Paragraaf 3: Inzetten op inleving en empathie 
Een ander belangrijk element van de bijeenkomsten is empathie: deelnemers worden uitgedaagd om zich 

bijvoorbeeld in te leven in hoe het is voor meisjes om een vriendje te mogen hebben of alleen ’s avonds over 

straat te gaan. Maar ook bijvoorbeeld om zich in te leven in hoe een jongen die op jongens valt zich voelt, 

terwijl ouders en de gemeenschap dat niet accepteren. Hiervoor zetten de gespreksleiders onder meer 

filmpjes met ervaringsverhalen in. Geobserveerd is dat hier vaak goed op gereageerd wordt. Bijvoorbeeld:  

 

“De gespreksleider toont een videofragment. Dit betreft een nieuwsfragment over een meisje dat 

overleden is door eergerelateerd geweld. Wanneer het fragment is afgelopen, fluisteren de jonge 

deelnemers: ‘wow, sick’. Op de vraag wat de jongere deelnemers van het filmpje vonden, antwoordt er 

één: ‘ik vind het verhaal wel pakkend. Ik begrijp de daad niet.’ Zijn leeftijdsgenoot vult aan: ‘je mag 

sowieso nooit iemands ziel afnemen. Die moeder spoort gewoon niet.” 

 

Wat de empathie in de weg kan staan, is het gevoel dat soms bij deelnemers leeft dat zij zich wel te moeten 

inleven in andere mensen die gediscrimineerd worden, zoals LHBT-personen, maar dat er geen aandacht is 

voor de discriminatie die zij zelf ervaren. Er worden onder meer voorbeelden gegeven van stagediscriminatie 

waar geen aandacht voor is. Een ander obstakel is dat deelnemers het gevoel hebben dat zij speciaal 

vanwege hun migratie-of vluchtelingenachtergrond worden gevraagd om over deze thema’s te praten terwijl 

mensen zonder migratie- of vluchtelingenachtergrond niet deelnemen aan de bijeenkomsten. 

Gespreksleiders vinden het lastig om hier mee om te gaan. Een gespreksleider vertelt:  

 

“Dat krijg ik soms ook: ‘waarom waren de Nederlanders niet bij de bijeenkomst? Waarom 

discussiëren wij niet met hen? We zitten hier met 30 mensen van Turkse afkomst. Maar wij 

willen emanciperen in de samenleving. Maar mijn buren zijn hier niet aanwezig. Waarom?”  

 

De afwezigheid van mensen zonder migratieachtergrond bij de bijeenkomsten roept dus vaak 

vragen op waar de gespreksleiders vaak geen antwoord op weten. Dit kan soms tot weerstand leiden bij de 

deelnemers. Een ander obstakel is dat dat sommige deelnemers een zeer sterke negatieve houding hebben 

ten opzichte van LHBT-personen waardoor zij zich weigeren in te leven. Bijvoorbeeld bij het tonen van een 

videofragment over Fatih - een homoseksuele Moslim mompelden een aantal jonge mannen zachtjes ‘flikker’ 

of ‘giftig’ en gingen de oudere mannen spontaan naar het toilet. Gespreksleiders zijn zich ervan bewust dat 

er soms grote weerstand kan zijn bij de deelnemers en hebben daarom als strategie om eerst de thema’s 

aan te snijden die minder taboe zijn en daarna pas de grotere taboe thema’s te behandelen, zo vertellen de 

gespreksleiders in de interviews:  
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“Je hebt een traject met drie bijeenkomsten. Als ik de eerste bijeenkomst start met 

homoseksualiteit, dan lopen de mensen weg. Je moet eerst proberen de mensen enthousiast te 

maken. Als ik over de vrouwenrechten heb … en ik zeg: volgende bijeenkomst hebben wij het 

over achterlating. Je blijft met die mensen actief in discussie. En dan eindigen bij het punt 

van homoseksualiteit.” 

 

Inleving en empathie wordt met name gestimuleerd door filmpjes en door live sprekers die hun ervaring 

vertellen. Dit kan ook leiden tot meer kennis. Een voorbeeld is een bijeenkomst waarop een Turkse 

transgender vrouw vertelt over de juridische complicaties die zij en haar lotgenoten in Turkije tegenkomen. 

Deelnemers raakten hierover niet uitgepraat, zowel tijdens als na de bijeenkomst. Ook gespreksleiders delen 

vaak kennis over allerlei zaken zoals LHBT. Deelnemers reageren verrast over de kennis die 

gespreksleiders met hun delen en gesprekken tussen deelnemers over de thema’s worden regelmatig 

voortgezet na de bijeenkomsten. 

Paragraaf 4: Het gebruik van wetenschappelijke kennis  
De toolbox is bekend bij ongeveer de helft van de gespreksleiders. Een deel van gespreksleiders geeft aan 

de toolbox wel te kennen en heeft deze doorgenomen. De informatie daarin wordt gezien als aanvullend op 

de eigen kennis en ervaring en op de methodiek vanuit de eigen organisatie. De gespreksleiders die veel 

ervaring hebben geven aan dat zo’n toolbox vooral handig is voor de minder ervaren gespreksleiders:  

 

“Die kennis vanuit de Toolbox gebruiken wij tuurlijk. Maar dat is het volgende: ik denk dat 

mijn kennis van die 30 jaar ervaring, dat ik die Toolbox niet nodig heb. Hoe je dat met mensen 

moet bespreken. Misschien is het wel handig voor sommige groepen zoals de Somaliërs of 

noem maar op, want die zijn pas net begonnen”.  

 

Een deel van de gespreksleiders gaat er dus vanuit dat zij niet meer veel te leren hebben en dat 

wetenschappelijke kennis voor hen dus niet nodig is.  
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In dit hoofdstuk zijn drie onderzoeksvragen beantwoord. De eerste onderzoeksvraag ging over of het 

mechanisme van sociale normen (zoals beschreven in het theoretisch kader) herkenbaar is tijdens de 

bijeenkomsten en zo ja op welke manier of onder welke omstandigheden dit mechanisme tot bloei kwam. In 

de observaties is duidelijk waargenomen dat gespreksleiders sociale normen stellen in lijn met de doelen 

van de bijeenkomsten. Zij doen dat met name door duidelijke statements te maken bijvoorbeeld over dat 

vrouwen en meisjes de ruimte moeten krijgen om eigen keuzes te maken. Deze statements worden vaak 

vervolgens in het gesprek door de deelnemers bevestigd. Op deze manier komt het mechanisme van sociale 

normen dus zichtbaar tot bloei: de gespreksleider geeft het goede voorbeeld en de deelnemers nemen dit 

over. De gespreksleider stelt ook op andere manieren sociale normen: door te laten zien een positieve band 

te hebben met iemand die LHBT is en door een koppeling aan mensenrechten.  

De tweede onderzoeksvraag ging over welke voorwaarden en condities die de verandering van sociale 

normen richting de acceptatie van de gendergelijkheid en LHBT’s beïnvloeden (zie theoretisch kader), men 

terug ziet in de bijeenkomsten. Uit de observaties en de interviews komt een beeld naar voren van 

gespreksleiders die sociale normen stellen gericht op LHBT-acceptatie, gendergelijkheid en afkeuring van 

gender gerelateerd geweld, door zich een onderdeel te maken van de groep. Gespreksleiders spreken vaak 

over ‘wij’ en hoe ‘wij’ dingen anders kunnen doen. Dit is lijn met de wetenschappelijke theorie (zie 

theoretisch kader paragraaf 1.1.). Een valkuil bij het veranderen van de sociale norm is dat gespreksleiders 

stimuleren dat deelnemers hun eigen mening delen en die mening is lang niet altijd in lijn met de gewenste 

sociale norm. Zeker als deelnemers komen met religieuze argumenten komen (met name om 

homoseksualiteit af te wijzen) weten gespreksleiders niet goed waar daar mee te doen. Dit is ook in lijn met 

de wetenschappelijke kennis waaruit blijkt dat het niet raadzaam is om veel ruimte te geven aan meningen 

die ingaan tegen de gewenste sociale norm (zie theoretisch kader 1.3.).  

De derde onderzoeksvraag ging over welke andere mechanismen herkenbaar waren in de bijeenkomsten. 

Naast het veranderen van sociale normen, zetten de gespreksleiders ook duidelijk om het inleving en 

empathie (zie theoretisch kader). Maar een moeilijkheid die gespreksleiders hierbij tegenkomen is de 

weerstand die er bij deelnemers soms is omdat zij het gevoel hebben dat alleen zij als mensen met een 

migratie achtergrond  worden uitgekozen om het te hebben over thema’s als huiselijk geweld terwijl dit 

problemen zijn die ook bij mensen zonder migratieachtergrond spelen. Daarnaast heerst vaak het gevoel dat 

de discriminatie die zij zelf meemaken, op grond van afkomst zoals bij stages, niet serieus wordt genomen. 

Het gevoel dat er wel aandacht moet zijn voor de discriminatie van LHBT-personen maar niet van henzelf, 

kan soms inleving en empathie voor LHBT-personen in de weg staan. Tegelijkertijd wordt door de 

gespreksleider juist ook op die manier de verbinding gezocht: deze gespreksleiders laten zien dat het verbod 

op discriminatie, zowel op seksuele voorkeur als op afkomst, hoort bij de Mensenrechten en dus juist met 

elkaar verbonden zijn. 

Een andere vraag was, wat de ervaringen en keuzes van gespreksleiders in het toepassen van 

wetenschappelijke kennis tijdens bijeenkomsten. Het blijkt dat de toolbox, waarin wetenschappelijke kennis 

vertaald is naar de praktijk, gebruikt word, maar dat een deel van de gespreksleiders er vanuit gaat dat zij 

niet meer veel te leren hebben en dat wetenschappelijke kennis voor hen dus niet nodig is. 

De laatste vraag ging over welke tussentijdse tips ten aanzien van de bijeenkomsten van het project 

´Verandering van Binnenuit´ gegeven kunnen worden voor een betere toepassing van de wetenschappelijke 

kennis. De volgende verbeterpunten zijn meegegeven aan de gespreksleiders en projectleiders:  

- verbind verschillende vormen van discriminatie aan elkaar (zoals nu ook al gebeurd). Hierbij kan verwezen 

worden naar de Mensenrechten: de vrijheid om je religie te beleven een recht is, maar dat een partner 

hebben van hetzelfde geslacht dat ook is. 

- de kracht van empathie nog meer benutten: bijvoorbeeld door iemand uit te nodigen met een eigen 

ervaringsverhaal. Want waar een filmpje over een homojongen nog veel negatief commentaar oproept, 

luisteren deelnemers aandachtig naar iemand die zelf LHBT is.  

- niet inzetten op discussies of debatten waarin iedereen wordt gevraagd zo open en eerlijk mogen de eigen 

mening te geven; dit levert namelijk ook veel meningen op die tegen de gewenste norm ingaan. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we de uitkomsten van een vijftal observaties die zijn gedaan door een 

Movisie onderzoeker bij de bijeenkomsten van het consortium zelfbeschikking.  

INLEIDING 

Aan het begin van de alliantie (in 2018) zijn er een hele reeks bijeenkomsten van het consortium 

zelfbeschikking met de doelgroep, geobserveerd. De uitkomsten daarvan leest u in het vorige hoofdstuk. Het 

betrof echter toen alleen Nederlandstalige bijeenkomsten. Ook konden toen niet bij iedere organisatie 

evenveel bijeenkomsten geobserveerd worden. De alliantie heeft daarom besloten om op een later moment 

(begin 2020) ook weer te observeren en nu ook bij de Turkstalige bijeenkomsten en een Nederlandstalige 

bijeenkomst gericht op jongeren met een Somalische achtergrond. De onderzoeksvragen hiervoor zijn hierin 

anders omdat er geen interviews zijn gedaan en het niet ging om het ophalen van tussentijds tips. De 

rapportage en uitkomsten van de observaties daarvan leest u in dit hoofdstuk.  

Onderzoeksvragen  
De onderzoeksvragen die hier centraal stonden zijn onderzoeksvraag 2a, 2b en 2c zoals beschreven in de 

inleiding: 

 

• Is het mechanisme van sociale normen (zoals beschreven in het theoretisch kader) herkenbaar 

tijdens de bijeenkomsten? En zo ja op welke manier of onder welke omstandigheden, komt dit 

mechanisme tot bloei?  

• Welke voorwaarden en condities die de verandering van sociale normen richting de acceptatie van 

de gendergelijkheid en LHBTI’s beïnvloeden (zie theoretisch kader), ziet men terug in de 

bijeenkomsten? 

• Zijn er ook andere werkzame mechanismen herkenbaar tijdens de bijeenkomsten en zo ja op welke 

manier of onder welke omstandigheden komen deze tot bloei?  

Methode van onderzoek 
Voor dit onderzoek hebben we de methode (open niet-participerende) observatie tijdens de voorstellingen en 

de nagesprekken toegepast. Nagegaan is of de veronderstelde veranderingen op gang worden gebracht en 

hoe dat gebeurt. De focus lag hierbij op sociale normen: zien we dat er sociale normen worden gesteld? En 

hoe wordt hierop gereageerd? En zien we de voorwaarden zoals bekend uit de wetenschappelijke literatuur 

terug in de praktijk?  

 

In totaal is er bij vijf bijeenkomsten geobserveerd:  

• De eerste bijeenkomst die is geobserveerd gaat om een speciale bijeenkomst van een van de 

organisaties, georganiseerd voor jongeren met een Somalische achtergrond. Deze organisatie richt 

zich meestal op ouders maar deze bijeenkomst was speciaal gericht op jongeren en daarmee 

anders dan de meeste andere bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomst waren 16 jongeren aanwezig 

van tussen de -naar schatting- 13 en 25 jaar, zowel jongens als meisjes. Ook waren hierbij aanwezig 

een gespreksleider, een gastspreker, een imam, en twee vaders die als reflectiesprekers deelnamen 

aan de dialoog. Omdat dit een speciale bijeenkomst betrof, kwam deze groep slechts één keer 

bijeen (normaliter zijn er drie bijeenkomsten met dezelfde groep).  

HOOFDSTUK 5: TWEEDE RONDE 

OBSERVATIES  
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• Er is een reeks van drie Turkstalige bijeenkomsten geobserveerd bij één groep van 15 deelnemer 

die werden georganiseerd door dezelfde organisatie. De deelnemers waren vrouwen van Turkse 

afkomst met een leeftijd van tussen de grofweg 40 en 70 jaar. De deelnemers zijn allemaal in Turkije 

geboren en er werd uitsluitend Turks gesproken. Naast de gespreksleider was er tijdens de 

bijeenkomsten ook een gastspreker aanwezig die de gespreksleider ondersteunde: iemand die 

bekend was in de lokale Turkse gemeenschap en onder meer politiek actief is geweest.  

• Er is een Turkstalige bijeenkomst geobserveerd georganiseerd door een andere organisatie. De 

groep deelnemers kwam één keer bijeen (geen drie losse bijeenkomsten) en de groep bestond uit 

25 deelnemers, er waren zowel mannen als vrouwen aanwezig en qua leeftijd waren de meeste 

mensen naar schatting 50 jaar en ouder maar er waren ook enkele jongere deelnemers van tussen 

de grofweg 30 en 50 jaar.  

 

Bij de analyse van de onderzoeksgegevens zijn de onderzoeksvragen als leidraad genomen. De verslagen 

van de observaties zijn aan de hand hiervan gecodeerd. Vervolgens zijn uitkomsten geanalyseerd aan de 

hand van onderzoeksvragen.  

 

Hieronder beschrijven we de resultaten. Omdat de bijeenkomsten van de drie verschillende organisaties erg 

verschillend zijn van elkaar worden ze hieronder apart van elkaar beschreven.  

RESULTATEN  

Hieronder beschrijven we de resultaten van de observaties.  

1. Sociale normen stellen  
Op de geobserveerde bijeenkomst met de Somalische jongeren en de drie Turkstalige bijeenkomsten 

werden door de gespreksleider, gastsprekers maar ook door de deelnemers verschillende malen verteld dat 

er meer gelijkheid moet komen tussen vrouwen en mannen, jongens en meisjes. Gespreksleider of 

gastspreker lijken met hun statements de deelnemers mee te krijgen en ook deelnemers lijken elkaar te 

kunnen overtuigen van het belang van gendergelijkheid. In de wetenschappelijke literatuur wordt dit 

omschreven als het stellen van sociale normen (zie inleiding in dit rapport). Op de bijeenkomsten van de 

eenmalige Turkse bijeenkomst zien we dat er ook duidelijke sociale normen worden gesteld ten aanzien van 

LHBT-acceptatie. Op de andere bijeenkomsten zien we dat dit thema niet aan de orde komt.  

1.1. Gastsprekers en deelnemers pleiten voor man-vrouw-gelijkheid  

In de bijeenkomst georganiseerd met jongeren van Somalische afkomst is verschillende malen te zien dat de 

aanwezige jongeren zelf en door de gastsprekers (een vader en een imam) en soms door de gespreksleider, 

laten weten dat zij voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn. Zij stellen dus als het ware een positieve 

sociale norm richting gendergelijkheid. Als de jongeren positieve normen stellen doen zij dat meestal vanuit 

zichzelf. Een voorbeeld hiervan is de volgende situatie:  

 

Deelnemer: ‘Als m’n moeder en ik aan het koken zijn zegt ze “hoe ga je later voor je man koken”. Ik zeg 

dan “hallo, mijn man gaat later koken. Hij hoort ook te helpen met huishouden”. Dat gebeurt niet altijd 

hoor of vaak niet. Ik vind dat mijn man moet koken en daar is mijn moeder het niet mee eens’. 

 

Ook de gastspreker, een vader, laat een paar keer een positieve norm horen richting meer gendergelijkheid.  

 

Gastspreker: ‘Mijn vrouw werkt 24 uur en ik 36 uur. Iedereen doet wat. Ik houd niet van koken, maar ik doe 

stofzuigen, de kinderen helpen. Het gaat om balans. Is er eens iemand ziek dan doe ik meer enzovoort’.  

 

Positieve norm stellen gebeurt ook richting afkeuring van geweld. Zowel jongeren als de imam laten in hun 

antwoorden blijken dat ze geweld afkeuren. Zo vertelt een van de jongeren dat hij verwacht dat kinderen hun 

ouders niet meer vertrouwen als ze worden geslagen. De imam bevestigt dit.  
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Imam: ‘Je kunt je afvragen wat voor band creëer je met je kind? Het gaat om vertrouwen. En dat je naar 

elkaar luistert: wij moeten als ouders ook luisteren naar onze kinderen. En wanneer krijgen wij zelf een 

corrigerende tik? Hoeveel vertrouwen heeft je kind in jou als het straks in de pubertijd komt. Dat gebeurt 

op deze manier niet.’ 

 

En ook de gespreksleider reageert in dezelfde lijn: 

 

“Je moet je kind niet zo opvoeden als hoe je ouders jou hebben opgevoed, we leven nu in een andere 

tijd” 

 

De deelnemers reageren hier vervolgens niet op maar luisteren naar de gespreksleider. Echter de 

gespreksleider bevestigd in de bijeenkomst zelf soms ook negatieve sociale normen; in de zin dat hij ook 

uitspraken doet die juist niet de gelijkheid tussen vrouwen en mannen versterkt. Datzelfde geldt voor de 

imam. Zo vinden de imam en de gespreksleider dat roken een groter probleem is voor meisjes dan voor 

jongens.  

 

Gespreksleider: ik vind persoonlijk dat meisjes die roken slechter is want zij kan zwanger worden later.  

Gespreksleider: ‘wie zou het erg vinden om met een vrouw te trouwen die rookt’?  

De meeste jongens steken hun handen op, de gespreksleider zelf steekt ook zijn hand op. De jongens 

zeggen dat ze zouden proberen de vrouw te laten stoppen met roken. Maar ze zouden niet van haar 

scheiden om alleen die reden als het niet lukt om te stoppen met roken. 

 

Maar ook over kleding, bevestigd de gespreksleider niet de normen die gaan richting meer gelijkheid:  

 

Deelnemer (jongen): je moet het vergelijken met het dragen van een bikini: de verleiding is dan groter 

voor de man. Dus met een hijab is ze meer beschermt. Dus het is beter haar te beschermen.  

Gespreksleider: ‘Dat is waar ja’.  

 

Dus tijdens de bijeenkomst is te horen dat er regelmatig een norm wordt gesteld richting gendergelijkheid 

maar op sommige momenten is te horen bij de gespreksleider en de gastspreker dat zij de gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen soms ook weer onderuithalen.  

1.2. Gespreksleider van het IOT geeft het goede voorbeeld 

Tijdens de observaties bij de drie Turkstalige bijeenkomsten, is te zien dat zowel deelnemers, de 

gespreksleider en de gastspreker verschillende keren een positieve normen stellen richting man-vrouw 

gelijkheid. Een tweetal voorbeelden:  

  

Gespreksleider: ‘zoals ik het zie zijn mannen niet meer waard dan vrouwen. Gelijkheid is volgens mij heel 

belangrijk. In de hemel wordt iedereen ook gelijk behandeld’.  

 

Gespreksleider: Ik heb 4 dochters, 1 zoon. Ik wil dat ze allemaal financieel zelfstandig worden.  

 

In het bijzonder de gespreksleider laat tijdens de bijeenkomsten duidelijk weten een voorstander te zijn van 

de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deelnemers reageren hier regelmatig positief op. Zo begint een 

deelnemer te klappen na aanleiding van de opmerking van de gesprekleider over financiële zelfstandigheid 

van vrouwen. Een ander voorbeeld:  

 

Gespreksleider: “Kennis is kracht. Het is belangrijk dat je betrokken bent in de opvoeding van je kind en 

weet wat er speelt. Als vaders én moeders zijnde’.  

Deelnemer: ‘Ja, de beste vaders zijn vaders die zich in hun kinderen interesseren’. 
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De gespreksleider laat ook veel ruimte voor dialoog tussen de vrouwen, hij mengt zich niet veel in het 

gesprek. Hij stelde af en toe vragen als ‘is er gelijkheid tussen mannen en vrouwen’ en ‘zouden jullie dat 

willen?’ waarbij hij de positieve norm communiceren stimuleerde. Dat lijkt goed te werken want de 

deelnemers reageren hierop en bevestigen dan vaak het belang van gendergelijkheid. Een voorbeeld van 

een deelnemer die reageert op de vragen van de gespreksleider is de volgende:  

 

Deelnemer: ‘ik heb een zus en een schoonbroer in Duitsland wonen. Als de één de afwas doet, gaat de 

andere stofzuigen. Als de één vroeger thuis is van werk, begint die met het huishouden en een andere 

dag is het andersom. Belangrijk is dat kinderen leren in de opvoeding de gelijkwaardigheid tussen 

mannen en vrouwen. Zodat ze het later zelf ook zo doen’. 

 

Een ander voorbeeld is dat wanneer de gespreksleider vertelt dat iedereen vrij en autonoom zou moeten 

zijn, een deelnemer hierop reageert en laat merken dat dit voor haar nog niet het geval is. Een andere 

deelnemer helpt haar met een oplossing:  

 

Deelnemer: ‘Ik moest altijd thee halen voor iedereen. Paraat staan om naar de keuken te lopen’. Een 

andere deelnemer reageert daarop: ‘Eigenlijk zou de theepot in het midden van de tafel moeten staan en 

wie wil moet het pakken’.  

 

De gespreksleider legt naast de nadruk op gelijkheid ook de nadruk op de norm van tolerantie en niet over 

elkaar oordelen.  

 

“Jullie zien dat er twee vrouwen zijn die geen hoofddoek dragen, alle anderen zijn bedekt. Voor mij is het 

zo dat iedereen zelf mag weten hoe hij/zij het wilt. Het enige wat je aan je buurvrouw/man moet vragen is 

of hij/zij een lege maag heeft, en niet vragen waarom iemand geen hoofddoek draagt als zij dat niet 

draagt. Die persoon heeft daar haar redenen voor, en het is niet aan ons om daar over te oordelen.” 

 

Het thema ‘tolerantie’ en niet oordelen over elkaar – in het bijzonder niet over de kleding van vrouwen- komt 

verschillende malen terug. Niet alleen de gespreksleider maar ook de aanwezige gastspreker communiceert 

een paar keer een positieve sociale norm richting man-vrouw-gelijkheid en niet over elkaar oordelen. 

Gastspreker en gespreksleider bespreken ook dat de tijden zijn veranderd en dat de normen van vroeger 

niet meer automatisch voor het heden geldig zijn. De gastspreker legde bijvoorbeeld uit dat het volgens zijn 

ouders niet normaal was dat je als ouders je kinderen openlijk lief hebt bijvoorbeeld door je kind op schoot 

nemen. De gastspreker legt uit aan de deelnemers dat de normen zijn veranderd en laat merken dit positief 

te vinden. De deelnemers reageren hier positief op.  

 

De nadruk ligt in de drie bijeenkomsten op man-vrouw gelijkheid, een liefdevolle opvoeding van kinderen en 

respect voor hun keuzes. Het LHBT-thema is tijdens deze bijeenkomsten niet expliciet aan bod gekomen.  

1.3. Pleidooi voor LHBT-acceptatie en gendergelijkheid door gespreksleider  

Op de eenmalige Turkstalige bijeenkomst met 25 deelnemers werd door de gespreksleider en anderen van 

de organisatie positieve normen gesteld richting meer gendergelijkheid en acceptatie van LHBT. Er wordt 

veel gesproken vanuit de Turkse groep en vervolgens wordt gesteld dat het belangrijk is dat ‘wij als Turkse 

groep’ homoseksualiteit gaan accepteren en uitgaan van man-vrouw gelijkheid. Er worden op die manier dus 

positieve normen gesteld. Zoals in dit voorbeeld:  

 

“Hoe kunnen we als gemeenschap over opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen praten? Turken 

houden het geheim, praten er niet over. Of een kind dat homo is. Daar wil ik met jullie over praten.”  

 

De gespreksleider stelt dus duidelijk positieve normen. Maar vanuit de deelnemers worden er nauwelijks 

sociale normen gesteld omdat die erg weinig aan het woord komen. Als deelnemers wel aan het woord 

komen, blijft het bij opmerkingen en ontstaat hier geen gesprek uit. Een voorbeeld van de enkele keer dat 
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een deelnemer iets zei, naar aanleiding van de oproep van de gespreksleider om over mensenrechten te 

praten is de volgende:  

 

Deelnemer: ‘Ik praat wel met mijn kinderen over homoseksualiteit, en vrouwengeweld etc.’ 

 

Een ander voorbeeld is de situatie waarin de gespreksleider stelt dat het belangrijk is dat vrouwen vrij over 

straat moeten kunnen gaan en dat dit te maken heeft met mensenrechten. Een van de deelnemers reageert 

hierop dat hij verwacht dat iedere deelnemer in de zaal hier achterstaat. Wanneer er dus interactie is met de 

deelnemers, wordt duidelijk dat de deelnemers en de gespreksleider veelal op dezelfde lijn zitten.  

2. Voorwaarden voor sociale norm verandering  
Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk hebben we tijdens het observeren gekeken of de 

voorwaarden om sociale normen te verschuiven herkenbaar waren op de vijf bijeenkomsten. Het gaat om de 

voorwaarden die genoemd worden in het theoretisch kader. Dat was voor de meeste voorwaarden het geval.  

2.1. Spreken vanuit de groep of vanuit gezag 

Om te zorgen dat sociale normen invloed hebben, is belangrijk om te spreken vanuit de groep zelf of vanuit 

iemand met gezag. Dat blijkt op alle bijeenkomsten duidelijk het geval. De gespreksleider van de eenmalige 

Turkstalige bijeenkomst heeft het gedurende de hele bijeenkomst over “wij als de Turkse gemeenschap”. De 

gespreksleider rekent zichtzelf tot dezelfde referentiegroep als de deelnemers en stelt vanuit daar een 

positieve norm richting gendergelijkheid en LHBT-acceptatie. Bij de bijeenkomst met de jongeren van 

Somalische afkomst wordt vooral ingezet op personen met gezag: het lijkt er op dat de vader, de imam en 

mogelijk ook de gespreksleider worden gezien als mensen met gezag; naar hun meningen wordt serieus 

geluisterd door de jongeren. Zij zijn ook degene die tijdens de bijeenkomst vaak duidelijke normen stellen. 

Dit is ook te zien bij de reeks van drie Turkstalige bijeenkomsten: zowel de gespreksleider zelf als de 

gastspreker lijken een bepaalde zeggenschap of gezag te hebben onder de deelnemers; te zien is namelijk 

dat er goed naar hen wordt geluisterd door de deelnemers. En wanneer de gespreksleider of de gastspreker 

een duidelijke norm stelt, dat de deelnemers hier vaak in meegaan. De gesprekleider spreekt de deelnemers 

ook vanuit de eigen groep aan en stelt op die manier een sociale norm. Zo houdt hij bijvoorbeeld een 

pleidooi voor tolerantie en niet oordelen over anderen, zoals over de kleding van vrouwen. Hij sluit dit 

pleidooi af met de norm “Turk zijn betekent tolerant zijn”. De norm wordt duidelijk niet alleen door iemand 

met gezag gesteld maar ook duidelijk vanuit de eigen groep. 

2.2. Geloofwaardige norm  

Een belangrijk voorwaarde voor het effect van sociale normen zoals beschreven in het theoretisch kader, is 

dat de sociale normen geloofwaardig zijn en niet te veel afwijken van de huidige sociale norm: deelnemers 

kunnen niet in een paar bijeenkomsten een omzwaai van 180 graden maken. In de reeks van de drie 

Turkstalige bijeenkomsten en op de bijeenkomst met de jongeren van Somalische afkomst, is duidelijk dat er 

aan deze voorwaarde wordt voldaan. Bij de drie Turkstalige bijeenkomsten wordt er aangesloten bij de 

normen van de deelnemers door de nadruk te leggen op opvoeding en liefde voor de eigen kinderen. 

Deelnemers vinden een goede opvoeding belangrijk en daarop voortbouwend legt de gespreksleider uit dat 

bij een goede opvoeding de gelijke behandeling hoort van jongens en meisjes.  

Bij bijeenkomst met jongeren van Somalische afkomst wordt er ook aangesloten bij de normen van de 

deelnemers bijvoorbeeld via religie. Echter, de gespreksleider zelf bevestigd soms juist ook normen die de 

ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in stand houdt. De gastsprekers daarentegen juist niet: meestal zijn 

zij degenen die pleiten voor verandering en uitleggen aan de jongeren dat er meer gelijkheid moet komen 

tussen vrouwen en mannen.  

Ook op de eenmalige Turkstalige bijeenkomst wordt er ook duidelijk aangesloten bij de bestaande normen 

van de deelnemers; echter daar is de vraag of de deelnemers en de gespreksleider niet vooraf al op één lijn 

zitten. Wanneer de deelnemers aan het woord komen geven zij aan dat zij het helemaal eens zijn met het 

pleidooi voor gelijkheid van de gespreksleider maar dat zij verwachten dat mensen van Turkse afkomst die 

juist niet aanwezig zijn op de bijeenkomst, hier meer moeite mee hebben. Kortom: er worden wel normen 
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gecommuniceerd die goed aansluiten bij de deelnemers en niet ver afwijken van de normen van de 

deelnemers, maar op deze eenmalige Turkstalige bijeenkomst van is de vraag of de deelnemers niet vooraf 

al overtuigd waren van de normen van gendergelijkheid. 

2.3. Ruimte te bespreken van negatieve normen  

Een andere voorwaarde (zie theoretisch kader) die naar voren komt uit de wetenschappelijke literatuur is dat 

het belangrijk is om niet te veel ruimte te geven aan meningen die het tegenovergestelde van de gewenste 

sociale norm bepleiten. Als je bijvoorbeeld veel ruimte biedt aan seksistische of homofobe meningen, dan 

kunnen andere deelnemers deze seksistische of homofobe meningen gaan overnemen. Tijdens de 

observaties is te zien dat met name bij de Turkstalige bijeenkomsten (zowel de reeks van drie als de 

eenmalige bijeenkomst) er weinig negatieve opmerkingen (die ingaan tegen de gelijkheid van vrouwen en 

mannen) te horen zijn. Bij de eenmalige bijeenkomst kan dat verklaard worden uit het feit dat de deelnemers 

weinig aan het woord komen. Bij het de reeks van de drie bijeenkomsten lijkt de gespreksleider het gesprek 

op dusdanige wijze te sturen dat deze negatieve meningen ook weinig naar voren komen. Bij de bijeenkomst 

met jongeren van Somalische afkomst komen deze meningen wel af en toe naar voren maar deze worden 

door de gastsprekers of door de deelnemers zelf weerlegt.  

2.4. Geen stereotypen herhalen  

Wanneer je stereotype beelden noemt (zoals vrouwen zijn zorgzaam, mannen zijn stoer) dan blijven deze 

vaak ‘hangen’ (je onthoudt deze goed) ook wanneer je er bij vertelt dat deze stereotypen onjuist zijn. 

Belangrijk voorwaarde is dus om tijdens het stellen van sociale normen, geen stereotypen te noemen (zie 

theoretisch kader). Tijdens de observaties is te zien dat dit niet vaak maar wel eens gebeurt. Bij de drie 

Turkstalige bijeenkomsten worden in het algemeen geen stereotypen benoemt maar de gespreksleider lokt 

een enkele keer een stereotype reactie uit door te vragen ‘hoe kun je een goede moeder zijn?’. Meerdere 

deelnemers gaven antwoorden zoals ‘een goede huisvrouw zijn’ waardoor stereotypen bevestigd worden. Bij 

de bijeenkomst met jongeren van Somalische afkomst worden meer stereotypen benoemt. Zo worden 

vrouwen veelvuldig in verband gebracht met het huishouden, ook door de gespreksleider. In de stellingen 

worden ook de verschillen tussen meisjes en jongens benadrukt in plaats van dat ze minder worden 

gemaakt. In het gesprek wordt dit ook vaak weer onderuit gehaald; door deelnemers of de gastsprekers. Bij 

de eenmalige Turkstalige bijeenkomst worden vrijwel geen stereotypen benoemd.  

2.5. Sociale normen stellen vanuit wetten 

De laatste voorwaarde, zoals beschreven in het theoretisch kader, is het stellen van sociale normen via 

wetten of mensenrechten. Met name op de eenmalige Turkstalige bijeenkomst worden duidelijke normen 

gesteld vanuit de mensrechten. Op de andere bijeenkomsten is dit minder aan de orde.  

3. Inleving en bewustwording tijdens de drie Turkstalige bijeenkomsten  
Tijdens de drie Turkstalige bijeenkomsten staan de deelnemers stil bij hun persoonlijker ervaringen en 

opvattingen. Deelnemers gingen persoonlijke ervaringen delen zoals over hoe zij zijn opgevoed en hoe zij 

dat ervaren. Zij reageerden met begrip voor elkaar. Er leek hierbij sprake van inleving in elkaar. Zoals 

beschreven in het theoretisch kader, kan inleving in een ander leiden tot minder vooroordelen. Ook was te 

zien op de bijeenkomsten dat bewustwording en zelfreflectie werden gestimuleerd bij de deelnemers. Zoals 

beschreven in de inleiding, kan deze bewustwording en zelfreflectie ervoor zorgen dat mensen elkaar beter 

en gelijker gaan behandelen.  

3.1. Inleving  

Er worden tijdens de drie Turkstalige bijeenkomsten veel persoonlijke ervaringen gedeeld met elkaar. De 

gespreksleider en gasttrainer letten erop dat alle vrouwen luisteren als een vrouw een persoonlijke ervaring 

deelt. Hij vraagt of de deelnemer haar verhaal wil herhalen als hij ziet dat niet iedereen luistert. De 

gespreksleider vraagt ook door op eigen ervaringen en voorbeelden. Het gaat daarbij vaak over het verschil 

tussen opvoeding vroeger en nu waarbij stil wordt gestaan bij hoe mensen dat vroeger hebben ervaren als 
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kind. De ervaringen van hoe het is om weinig vrijheid te krijgen als kind, komen vaak aan bod en hier wordt 

met begrip door anderen op gereageerd. Het inleven in elkaar en stil staan bij hoe het voelt om beknot te 

worden in de eigen autonomie is dus een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten. De gespreksleider die 

de deelnemers hiertoe uitnodigt en zorgt dat iedereen luistert naar de ervaringen, lijkt er aan bij te dragen 

dat dit proces op gang komt.  

3.2. Bewustwording en zelfreflectie  

In de drietal Turkstalige bijeenkomsten staat het delen van ervaringen dus centraal en is waar te nemen dat 

deelnemers reflecteren op wat ze hebben meegemaakt. Het gaat dan met name om reflectie op de eigen 

opvoeding. Deelnemers gaan zich gedurende de bijeenkomsten realiseren dat opvoeding nu anders is en 

ook anders zou moeten zijn. Een voorbeeld is het volgende gesprek:  

 

Gastspreker: ‘Nu respecteren en liefhebben de ouders hun kinderen veel meer openlijk’. 

Deelnemer: ‘Ik heb nooit een aai over m’n bol gehad van mijn vader, ik ben nu 70 jaar. Dat zou ik niet 

doen met mijn (klein)kinderen’.  

Gespreksleider: ‘Dat wat jullie van jullie ouders hebben geleerd, hoe je je kind zou moeten opvoeden. hoe 

is dat voor jullie?’ 

Deelnemer: ‘Ik heb 6 schoonzonen en ik zie dat de opvoeding nu heel anders is. nu weten de mama’s en 

papa’s van elkaar wat er met het kind is besproken, vroeger waren er veel meer geheimen onderling. Wat 

wel aan de moeder werd verteld werd niet met de vader gedeeld en andersom. Er was meer 

verlegenheid.’ 

 

De gespreksleider confronteert de deelnemers in deze gesprekken met eventuele tegenstrijdigheden en 

daagt de deelnemers uit om hierop te reageren:  

 

Gespreksleider: ‘We praten met onze moeders , we praten met onze vaders. Jullie zeggen wel tegen jullie 

kinderen, zowel meisjes als jongens, ‘studeren, studeren, studeren’. Maar aan de andere kant, is het voor 

meiden en jongens verschillend. Dat is tegenstrijdig. 

Deelnemer: ‘Klopt, vroeger werd tegen meisjes gezegd dat ze niet mochten studeren’. 

Gespreksleider: ‘Het is tegenstrijdig dat de vrouwen om een vrouwelijke arts vragen als ze in het ziekenhuis 

zijn, maar tegelijkertijd niet willen dat hun dochter arts wordt’. 

 

Met de vragen lijkt de gespreksleider te proberen om deelnemers bewust te maken van dat de opvoeding 

van eigen ouders misschien niet overeenkomt met hoe deelnemers de opvoeding van hun eigen kinderen 

zouden willen doen. De gespreksleider vraagt dan ook aan deelnemers wat de deelnemers anders zouden 

willen doen dan hun eigen ouders. Ook vraagt de gespreksleider verschillende malen naar wat er is 

veranderd en wat de deelnemers nu al anders doen dan hun eigen ouders. De confronterende vragen van 

en het doorvragen van de gespreksleider lijkt er dus aan bij te dragen dat de deelnemers gaan reflecteren.  

In de drie Turkstalige bijeenkomsten ligt dus juist bijzonder veel nadruk op het praten over eigen ervaringen, 

bewust worden van hoe het vroeger ging en nu gaat, samen reflecteren hierop en samen bespreken hoe het 

voortaan anders kan. 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES  

Hieronder beantwoorden we de onderzoeksvragen die zijn gesteld op basis van de resultaten zoals 

hierboven beschreven.  

 

Sociale normen stellen  

De eerste onderzoeksvraag was of het mechanisme van sociale normen herkenbaar was tijdens de 

bijeenkomsten en zo ja op welke manier of onder welke omstandigheden dit mechanisme tot bloei komt. Op 

alle bijeenkomsten wordt gepleit door of gespreksleider, gastspreker of allebei voor gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen en op de eenmalige Turkstalige bijeenkomst ook specifiek voor LHBT-acceptatie. Bij de 
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bijeenkomst met Somalische jongeren is te zien dat deelnemers en gastsprekers luisteren naar elkaars 

standpunten en lijkt het standpunt voor meer gendergelijkheid gedurende bijeenkomst door verschillende 

deelnemers onderschreven wordt. Ook bij de drietal Turkstalige bijeenkomsten lijken sociale normen in 

beweging te komen: deelnemers reflecteren op hun eigen opvoeding die zij vroeger hebben gehad en de 

opvoeding van eigen kinderen van nu en concluderen samen dat de opvoeding van nu anders moet en de 

gelijkheid van meisjes en jongens belangrijk is. Bij de bijeenkomsten met de jongeren van Somalische 

afkomst en de eenmalige Turkstalige bijeenkomst is dus te zien dat er geluisterd wordt door de deelnemers 

naar deze statements en hierbij wordt aangesloten en op doorgegaan. Het mechanisme van sociale normen 

lijkt hier dus tot bloei te komen; de gastsprekers en/of gespreksleiders lijken dermate veel aanzien te 

hebben, dat de inhoud van hun statements wordt bevestigd door de deelnemers. Echter, bij de eenmalige 

Turkstalige bijeenkomst gebeurt dit niet; de deelnemers komen nauwelijks aan het woord en kunnen dus ook 

niet de sociale normen bevestigen. Of het mechanisme hier tot bloei komt is dus niet duidelijk. Het 

mechanisme van sociale normen komt dus in ieder geval tot bloei als deelnemers de ruimte krijgen om deze 

in hun eigen woorden en vanuit hun eigen ervaringen te bevestigen.  

 

Voorwaarden voor verandering van sociale normen  

De tweede onderzoeksvraag was welke voorwaarden en condities die de verandering van sociale normen 

richting de acceptatie van de gendergelijkheid en LHBTI’s beïnvloeden zoals bekend uit de 

wetenschappelijke literatuur (zie theoretisch kader), terug te zien op de bijeenkomsten. Dat is met bijna alle 

voorwaarden op bijna alle bijeenkomsten het geval. In het bijzonder wordt aan de voorwaarden voldaan om 

sociale normen te stellen vanuit de groep zelf of vanuit iemand met gezag. Beide gebeurden op de 

bijeenkomsten. Er wordt veel gesproken vanuit de groep zelf ‘wij als Turkse gemeenschap’ en gastsprekers 

en/of gespreksleiders lijken mensen te zijn naar wie wordt geluisterd. Aandachtspunt is met name het 

herhalen van stereotypen; dit gebeurd nog soms waardoor stereotypen onbedoeld juist versterkt kunnen 

worden. Op de bijeenkomst met de jongeren van Somalische afkomst is de rol van de gespreksleiders een 

aandachtspunt; terwijl de gastsprekers (onder wie een imam) met name pleiten voor gelijkheid tussen 

meisjes en jongens en tussen mannen en vrouwen en zo een duidelijke sociale norm stellen, is de 

gespreksleider daar zelf ambivalent in.  

 

Ook inleving en zelfreflectie ingezet  

De derde vraag was of er ook andere werkzame mechanismen herkenbaar tijdens de bijeenkomsten en zo 

ja op welke manier of onder welke omstandigheden deze tot bloei komen. Tijdens de observaties zijn twee 

mechanismen duidelijk zichtbaar geworden. Het gaat om het mechanisme van inleving en empathie (wat 

vooroordelen kan verminderen) en om het mechanisme van bewustwording en zelfreflectie (waardoor 

mensen hun gedrag kunnen bijsturen). Beide mechanismen waren (alleen) zichtbaar op de reeks van drie 

Turkstalige bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten werden namelijk veel persoonlijke ervaringen gedeeld en 

deelnemers reageerde begripvol op elkaar wat zou kunnen duiden op inleving. Het delen van die persoonlijk 

ervaringen lijken dus een belangrijke omstandigheid waaronder het mechanisme van inleven in elkaar tot 

bloei kan komen. Ook reflecteerde de deelnemers in deze reeks van drie bijeenkomsten, op hun eigen 

ervaringen; ze vergeleken hun opvoeding van vroeger met de opvoeding van nu en zagen dat nu zaken 

anders gaan of zouden moeten gaan. Dit proces kwam op gang door de vragen van de gespreksleider die 

de deelnemers hier toe uitdaagde, doorvraag en hen confronteerde met eventuele tegenstrijdigheden. Een 

gespreksleider die de deelnemers actief bevraagt naar hun ervaringen en hierop doorvraagt, lijkt dus het 

mechanisme van zelfreflectie op gang te kunnen brengen.  
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In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de gespreksleiders terugkijken op de bijeenkomsten en de 

alliantie. Het gaat onder meer over wat zij geleerd hebben en hoe zij kijken naar de samenwerking 

binnen de Alliantie Verandering van Binnenuit.  

INLEIDING  

Wat hebben de gespreksleiders geleerd gedurende de samenwerking in de Alliantie Verandering van 

Binnenuit en wat zijn zij anders zijn gaan doen? Over deze en andere vragen hebben we twee (online) 

focusgroepen gehouden met de gespreksleiders van de alliantie. De eerdere bedoeling was om deze 

focusgroepen op een ‘inspiratiedag’ te houden in 2020: een dag waarop de gespreksleiders gezamenlijk bij 

elkaar komen om kennis uit te wisselen, lezingen en workshops te volgen. In 2018 en 2019 zijn eerder van 

deze dagen gehouden maar in 2020 ging deze helaas niet door in verband met de coronacrisis. Er is 

daarom voor gekozen om de focusgroepen online te organiseren. Omdat niet alle gespreksleiders hierbij 

aanwezig konden zijn hebben we aanvullend nog interviews gedaan.  

Onderzoeksvragen  
De volgende onderzoeksvragen stonden centraal:  

• Wat is de ‘ervaren baat’ van de gespreksleiders: ofwel wat denken zij dat de meerwaarde is van de 

bijeenkomsten? 

• Wat zijn de ervaringen en keuzes van gespreksleiders in het toepassen van wetenschappelijke 

kennis tijdens bijeenkomsten? 

• Wat hebben de gespreksleiders geleerd tijdens dit traject?  

• Hebben de gespreksleiders onderling kennis uit kunnen wisselen en kunnen leren van elkaar? En zo 

ja, hoe hebben zij dat ervaren?  

• Wat vonden de gespreksleiders moeilijk tijdens de bijeenkomsten? Waar liepen zij tegen aan?  

• Welke verdere behoefte voor leren (van elkaar) bestaat er nog bij de gespreksleiders? 

Dit betreffen de onderzoeksvragen 3b, 5b, 6a, 6b, 6c en 6d zoals beschreven in de inleiding. In dit hoofdstuk 

geven wij antwoord op deze vragen.  

Methode van onderzoek  
Er zijn twee focusgroepen gehouden: dit is online gebeurd in verband met de coronacrisis. In de eerste 

focusgroep waren drie deelnemers en in de tweede focusgroep waren vijf deelnemers. De bedoeling was dat 

hier meer deelnemers aanwezig waren maar voor iedere bijeenkomst melden zich meer mensen af dan dat 

er meededen. Het bleek dus lastig om de gespreksleiders te motiveren voor deelname. Een van de redenen 

die werden gegeven is dat men geen tijd had. Aanvullend zijn daarom er met twee gespreksleiders 

interviews afgenomen omdat zij niet aanwezig konden zijn bij de focusgroep. Er is dus met tien 

gespreksleiders gesproken en daarnaast is er via email input geleverd door twee gespreksleiders. Het gaat 

om in totaal 12 gespreksleiders.  

Er is gewerkt aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. De onderwerpen die aan bod kwamen 

waren de volgende: het leerproces van de gespreksleiders, het leren van elkaar als gespreksleiders (onder 

meer tijdens de ‘Inspiratiedagen’ die zijn gehouden), het gebruik van wetenschappelijke kennis en verdere 

wensen en behoeften.  

 

HOOFDSTUK 6: FOCUSGROEPEN MET 

GESPREKSLEIDERS  
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RESULTATEN  

Hieronder beschrijven we de resultaten zoals voortkomend uit de focusgroepen en de twee interviews.  

1. Wat men bereikt en geleerd heeft  
Tijdens de verschillende gesprekken is achterhaald waar de gespreksleiders het meest trots op waren maar 

ook tegen welke drempels zij aanliepen en welke belangrijke inzichten zij hebben opgedaan. 

1.1. Veilige ruimte creëren  

De meeste gespreksleiders geven aan erg trots zijn op het feit dat zij zulke thema’s überhaupt kunnen 

bespreken en behandelen met de gemeenschap. Er moet een veilige ruimte gecreëerd worden en dat is hen 

allen gelukt. Het helpt hierbij om niemand te verplichten om wat te vertellen, zo is de ervaring van de 

gespreksleiders. Op deze manier worden deelnemers meer op hun gemak gesteld. Wanneer de veilige 

ruimte eenmaal was gecreëerd, ontstonden er hele mooie gesprekken waarbij ervaringen gedeeld werden 

en vragen aan elkaar werden gesteld.  

 

“Het moment dat ze bereid zijn om mee te praten over deze moeilijke onderwerpen, waarbij sommige ook 

te maken hebben met andere moeilijke omstandigheden en thema’s, vind ik heel krachtig. Daar ben ik 

dan ook heel trots op.” 

 

Een deel van de deelnemers stelden zich zelfs kwetsbaar op en kwamen met hele persoonlijke voorbeelden.  

 

“Vooral bij eerste generatie migratie vrouwen, kwamen heel veel verhalen over vroeger naar boven. Dat 

ze mishandeld waren door hun mannen en dat ze toch bij hun man bleven en dat dat nu enorm 

veranderd is. Dat er veel verschillen zijn tussen hunzelf en hun schoondochters, dat er enorm veel 

veranderd is.” 

 

Er werden ook andere moeilijkheden werden gedeeld zoals dat een kind van een van de deelnemers maar 

niet aan een stageplek kon komen. 

Het bleek niet voor alle deelnemers makkelijk om in de groep te praten over persoonlijke ervaringen. 

Sommige aanwezigen wilde liever achteraf nog even een-op-een met gespreksleiders praten en die ruimte 

was er ook.  

 

“Moeilijke situatie meegemaakt over dat de moeder van een vrouw haar kinderen naar Somalië had 

gestuurd. Na de bijeenkomst heb ik met die dochter verder gepraat en het effect van dat gesprek was dat 

zij haar moeder heeft overgehaald om de kinderen weer terug te halen naar Nederland”.  

 

Ook die persoonlijke gesprekken die achteraf worden gevoerd dragen dus bij aan de impact van de 

bijeenkomsten.  

1.2. Bereidheid bij deelnemers  

De gespreksleiders zagen bij deelnemers veel bereidheid om deel te nemen aan dit soort bijeenkomsten en 

het te hebben over deze thema’s. Geen enkele keer is er een deelnemers weggelopen of zijn er vervelende 

reacties gemaakt. Sterker nog, meerdere deelnemers blijven in contact door met vragen terug te komen. 

Een gespreksleider geeft dan ook aan dat hij het meest trots is op dat de gemeenschap hem blijft benaderen 

en vraagt wat hij nog meer voor hen kan betekenen. Zelfs zijn ouders blijven in gesprek met hem over deze 

onderwerpen. 

1.3. Durf ontwikkeld  

Het was niet alleen voor de deelnemers spannend om over taboethema’s te praten maar dat was het begin 

soms ook voor de gespreksleiders die nog geen ervaring hadden met de bijeenkomsten. Zo vertelt een 
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gespreksleider over hoe spannend zij het vond om in het begin te praten over homoseksualiteit maar dat het 

haar toch gelukt is:  

 

“Het is niet alleen moeilijk voor de groep. Ik vond het zelf ook lastig. Hoe kon ik homoseksualiteit goed 

bespreekbaar maken? Uiteindelijk heb ik het op een heel rustige manier ingebracht. Het was een grote 

stap voor mezelf maar ik ben er heel trots op!” 

 

Ook een andere gespreksleider vertelt het in het begin spannend te hebben gevonden. Maar hij merkte dat 

hij door het thema ‘zelfbeschikking’ centraal te stellen, het makkelijker vond om gevoelig liggende thema’s te 

behandelen:  

 

 “Voor mij was het thema zelfbeschikking echt een eyeopener. Als we van daaruit beginnen was het 

makkelijker om over andere onderwerpen te praten. Ik heb de weg gevonden om over andere problemen 

te praten zoals homoseksualiteit. Zelfbeschikking is belangrijk om mee te beginnen in je verhaal.” 

 

Gespreksleiders die nog niet eerder dit soort bijeenkomsten hadden gedaan, ontwikkelde dus de durf om 

taboe thema’s bespreekbaar te maken en zelfbeschikking voorop te stellen. De gespreksleiders zijn dus in 

het algemeen positief over wat zij hebben bereikt. Een gespreksleider geeft aan dat zij vooraf niet had 

verwacht dat zij zoveel kon bereiken met drie bijeenkomsten. Een andere gespreksleider was voorheen nog 

onbekend met het houden van dialoogbijeenkomsten. Nu vindt zij dit een heel sterk en waardevol 

instrument.  

 

“Wat ik heb geleerd van dit traject: ik werk als maatschappelijk werker, ik heb jaren in het welzijnswerk 

gewerkt met vrouwen, dus ik had wel ervaring met werken met vrouwen maar deze dialoogbijeenkomsten 

waren heel anders. Veel vrouwen waren analfabeet of anderen waren juist hoogopgeleid, er waren jonge 

vrouwen en oude vrouwen, er was veel diversiteit in de groepen. Wat ik hiervan heb geleerd is dat de 

vrouwen die analfabeet zijn ook heel veel bagage hebben en daar ook heel mooi over kunnen vertellen. 

En dat je daar als groep over kunt praten. Ik zag niet zo veel verschil tussen al die verschillende vrouwen, 

ze hebben elkaar mooie adviezen gegeven. Die diversiteit bleek uiteindelijk heel goed te werken”. 

  

De gespreksleider heeft dus ervaren dat vrouwen elkaar onderling van goed advies kunnen voorzien, in het 

bijzonder wanneer vrouwen verschillen van elkaar.  

1.4. Knelpunten 

Alhoewel de gespreksleiders positief kijken naar de verandering die zij teweeg brengen met de 

bijeenkomsten, worden er ook een aantal knelpunten benoemd. Allereerst geven de gespreksleiders aan dat 

het ook heel moeilijk is om over thema’s zoals LHBTI+ en diversiteit te praten. En al helemaal zo om 

deelnemers zo ver te krijgen om de boodschap ook mee te nemen naar huis. De gespreksleiders vinden dat 

er meer bijeenkomsten nodig zijn om de stof te verfijnen. 

 

Een specifiek knelpunt waar tegen aan wordt gelopen zijn vastgeroeste overtuigingen die onder meer 

worden ingegeven door religie. Zo geeft een gespreksleider het voorbeeld dat zij de keuzevrijheid van 

vrouwen wilde bespreken maar dat het toch wel in het verkeerde keelgat leek te vallen bij een aantal 

deelnemers omdat zij dochters hebben: ‘Wie ben jij om dit aan de orde te stellen? Het staat toch in de 

koran?’ De gespreksleider geeft aan dat het lastig wordt als ze regelrecht tegen de overtuigingen van 

mensen in moet. Een andere gespreksleider vult aan dat ook hij te maken kreeg met mensen die hele 

extreme opvattingen hadden over diverse thema’s. Hij vertelt dat deze mensen niet eens kritisch zijn maar 

gewoon heel negatief. Ook een andere gespreksleider noemt een vergelijkbaar voorbeeld: 
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“Het is lastig om anderen te overtuigen die geloven dat het juist is als het in de koran staat. Er was een 

vrouw die een man had die met meerdere vrouwen is getrouwd. En dat vindt zij prima. Ondanks dat dit 

tegen mijn principes gaat, heb ik ook geleerd het te respecteren.” 

 

Weer een andere gespreksleider geeft aan dat hij het ook lastig vindt om de grens te vinden van reageren of 

respecteren. Wanneer moet je iemand aanspreken op zijn of haar houding en wanneer respecteer je iemand 

en laat je diegene in hun waarde? Bij mondige deelnemers heb je ook nog de kans de wind van voren te 

krijgen, zo vertelt deze gespreksleider.  

Dezelfde gespreksleider noemt daarnaast een ander knelpunt waar hij tegenaan loopt. Namelijk dat er vaak 

ook verhalen in andere context worden gedeeld. Zoals negatieve ervaringen op de arbeidsmarkt, in het 

onderwijs of bij de (lokale) overheid. Sommigen worden dan heel emotioneel en hij heeft niet altijd een 

antwoord klaar liggen:  

 

“Mensen komen vertellen over hun ervaringen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs of in de samenleving, 

bij de lokale dan wel landelijke overheid, en hun belemmeringen hierin. Dit zijn hele persoonlijke 

verhalen, waar ik geen antwoord op heb. Mensen zijn soms heel emotioneel, en je staat als trainer 

verlegen in zo’n zaal als je geen antwoord hebt op de vraag van een vader waarom ik geen oplossing 

heb voor zijn zoon die geen stageplaats kan vinden. En daar wordt dan heel emotioneel op gereageerd. 

Mensen zeggen dan ‘Ik loop vast, waarom hebben jullie daar geen aandacht voor’. En ik vond het heel 

lastig om daar dan mee om te gaan.” 

 

De thema’s van de alliantie beperken zich tot gender, geweld en seksuele diversiteit maar op de 

bijeenkomsten komen dus ook wel eens hele andere onderwerpen aanbod waar de gespreksleiders niet 

altijd op voorbereid zijn. 

2. Leren van elkaar  
Tijdens de inspiratiedagen is er kennis uitgewisseld tussen gespreksleiders van verschillende organisaties. 

Het in contact komen met elkaar vonden de meeste gespreksleiders heel waardevol. Zo hebben ze elkaar 

leren kennen en is hun netwerk uitgebreid, zo vertellen de gespreksleiders. Alle gespreksleiders hebben hun 

eigen bagage en hun eigen stijl en dat waarderen ze in- en van elkaar. Zo gaf een gespreksleiders aan door 

deze kennismaking bij te hebben gedragen aan de ontwikkeling van het handboek van FSAN. Op deze 

manier is de culturele achtergrondkennis van Somaliërs mooi meegenomen. 

 

“Ik was heel blij toen het handboek de naam kreeg die ik had bedacht: Kompas!” 

 

Verder vonden de gespreksleiders de workshops heel leerzaam. Zo konden de verschillende de krachten 

bundelen en inspelen op de vraag over wat nu juist wel en niet werkt bij een doelgroep. Naast het leren van 

de workshops raakten de gespreksleiders zo ook geïnspireerd van de deskundigheid van elkaar. Een 

gespreksleider vertelt:  

 

“Ja ik was aanwezig bij inspiratiedagen. Wat bij mij bleef hangen was de lezing over het onderzoek waar 

Hanneke over had verteld. Over bewuste en onbewuste houding en beeldvorming etc. Ik zou graag meer 

van wetenschappelijk onderzoek willen leren.” 

 

Ook al werden de workshops en lezingen gewaardeerd, het uitwisselen met elkaar werd het meest ervaren 

als leerzaam.  
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Naast de inspiratiedagen hadden de gespreksleiders ook gesprekken in hun eigen organisatie over de 

bijeenkomsten. Ook dat was vaak erg waardevol:  

 

“We komen om de zoveel tijd een hele dag bij elkaar en daarin wordt opnieuw het project uitgelegd. Wat 

zijn de doelen, wat moeten we bereiken, wat zijn de verwachtingen etc. We hebben evaluaties onderling 

gedaan, we hebben een groepschat met gespreksleiders om daarin onze vragen aan elkaar te stellen. 

We hebben bijvoorbeeld een keer gehad dat iemand zei: 'luister ik zit met een groep mannen uit Syrië 

waarmee ik het over homoseksualiteit heb, kan iemand mij advies geven'. Zo ondersteunen wij elkaar 

onderling bij moeilijke gesprekken.” 

 

Leren van elkaar wordt dus – in verschillende vormen – gewaardeerd door de gespreksleiders en nuttig 

gevonden.  

3. Het gebruik van de toolbox 
In de Alliantie is er op verschillende manieren kennis gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan trainingen van de 

eigen organisatie, inspiratiedagen, de toolkit en artikelen die zijn rond gestuurd. Wat bleef de 

gespreksleiders het beste bij? Wat konden zij goed toepassen in de praktijk? 

Tijdens de gesprekken en focusgroepen is er voornamelijk gesproken over de Toolbox. Aan de ene kant zijn 

er gespreksleiders die lovend zijn over deze toolobox en aan de andere kant zijn er gespreksleiders die deze 

toolbox niet hebben gebruikt. Een gespreksleider die positief te spreken is over de toolbox zegt het 

volgende:  

 

“Het is ontzettend behulpzaam, overzichtelijk, informatief en toegankelijk. Ik heb de informatie uit die 

presentatie aan de twee groepen die ik zelf begeleid, gegeven. En ook zij vonden dit heel duidelijk.” 

 

Ook een andere gespreksleider benoemt waarom hij toolbox als een waardevol middel ziet:  

 

“Ik heb veel gebruik gemaakt van de instrumenten uit de toolbox. Zoals de stellingen, spellen, video's, 

etc. En we hebben de instrumenten aangepast op de behoeften van de verschillende doelgroepen. Elke 

groep heeft een specifieke aanpak en werkvormen nodig.” 

 

Drie andere gespreksleiders geven aan dat zij ook gebruik hebben gemaakt van de toolbox en dat zich ook 

betrokken voelden bij de ontwikkeling van de toolbox. Redenen om gebruik te maken van de toolbox die 

worden genoemd zijn onder meer omdat men Movisie al kende en eerder al gebruik heeft gemaakt van de 

kennis van Movisie. Ook wordt genoemd dat het gebruik van de toolbox werd gestimuleerd door de 

projectleiders van de eigen organisatie. Een andere reden die wordt genoemd is om iets te kunnen leren en 

om meer eenheid binnen de alliantie aan te brengen:  

 

“Ik heb gekeken naar de toolbox om twee redenen. Eén, er valt altijd iets te leren, denk ik. Twee, we 

hebben een project en ik moet dat project binnen de richtlijnen gaan uitvoeren. Ik zet mijn eigen 

ingrediënten in, maar er moet wel een soep van gemaakt worden waar naar gevraagd is.” 

 

Een drietal gespreksleiders van drie verschillende organisaties hebben geen gebruik gemaakt van de 

toolbox. De reden die zij hiervoor aangeven is dat zij eigenlijk geen weet hadden over de toolbox. De toolbox 

kan wat hen betreft beter bekend worden gemaakt. Een andere reden voor het niet gebruiken van de toolbox 

was omdat zij al hun methode al hadden bedacht. Een gespreksleider die wel aangeeft te hebben gebruik te 

hebben gemaakt van de toolbox geeft aan dat wat hem betreft er nog meer had gekeken moeten worden 

naar wat de gespreksleiders nodig hadden bij de samenstelling van de toolbox. Vanuit de gespreksleiders 

wordt meerdere keren benoemd dat zij veel waarde hechten aan verhalen van ervaringsdeskundigen en dat 

men zich afvraagt of en hoe zit meer meegenomen kan worden voor de toolbox.  
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Naast de toolbox gebruiken de gespreksleiders ook andere kennisbronnen: met name de methodieken van 

hun eigen organisaties maar ook andere dingen zoals een presentatie van het COC over LHBTI+, allerlei 

informatie uit appgroepen en filmpjes.  

4. Verdere wensen 
Wat hebben de gespreksleiders nodig om nog meer te kunnen groeien en hun werk beter te kunnen doen? 

Er zijn allereerst een aantal hele concrete leerwensen. De gespreksleiders willen graag meer tools over 

andere werkvormen. Onder meer ‘participatief drama’ als werkvorm worden genoemd: 

 

“Participatief drama zou in de toolbox moeten, een hele goeie methode om een hard onderwerp op een 

zachte manier aan de orde te stellen. Zou mooi zijn als het een vast onderdeel van de toolbox wordt. Ik 

denk ook dat er echt oren naar is.”  

 

Ook geeft een gespreksleider aan dat zij graag zou willen dat de methodiek van haar organisatie verder 

wordt uitgewerkt tot een handboek, net zoals bij twee andere organisaties is gebeurd8. Er zijn daarnaast ook 

gespreksleiders die nog meer behoefte hebben aan intervisie bijeenkomsten om hun ervaringen te delen en 

begeleiding te krijgen. Andere concrete wensen gaan over de toolbox: er is een gespreksleider die graag 

meer informatie willen zou hebben over andere taboeonderwerpen dan alleen die betrekken hebben op 

gender, geweld en seksuele diversiteit. Deze gespreksleider denkt aan de thema’s mentale gezondheid en 

beperking. Tot slot is er de vraag om het evaluatierapport; ook daar kan weer van geleerd worden.  

De grootste wens betreft continuering van de alliantie en de bijeenkomsten. De 700 bijeenkomsten die zijn 

gehouden moeten er volgens hen meer worden. Ze pleiten ervoor dat de alliantie niet mag stoppen ‘als het 

geld op is’. Zo geeft een gespreksleider aan dat hij zich schuldig voelt: 

 

“Ik doe mee omdat ik dit voor de gemeenschap over heb. Omdat zij recht hebben op kennis. Maar wat is 

de toekomst eigenlijk? Want dit project loopt straks af. En ik voel mij eigenlijk nu al schuldig. Ik kom een 

deel van de gemeenschap tegen bij allerlei andere bijeenkomsten en die vragen of het nog verder 

gaat…” 

 

De gespreksleiders geven aan dat het probleem na de bijeenkomsten nog niet opgelost is en vraag om meer 

bijeenkomsten. Zo is er dus een hele sterke wens om dit project voort te zetten. Dit komt ook ten goede aan 

de duurzame visie, zo wordt er gesteld door enkele gespreksleiders.  

  

 
8 De methodiek van twee organisaties (FSAN en IOT) zijn uitgewerkt tot handboek maar dat geldt niet voor alle zeven 
methodieken.  
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SAMENVATTING EN CONCLUSIE HOOFDSTUK 6  

De eerste onderzoeksvraag ging over wat de ‘ervaren baat’ is van de gespreksleiders: ofwel wat denken zij 

dat de meerwaarde is van de bijeenkomsten? Gespreksleiders hebben het gevoel een positieve verandering 

in gang kunnen zetten met de bijeenkomsten: in een veilige omgeving zijn taboe thema’s bespreekbaar 

geworden en zijn persoonlijke ervaringen uitgewisseld.  

De tweede onderzoeksvraag ging over de ervaringen en keuzes van gespreksleiders in het toepassen van 

wetenschappelijke kennis tijdens bijeenkomsten. Het blijkt dat de toolbox die door Movisie is ontwikkeld met 

wetenschappelijke kennis wisselend is gebruikt; sommige gebruiken die en zijn enthousiast, anderen hebben 

deze überhaupt niet gebruikt vaak omdat ze niet wisten dat deze er was.  

De derde onderzoeksvraag ging over wat de gespreksleiders geleerd hebben tijdens dit traject. Voor de 

beginnende gespreksleiders was het in het begin zelf ook spannend om over taboe thema’s te praten maar 

ze hebben het gevoel dat dit goed gelukt is: dit is dus iets wat deze beginnende gespreksleiders hebben 

geleerd in dit traject.  

De vierde onderzoeksvraag was wat de gespreksleider moeilijk vonden tijdens de bijeenkomsten. De 

gespreksleiders vond het soms moeilijk om om te gaan met de vastgeroeste overtuigingen van sommige 

deelnemers. Het is voor de gespreksleiders soms ook lastig om te bepalen welke overtuiging echt 

problematisch zijn en welke meer privé zijn: waar mag je als gespreksleider nu wel of juist niet iets van 

zeggen? Ook moeilijk kan zijn dat deelnemers soms met hele andere problemen op de proppen komen dan 

waar de bijeenkomst eigenlijk over gaat.  

De vijfde onderzoeksvraag was of de gespreksleiders onderling kennis hebben kunnen uitwisselen en 

kunnen leren van elkaar. Het blijkt dat het kennis delen en uitwisselen met elkaar in de alliantie, in het 

bijzonder tijdens de inspiratiedagen, de gespreksleiders als positief hebben ervaren. Ook de lezingen en 

workshops werden gewaardeerd.  

Tot slot was er de vraag welke wensen en behoeften de gespreksleiders nog hebben als het gaat om leren 

(van elkaar). Voor de toekomst hebben de gespreksleiders nog diverse wensen zoals nog meer informatie 

over werkvormen om toe te passen tijdens de bijeenkomsten maar de grootste wens is vooral om door te 

gaan met de bijeenkomsten. Men heeft namelijk het gevoel een verandering in gang te hebben gezet en wil 

daar graag mee verder.  
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INLEIDING  

Om meer zicht te krijgen op de impact van de bijeenkomsten die zijn gehouden door het consortium 

zelfbeschikking door het hele land, zijn diepte-interviews afgenomen met alle projectleiders van de zeven 

organisaties binnen het consortium zelfbeschikking. Dit is gedaan nadat het merendeel van de 

bijeenkomsten is afgerond. Omdat deze projectleiders aansturing geven aan de uitvoerders van de 

bijeenkomsten (de zogeheten ‘gespreksleiders’) is de verwachting dat zij kunnen aangeven of en op welke 

manier de bijeenkomsten zorgen voor verandering en wat eventuele knelpunten daarin zijn.  

Onderzoeksvragen  
De volgende vragen zijn onderzocht:  

 

• Hoe denken de projectleiders van de organisaties over sociale norm verschuiving: vind deze plaats 

tijdens de bijeenkomsten en zo ja welke aanwijzingen hebben zij daarvoor?  

• Wat zijn de praktische tips en voorwaarden volgens de projectleiders om sociale normen te 

verschuiven via de bijeenkomsten?  

• Hebben de projectleiders bepaalde onderdelen van de toolbox gebruikt en overgedragen aan 

gespreksleiders; welke wel of niet? Wat vonden zij waardevol? En welke kennis hebben zij juist 

gemist of hebben zij nog behoefte aan? 

• Hebben de projectleiders de tussentijdse evaluatiebijeenkomsten (kwalitatieve evaluatie in 2019) 

gebruikt om een methodieken of werkwijzen tijdens de bijeenkomsten bij te stellen? 

• Hebben de projectleiders van de organisaties in het Consortium Zelfbeschikking van elkaar geleerd 

dit traject en zo ja wat dan?  

• Als er een reeks aan een nieuwe bijeenkomsten zou worden georganiseerd vanuit de alliantie, wat 

zou men dan anders willen doen als Consortium Zelfbeschikking en als alliantie?  

Dit zijn de onderzoeksvragen, 4a, 4b, 5c, 5d, 6e, 6f, die genoemd worden in de inleiding.  

Onderzoeksmethode  
Het gaat om een semigestructureerd interview (Bryman, 2008). Er zijn in totaal zeven interviews afgenomen; 

met iedere organisatie een interview.  

De thema’s die bevraagd zijn, zijn de volgende: verandering van sociale normen en de aanwijzingen en 

voorwaarden hiervoor, praktische tips, leren van elkaar (als organisaties en projectleiders), het gebruik 

maken van wetenschappelijke kennis (specifiek: toolbox en tussenevaluatie) en wensen en behoeften voor 

de toekomst.  

  

HOOFDSTUK 7: EVALUATIE MET DE 

PROJECTLEIDERS VAN HET CONSORTIUM 

ZELFBESCHIKKING  
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RESULTATEN  

Hieronder presenteren we de resultaten per thema.  

(1.) Verandering van sociale normen en verandering van houding bij deelnemers  
In deze paragraaf beschrijven we de veranderingen die volgens de projectleiders zijn opgetreden door het 

houden van de bijeenkomsten.  

1.1. Verschuiving  

De gespreksleiders vertellen vrijwel allemaal dat ze wel verwachten dat er iets is veranderd maar dat ze er 

vanuit gaan dat verandering een lange termijn proces is of een ‘proces van lange adem’ zoals het wel 

genoemd wordt.  

 

“We moeten misschien eerst vaststellen dat mentaliteitsprocessen, processen zijn van lange adem. 

Het is zien, herkennen, herkennen en daarna pas ga je bij jezelf wat dingen veranderen. Die 

bijeenkomsten moet je dus eigenlijk in een wat langer perspectief plaatsen naar mijn mening.” 

 

“Deze bijeenkomsten zijn pas het begin, het is een proces van lange adem. Als je 40 jaar lang of zelfs 

60 jaar op een bepaalde manier gedacht hebt, dan is het moeilijk om daar van los te komen.”  

 

Binnen de Alliantie Verandering van Binnenuit zijn er met dezelfde groep mensen iedere keer drie 

bijeenkomsten gehouden. Op die drie bijeenkomsten moet eerst vertrouwen worden opgebouwd, daarna kan 

men pas aan de slag.  

 

“Voor een dergelijke verschuiving heb je echt een lange adem nodig. En bovendien heb je in 

werkelijkheid maar twee dagdelen van de drie, want in de allereerste ben je vooral bezig met 

veiligheid en een vertrouwensband creëren.”  

 

Dat verandering dus veel meer tijd kost dan die drie bijeenkomsten, neemt niet weg dat de meeste 

projectleiders wel verwachten dat er iets in beweging is gekomen tijdens de drie bijeenkomsten:  

 

“Ik denk dat bij het krijgen van verandering tijd nodig is. Het is een kwestie van lange adem. Maar 

deze bijeenkomsten zijn voor heel veel mensen een soort eye-opener. Mensen moeten goed luisteren 

en ze hebben tijd nodig om alles te analyseren. Voor sommigen werkt het niet en voor sommigen 

komt de verandering later. Maar het is niet zo dat de verandering na drie bijeenkomsten komt. 

Herhaling is nodig”  

 

In de drie bijeenkomsten verwachten de organisaties dus een start te hebben gemaakt met het inzetten op 

verandering maar niet dat de sociale normen echt compleet zijn veranderd. Over de jaren heen zien de 

organisaties, die al langere tijd op deze manier werken vanuit verschillende projecten wel grotere 

veranderingen. Ze zien dat er nu anders wordt gedacht over bijvoorbeeld huwelijksdwang of 

homoseksualiteit, dan tien jaar geleden.  

 

“Ondanks dat wat ik net zei over dat mentaliteitsverandering, is het een proces wat je in langer 

perspectief moet plaatsen. We zien dat het steeds makkelijker wordt om over geaardheid en 

seksualiteit te praten.”  

 

“Wat ook gelukt is: steeds durven meer individuen met hun verhaal naar buiten te treden, als ik het 

vergelijk met de afgelopen 10 jaar dat ik bij [naam organisatie] zit. Steeds vaker nemen individuen alle 

risico's om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Ik ben heel blij dat het ons lukt om met onze 

achterban aandacht te besteden aan deze onderwerpen. Het bewustzijn zie ik nu ook meer, het besef 

is er meer onder de mensen dat we hierover moeten gaan praten.”  
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“De Turkse en Marokkaanse gemeenschappen zijn al veel verder. Maar in de Somalische 

gemeenschap zie ik in de twintig á dertig jaar dat we hier zijn wel verschillen: ik zie nu ook You-Tube 

filmpjes van Somaliërs die over het belang van LHBT-acceptatie praten. Maar ik kom het nog niet 

tegen dat iemand persoonlijk uit de kast komt in de bijeenkomsten.”  

“Ik denk dat bij vrije partnerkeuze wel een verschuiving is, in sommige groepen wordt veel over 

gediscussieerd. Maar dat komt niet per-sé alleen door deze bijeenkomsten. Soms sluit je aan bij 

maatschappelijke ontwikkelingen, omdat er al een discussie of verzet gaande is sluiten wij daarop 

aan. Soms is het ook op het goede moment aanwezig zijn. Dit project staat niet los van de 

ontwikkelingen in de samenleving.”  

 

Dat er veranderingen optreden in de sociale normen, komt uiteraard niet alleen door de bijeenkomsten, zo 

vertellen de gespreksleiders. Maar die bijeenkomsten zijn wel een belangrijk onderdeel van die verandering. 

Zoals een van de organisaties stelt: “Er is een zaadje geplant”.  

1.2 Gender en zelfbeschikking  

Verschillende organisaties benoemen dat zij een verschuiving zien als het gaat om zelfbeschikking van 

vrouwen. Zij zien dat er tijdens bijeenkomsten bij vrouwengroepen veel over gepraat wordt. Het gaat onder 

andere over vrije partnerkeuze en wie er over hun dochters beslist.  

 

“Die eerste bijeenkomst was het thema 'wie beslist over de dochter'. Wat zegt de gemeenschap erover, 

en wat wilt de dochter zelf. Ik denk dat die vrouw aan haar lot was overgelaten als ze het niet kon 

bespreken en in deze groep. Sommige moeders zijn heel stil, maar ik zag in haar ogen dat er heel veel 

binnenin haar gebeurde, een worsteling. Dat is al heel mooi om te zien. En als je daarop aansluit en 

vraagt waar die ongelijkheid vandaan komt dan zie je deze vrouwen echt nadenken. Als je daar naar 

opzoek gaat met elkaar dan kan zo'n vrouw denken 'ja ik begrijp nu waarom mijn dochter zo doet, en 

waarom heb ik dit zo gedaan’.”  

 

Een aantal organisaties geven aan dat gendergelijkheid begint in de opvoeding en dat ouders normen, 

waarden en overtuigingen aan hun kinderen doorgeven. Het is volgens hen belangrijk om ouders daar 

bewust van te maken. Zo zegt een van de organisaties dat veel onderwerpen met genderongelijkheid te 

maken hebben. Huiselijk geweld en achterlating zijn terugkerende thema’s, maar vinden hun oorsprong bij 

genderongelijkheid.  

 

Niet alleen bij vrouwen maar ook in het algemeen is het bevorderen van zelfbeschikking, als onderdeel van 

de mensenrechten een belangrijk doel van de bijeenkomsten en wordt hierop ook een verschuiving van 

sociale normen waargenomen. Een organisatie zegt dat de weerbaarheid van de deelnemers vergroten en 

dat het zelf (leren) nadenken als een rode draad door de bijeenkomsten loopt.  

1.3 Geweld 

Op verschillende manieren hebben de organisaties het idee dat zij een bijdrage leveren aan de aanpak van 

gender gerelateerd geweld. Allereerst en het meest belangrijk is dat er tijdens de bijeenkomsten ervaringen 

worden gedeeld over onder meer huiselijk geweld. In het bijzonder vrouwen durven tijdens de bijeenkomst 

hun ervaringen met geweld te delen terwijl dit normaal vaak een taboeonderwerp is:  

 

“Ik denk dat dat wel met taboe te maken heeft en dat mensen nu toch wat meer durven te vertellen over 

geweld of iets anders” 

 

Na de drie bijeenkomsten willen vrouwen dan ook vaak door blijven praten met elkaar over deze 

onderwerpen. Maar niet alleen het taboe wordt doorbroken, mogelijk wordt ook de drempel verlaagd om hulp 

te vragen juist omdat het taboe minder is geworden:  
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“De begeleider van de lokale organisatie wordt gecoacht door ons in het signaleren, begeleiden en 

doorverwijzen (naar de juiste hulp). Als er dus vragen zijn naar verdere hulpverlening wordt dat meteen 

getackeld. Daarvan merken we wel dat bespreekbaar maken echt werkt. Dus een deelnemer gaat vragen 

stellen, hulp vragen of meer informatie aanvragen” 

 

Een projectleider benoemt daarnaast dat ze zien dat er steeds meer openheid komt over geweldservaringen 

in de publieke ruimte. Op de vraag in hoeverre de bijeenkomsten hier ook aan bijdragen antwoord hij:  

 

“Ik weet niet of het een op een heeft bijgedragen maar wat ik wel weet is: hoe meer verhalen in de 

publieke ruimte worden gedeeld, hoe meer andere mensen daardoor geïnspireerd raken. Het versterkt 

elkaar.“ 

 

Projectleiders hebben dus wel het idee dat ze een verschil maken als het gaat om huiselijk geweld of andere 

vormen van gender gerelateerd geweld, maar vinden tegelijkertijd dit ook lastig om in te schatten.  

1.4 Seksuele diversiteit 

Als je over een onderwerp als homoseksualiteit of seksuele diversiteit wilt praten met deelnemers is het 

volgens een aantal van de organisaties belangrijk te beginnen vanuit het kader van mensenrechten. Dan zijn 

mensen meer bereid om te luisteren.  

 

“In een bijeenkomst voor vrouwen was één vrouw die vertelde over haar zoon die heel erg gepest was op 

school omdat hij homo zou zijn. Deze vrouw bleek later haar zoon naar Somalië te hebben gebracht en 

achtergelaten. In de groep kwam een gesprek op gang over wat je het beste kunt doen in zo’n situatie en 

wat het beste is voor de jongen. Zo'n soort discussie was zonder deze bijeenkomsten nooit op gang 

gekomen. Ik zie dat de verandering gaat komen, en daarbij moeten we beginnen vanuit het kader van 

zelfbeschikking en mensenrechten en in het kader van burgers in Nederland.” 

 

Ook een andere organisatie benoemt dat zij niet meteen beginnen met het thema seksuele diversiteit: de 

basis is eerst om mensen kritisch naar hun overtuigingen te laten kijken en bewust te worden van hoe die 

overtuigingen overgedragen worden van ouder op kind. Stap voor stap wordt toegewerkt naar het thema 

seksuele diversiteit.  

 

“Als je in een cultuur de seksualiteit niet op de agenda zet, kun je hoog en laag springen met 

homoseksualiteit, je komt er niet door heen. Meteen tsjaka erin gaat niet werken, dus we beginnen de 

methodiek wat breder, als we vanuit die diepste laag gaan werken, dan komt die verandering wel.“ 

 

Mentaliteitsverandering en acceptatie rondom homoseksualiteit/seksuele diversiteit begint bij bewustwording 

volgens de projectleiders. De bijeenkomsten dragen bij aan dit proces geven enkele organisaties aan: 

deelnemers gaan nadenken over wat het voor hen betekent als hun eigen kind homoseksueel is. Zo zegt 

een van de projectleiders:  

 

“Vaak wordt er joviaal over gedaan. Maar zodra we de verdieping in gaan, en die vraag stelt van 'stel je 

voor dat het je eigen kind is, wat zou jij dan doen'. Dan valt het eerst helemaal stil en je ziet mensen 

denken 'dat kan mij niet overkomen' en 'ik zorg er wel voor dat het mij niet overkomt'. Alsof het een ziekte 

is. Terwijl mensen wel begrip hebben voor homoseksuele mensen als het buiten de eigen kring is. Als 

mensen de informatie eigen maken zie je ze veranderen. Ze zeggen bijvoorbeeld 'ik wist niet dat het zo 

zat, nu begrijp ik het wel’.”  

 

Ook tussen bijeenkomsten door wordt over dit onderwerp gesproken en doen mensen meer kennis op:  
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“Mensen praten erover tussen de bijeenkomsten door. Er was een mevrouw die mij vertelde dat ze het 

thuis had besproken en dat de mensen thuis het wel wisten dat het aangeboren is, en dat zij het toen nog 

niet wist.”  

 

En door het te bespreken, komt er ‘iets in beweging’; mensen gaan voor het eerst echt nadenken over het 

thema. Een van de organisaties heeft het over ‘de rust verstoren’:  

 

“Bij sommige groepen schrikken de mensen elke keer als het woord homoseksualiteit valt, op welke 

manier dan ook. Ze durven de eerste bijeenkomst niet eens hun mond te openen. Wat de grote winst 

voor ons in zulke groepen is, wij proberen eerst de rust te verstoren, waarmee bewustwording op gang 

wordt gebracht. Als iedereen naar huis gaat moet iedereen ongerust zijn. Je merkt het wel als je iets in de 

war hebt gebracht in de groep.”  

 

Vooral voor de nieuwkomers, mensen die net in Nederland zijn, is het thema homoseksualiteit compleet 

nieuw. De organisaties hebben het idee dat ze op dit thema verandering brengen maar tegelijkertijd merken 

ze dat er echt meer nodig is om homoseksualiteit volledig te aanvaarden:  

 

“Hoe zou het zijn als je kind thuiskomt en zegt 'luister even, ik val op een meisje, of een jongen'. Ik merk 

nog steeds dat het moeilijk is, hoewel ze het in theorie wel weten. Maar in de praktijk, om het echt in je 

hart te aanvaarden is iets anders.” 

 

Het vergroten van de acceptatie van homoseksualiteit vraagt dus volgens de projectleiders ook in de 

toekomst nog de nodige aandacht omdat dit een lang proces is maar ze hebben wel het idee dat hun 

bijeenkomsten hier wezenlijk een bijdrage aanleveren.  

1.5. Samenvatting 

 

De projectleiders hebben de indruk dat de bijeenkomsten die zij organiseren enige bijdragen leveren aan 

een verandering van sociale normen. Maar veranderingen in de gemeenschappen waar zij zich op richten 

komen niet alleen op gang door de bijeenkomsten zelf: er zijn allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die 

zorgen voor verandering en de bijeenkomsten vormen daar een onderdeel van. Zo zien de projectleiders al 

verschillende positieve veranderingen de afgelopen jaren als het gaat om de thema’s gender, geweld en 

zelfs seksuele diversiteit, al gaat die laatste nog het moeilijkst. Naast dat de bijeenkomsten bijdragen aan 

normverschuiving, versterken de bijeenkomsten ook de zelfbeschikking van de individuele deelnemers, zo 

denken de projectleiders, en durven deelnemers vaker hulp te zoeken. Om nog meer impact te maken, 

denken de gespreksleiders dat er meer dan drie bijeenkomsten nodig zijn met dezelfde groep: vooral 

wanneer vrouwen ervaringen gaan delen met elkaar over geweld, zijn zij na drie bijeenkomsten nog niet met 

elkaar uitgesproken.  

 (2) Aanwijzingen voor veranderingen  
In deze paragraaf beschrijven we welke aanwijzingen voor verandering in sociale normen of in de houding 

van de deelnemers de projectleiders noemen in de interviews.  

2.1. Deelnemers kruipen uit hun schulp en taboes worden doorbroken 

 

Volgens een aantal organisaties, is een concrete aanwijzing voor verandering dat zij merken dat deelnemers 

als het ware ‘uit hun schulp’ kruipen gedurende de bijeenkomsten. Deelnemers die eerder niet durfden te 

praten over hun ervaringen, gaan dat gedurende de drie bijeenkomsten, wel doen.  
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“Bij de bijeenkomsten die worden georganiseerd kijken we naar hoe mensen beginnen aan de 

bijeenkomsten en hun reacties later in de bijeenkomsten bij het bespreken van bepaalde 

onderwerpen. Je merkt het aan hun houding en hoe ze zich opstellen. Sommige mensen komen 

helemaal in elkaar gekropen naar de bijeenkomst. En tijdens de bijeenkomsten voelen ze zich steeds 

meer op hun gemak.”  

 

“Wat je ziet in de bijeenkomsten is dat men vooral in het begin moeite heeft om hierover te praten, 

maar als ze eenmaal het vertrouwen hebben dan komen ze echt los en zijn ze niet meer te stoppen 

als het ware. De behoefte om over seksualiteit te praten is echt heel groot, wat wij zien. Met name de 

vrouwen die vooral binnenshuis blijven en met niemand over praten, en wanneer ze dan loskomen, 

dat je dan merkt dat ze hier herhaaldelijk en langer over willen doorpraten. En dat is een grote 

behoefte dat wij hebben gemerkt. Bijna in alle bijeenkomsten. En na drie bijeenkomsten is die 

behoefte er nog steeds om verder te praten.”  

 

Verschillende organisaties geven dus aan dat door de bijeenkomsten bepaalde taboeonderwerpen 

bespreekbaar zijn geworden en mensen hele persoonlijke ervaringen durven te delen in de bijeenkomsten. 

Onderwerpen die eerst niet werden besproken, zoals bijvoorbeeld zelfbeschikking van vrouwen, vrije 

partnerkeuze en seksueel geweld, worden nu wel besproken. Dit wordt vaak positief ervaren door 

deelnemers die het prettig vinden om eindelijk eens over bepaalde onderwerpen te praten, die normaal 

gesproken in de taboesfeer blijven.  

 

“Deelnemers hebben aangegeven dat ze het heel goed vinden dat ze nu over dit soort onderwerpen 

kunnen spreken. Omdat ze dat bijna nog nooit gedaan hebben, en iedereen denkt dat er een taboe op 

ligt.” 

 

Echter, niet iedereen durft meteen over de eigen ervaringen te praten. Daarom praten mensen ook vaak 

over iemand die ze kennen of doen ze mee aan het gesprek zonder te noemen dat het ook bij hen zelf 

speelt, zo valt een aantal organisaties op.  

 

“Mensen hebben het altijd over andere mensen die ze kennen, een buurman, kennis. Ze willen het 

niet over zichzelf hebben maar over iemand anders. Dat is echt typisch Turks. 'Ik ken iemand die zo is 

en die doet het zus en zo' hoor je heel vaak. Daarmee proberen ze ook het onderwerp bespreekbaar 

te maken. Wat we ook vaak zien is dat ze in de eerste bijeenkomst niet durven te praten, en na de 

bijeenkomst toch naar de trainer toestappen omdat ze een gesprek onder vier ogen willen aangaan. 

Daarin merk je dat mensen erover door willen praten.” 

 

Welke taboethema’s worden besproken, kan verschillen. De organisaties vinden het belangrijk dat de 

thema’s aan de orde komen die ‘leven’ bij de gespreksleiders. Als ze merken dat er behoefte is om over een 

bepaald thema met elkaar ervaringen uit te wisselen dan wordt het programma zo nodig hierop aangepast:  

 

“Ik heb wel een keer een bijeenkomst meegemaakt waar een aantal heel geïsoleerde vrouwen bij 

waren. En we hadden het over dochters die als ze gingen studeren op kamers gingen. De 

dialoogleider van die groep was zich er niet van bewust dat dit nog speelde. Dus op een gegeven 

moment wilde zij dus dat onderwerp passeren en overgaan op de thema's van het programma, maar 

meerdere moeders haakten op dat onderwerp in en dat was een algemeen onderwerp geworden waar 

ze in die groep over praatten en ervaringen uitwisselden en waar de angst vandaan komt etc. Voor 

hun was het een gevoelig onderwerp waar ze nog nooit over gehad hadden. Die eerste bijeenkomst 

was het thema dus 'wie beslist over de dochter'. Wat zegt de gemeenschap erover, en wat zegt de 

dochter erover.” 
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Een belangrijke aanwijzing dat de bijeenkomsten bijdragen aan verandering is dus volgens de projectleiders 

hun observatie dat deelnemers durven te gaan praten over taboethema’s en eigen ervaringen en dat 

deelnemers laten merken dat zij prettig vinden om dat wat eerder niet besproken mocht worden, nu wel te 

kunnen bespreken.  

2.2. Aanwijzingen voor verandering van houding 

 

Naast het praten over de eigen ervaringen zijn er enkele organisaties die ook opmerken dat de houding of 

gevoelens van deelnemers in beweging komen door de bijeenkomsten. Eén organisatie merkt zelfs op dat 

sommige deelnemers milder gaan oordelen:  

 

“Daarin kun je wel zien dat er mensen zijn die heel afwijzend waren om bepaalde onderwerpen te 

bespreken ,dat er bij hun toch een opening is gecreëerd.”  

 

In lijn hiermee merkt een andere organisatie op dat de bijeenkomsten soms flinke emoties met zich mee 

brengen. Mensen zijn bijvoorbeeld boos of ontzet dat er over een bepaald thema is gesproken. Dat is 

volgens de organisatie belangrijk omdat dan deelnemers dan bezig zijn met veranderen:  

 

“Bij nieuwkomers zoals bij Eritreeërs zien we over bijvoorbeeld het onderwerp homofobie dat het niet 

alleen maar taboe is maar ook hartstikke eng voor de groep. Ze durven de eerste bijeenkomst niet 

eens hun mond te openen. Wat de grote winst voor ons in zulke groepen is, wij proberen eerst de rust 

te verstoren. De rust is een veilige plek, daar gelooft men in en de rust verstoren is een bepaalde 

manier van bewustwording. Om verandering te brengen is dus op een juiste manier de rust verstoren, 

dat is niets anders dan mensen confronteren met hun eigen vooroordelen en kritisch te laten 

nadenken. Als iedereen naar huis gaat moet iedereen ongerust zijn. Ze mogen boos op ons zijn, dat is 

oké.”  

 

Deze organisatie merkt dus op dat er emoties loskomen en beschouwt dat als een beginpunt van 

verandering bij deelnemers. Een andere manier waarop men verwacht dat verandering in houding bij 

deelnemers tot stand komt, is door het gesprek met elkaar en het samen kritisch bekijken van de huidige 

normen of omgang met een bepaald thema. Door het praten over de onderwerpen, is er ook de mogelijkheid 

om er met elkaar over te praten of de manier van handelen zoals die nu gebruikelijk is, wel de goede is, zo 

volgt uit onderstaand voorbeeld:  

 

“De directeur van de school van een jongen heeft tegen zijn moeder gezegd dat hij heeft gehoord dat 

haar zoon homo is. De moeder viel flauw toen ze dat hoorde. Het laatste wat ik er van gehoord heb is 

dat de moeder en zoon aan het begin van de zomervakantie naar Somalië teruggingen. De moeder is 

weer teruggekomen naar NL maar de zoon is in Somalië achtergebleven. De overige deelnemers 

hebben naar het verhaal geluisterd en vervolgens is er een gesprek op gang gekomen over wat je het 

beste kunt doen in zo'n situatie en wat het beste is voor de jongen. Er is besproken dat de jongen een 

trauma oploopt in Somalië.” 

 

Te zien in dit voorbeeld is dat door het delen van een persoonlijke ervaring, deelnemers samen in gesprek 

gaan over de schadelijkheid van gebruikelijke handelswijzen en normen en over hoe het anders kan.  

2.3. Deelnemers worden pleitbezorgers  

 

Projectleiders merken dat er deelnemers zijn bij bijeenkomsten, die zich soms verder ontwikkelen tot 

pleitbezorgers van de thema’s in hun eigen omgeving. Het gaat om deelnemers die gaan praten over de 

onderwerpen van de bijeenkomsten, met hun eigen omgeving. Zo vertelt een van de organisaties:  
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“En vaak merk je in de tweede bijeenkomst, waarin we standaard een terugblik doen op de eerste 

bijeenkomst 'kan iemand vertellen wat we de vorige keer hebben besproken en wat je ervan hebt 

meegenomen'. Heel vaak is het zo dat de onderwerpen die aan bod zijn gekomen hebben ze het met 

het thuisfront of andere familieleden en vrienden besproken. En dan vragen we altijd hoe de reacties 

waren en waar iemand nog meer vragen over heeft. Met zo'n terugblik hebben wij gedeeltelijk al de 

resultaten voor onze evaluatie opgehaald. Dit zijn aanwijzingen dat de verandering eigenlijk een 

olievlek is geworden, ook in de omgeving van de deelnemer. Die ene persoon heeft dan met de 

dochter, schoonzoon of buurvrouw gesproken. Zo gaat het verder.” 

 

Verandering blijf dus niet beperkt tot de deelnemers die aanwezig waren maar gaat mogelijk als ‘olievlek’ 

vlek. Echter, dit zijn slechts een paar organisaties die dit benoemen.  

Samenvatting 

 

Er wordt gesignaleerd door de projectleiders dat deelnemers vaak vrijer gaan praten tijdens bijeenkomsten 

en ‘uit hun schulp kruipen’ en dat zij (direct of indirect) persoonlijke ervaringen gaan delen en dat dit vaak als 

positief wordt ervaren door de deelnemers. Dit is dus een belangrijke aanwijzing voor de projectleiders dat er 

iets verandert door de bijeenkomsten. Daarnaast zien projectleiders een aantal aanwijzingen dat deelnemers 

van houding veranderen: ze gaan soms milder oordelen gedurende de bijeenkomsten, ze ervaren soms 

heftige emoties of bespreken samen hoe de huidige normen of handelswijzen veranderd moeten worden. 

Tot slot zien projectleiders soms dat sommige deelnemers na aanleiding van de bijeenkomsten, zelf een 

pleitbezorger voor verandering worden in hun omgeving  

(3.) Voorwaarden voor verandering  
 

In deze paragraaf beschrijven we de voorwaarden die volgens de organisaties nodig zijn om verandering te 

kunnen creëren.  

3.1. Gevoel van veiligheid  

 

Zoals beschreven hierboven verwachten de organisaties dat een voorwaarde voor verandering is dat taboe 

thema’s bespreekbaar worden gemaakt. Want door er over te praten, kan er ook gekeken worden wat er 

anders gedaan zou moeten worden. Maar daarvoor is het nodig dat deelnemers zich veilig voelen tijdens de 

bijeenkomsten. Als ze zich veilig voelen dan durven ze hun ervaringen te delen, zo noemen verschillende 

organisaties:  

 

“Als er bijvoorbeeld over huwelijksdwang of huiselijk geweld wordt gepraat dan is het belangrijk dat 

vrouwen zich veilig voelen. Want als je je niet veilig voelt lukt het niet om je open te stellen.” 

 

Hiermee in lijn geeft een andere organisatie aan dat er dialoog gevoerd moet worden waarin mensen open 

met elkaar kunnen praten en daarbij hun gevoel kunnen uiten in plaats van het voeren van een discussie of 

debat.  

 

“Dialoog voeren, in plaats van een discussie of debat waar mensen kunnen vertellen hoe ze tegen 

bepaalde dingen aankijken en daarbij hun gevoel kunnen uiten.” 

 

Een gevoel van veiligheid is dus een belangrijke voorwaarde om taboes te kunnen bespreken en 

persoonlijke ervaringen te kunnen delen en hiervoor is het belangrijk dat er een gesprek of dialoog wordt 

gevoerd waarin ruimte is voor gevoelens.  
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3.2. Bewustwording  

Een voorwaarde die door verschillende projectleiders wordt genoemd die nodig is voor verandering, is 

bewustwording. Dat wordt gezien als een eerste belangrijke stap in het veranderproces. Met bewustwording 

wordt dan bedoeld dat deelnemers zich gaan realiseren dat zij ook bepaalde normen en waarden uitdragen 

of meedoen aan bepaalde praktijken, terwijl ze dat soms eigenlijk niet willen.  

 

“Wanneer mensen merken hoe het systeem werkt van overdragen van bepaalde normen en waarden en 

gedragscodes worden mensen bewust dat ze er zelf ook aan meedoen op hun eigen manier. Mensen 

nemen zichzelf door de bijeenkomsten onder de loep 'zo doe ik het ook, zo doe ik het bij mijn eigen kind 

ook.”  

 

Een van de organisaties, noemt ook dat zij duidelijk verder willen gaan dan alleen bespreekbaarheid. 

‘Bewustwording’ is volgens deze organisatie de volgende stap:  

 

“Onze methodiek is anders dan bespreekbaar maken, dat onderscheid moet je goed kunnen maken. Het 

bespreekbaar maken van taboeonderwerpen hebben we allang achter ons gelaten. We zijn nu in de 

diepte bezig, hoe de gedrag en denkwijze van mensen werken. Als je dat als doel hebt, merk je dan men 

in de bijeenkomsten bewust worden van de overdracht van generatie op generatie. Het is mooi om te 

zien hoe de mensen daarover gaan nadenken. 'Hee, inderdaad dat deed mijn vader ook zo' is wat je 

bijvoorbeeld vaak hoort. Als ze dit beginnen te realiseren gaan ze zich vervolgens afvragen hoe ze het 

zelf doen bij hun eigen kinderen. En in mijn ogen is dat wat het meeste impact gemaakt heeft.” 

 

Een andere voorwaarde die aansluit bij ‘bewustwording’, die wordt genoemd door een van de projectleiders, 

is dat deelnemers het gevoel moeten hebben dat hen niks wordt opgelegd. Het gaat erom dat mensen het 

gevoel hebben dat de verandering vanuit hen zelf komt: dat zij zelf de noodzaak tot verandering gaan 

ervaren in plaats van dat zij dat doen omdat de gespreksleider dat wil. Net als bij ‘bewustwording’ gaat het er 

om dat deelnemers een innerlijk verandering moeten doormaken en er zelf van overtuigd moeten raken dat 

verandering nodig is. 

3.3. Verandering bij de gespreksleiders 

Sommige organisaties geven aan dat naast de deelnemers, ook de trainer/gespreksleiders zelf een 

ontwikkeling doormaken en dat dit belangrijk is. De gespreksleiders raken gedurende het proces, sterker van 

overtuigd van het nut en noodzaak tot verandering. Een van de organisaties legt het als volgt uit:  

 

“Bovendien zien wij die verandering ook bij de individuele gespreksleiders zelf, want als we het begin, 6 

jaar geleden, met nu vergelijken, we hebben dezelfde vaste groep gespreksleiders, de harde kern als het 

ware, dan zie je bij hun in hun manier van denken en in de aanpak een grote verandering. Hoe ze in het 

begin vragen stelden en hoe ze dat nu doen. Nu zijn ze heel erg bewust van hun bewustwording. Ze 

zeggen 'ja ik ben me er nu bewust zijn dat bepaalde traditionele patronen doorbroken zijn door mij zelf te 

ontwikkelen” 

 

De gespreksleiders zelf komen uit dezelfde gemeenschappen als die de doelgroep vormen en zijn dus 

eigenlijk de mensen uit de doelgroep die het meeste een verandering door maken. Deze verandering is niet 

toevallig: de organisaties investeren in de ontwikkeling van de gespreksleiders. Zo vertelt een van de 

projectleiders dat bewustwording van de gespreksleiders een belangrijk onderdeel is van de training die de 

gespreksleiders krijgen voordat ze beginnen met de bijeenkomsten:  

 

“Je kan nog zo ruimdenkend zijn, het is heel belangrijk dat je begrijpt hoe je zelf handelt en gedraagt 

richting anderen, om het proces aan anderen aan te leren. Onze methodiek is gericht op het bewust 

maken van mensen hoe ze zelf handelen, denken en doen. […] wat ik de gespreksleiders van de andere 

organisaties zou willen adviseren is ga eens binnen in je zelf kijken, hoe werkt het bij jou, en gebruik dat 

als materiaal. Gebruik jezelf als instrument en ga zelf ook het proces aan.” 
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De gespreksleiders gaan dus door een verandering die er mogelijk voor kan zorgen dat zij anderen ook 

kunnen helpen om die verandering door te maken, zo is de gedachte bij deze organisatie. Echter soms lukt 

het niet helemaal om de gewenste verandering bij de gespreksleiders tot stand te brengen. Een van de 

projectleiders vertelt dat zij merken dat sommige gespreksleiders soms nog zelf moeite hebben met het 

praten over homoseksualiteit. De organisatie heeft hierop geïnvesteerd en de gespreksleidersleiders hebben 

duidelijk wel een positieve ontwikkeling doorgemaakt op dit thema maar ze blijven ze het nog wel lastig 

vinden:  

 

“Ik merk dat binnen ons team de vrouwen makkelijker praten over dit soort gevoelige onderwerpen dan 

mannen, hoewel er niet veel mannen bij ons zijn. Hierin hebben we een ontwikkeling opgemerkt bij de 

vrouwelijke dialoogleiders. Maar deze onderwerpen bespreekbaar maken met je eigen kinderen is nog 

wel echt taboe, en is echt een lastig onderwerp. Dus als we bijvoorbeeld zeggen stel je voor dat je 

dochter lesbisch is ‘hoe zou jij daarop reageren’ etc. Dat is een heel moeilijk onderwerp, voor 

dialoogleiders zelf ook.”  

 

Dus ook al maken de gespreksleiders een positieve ontwikkeling mee, soms zitten zij nog deels in het 

proces als zij al aan de slag zijn als gespreksleider. Een van de andere organisaties benoemt dat zij het 

echter als een belangrijke voorwaarde beschouwt dat de gespreksleider die ontwikkeling al heeft 

doorgemaakt: 

 

“Het is een voorwaarde dat de dialoogleider overtuigd is over het onderwerp en het onderwerp draagt.” 

 

Wat volgens de projectleiders dus mogelijk bijdraagt aan het effect van de bijeenkomsten is dus dat 

gespreksleiders zelf ook een ontwikkeling hebben doorgemaakt: zij zijn zelf ook door de jaren heen anders 

gaan denken over onder meer gender en seksualiteit. Maar de projectleiders denken er verschillend over 

hoe ver in hun proces de gespreksleiders al moeten zijn; er zijn organisaties bijvoorbeeld die vinden dat 

gespreksleiders zelf al volledig homoseksualiteit moeten accepteren, terwijl andere organisaties het meer als 

gegeven beschouwen dat de gespreksleiders hier ook nog in ontwikkeling over zijn.  

3.4. Samenvatting  

 

Om verandering te creëren is het nodig dat taboes bespreekbaar worden en persoonlijke ervaringen worden 

gedeeld. Maar een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de deelnemers zich veilig voelen, zo denken de 

projectleiders. Een paar gespreksleiders noemen daarnaast de voorwaarde van ‘bewustwording’ bij 

deelnemers waarmee wordt bedoeld dat zij zich gaan realiseren dat zij ook bepaalde normen en waarden 

uitdragen of meedoen aan bepaalde praktijken, terwijl ze dat eigenlijk niet willen. In lijn hiermee noemt één 

projectleider als belangrijke voorwaarde dat deelnemers niet het gevoel hebben dat hen iets wordt opgelegd 

maar verandering vanuit hen zelf komt. Tot slot is de rol van de gespreksleider belangrijk. Zij maken zelf ook 

een verandering door en dat is een belangrijke voorwaarde vinden de projectleiders. Er is echter een 

verschil van visie over hoe ver in hun proces de gespreksleiders al moeten zijn; kan een gespreksleider 

praten in de bijeenkomsten over homoseksualiteit als deze dit nog 100% zelf heeft geaccepteerd? Sommige 

projectleiders zijn er stellig in dat dit niet kan. Maar andere zien het meer als gegeven waar ze mee moeten 

omgaan.  

(4.) Wat werkt: praktische tips  
Er is een hele reeks aan tips genoemd in de gesprekken. We beschrijven deze hieronder.  

4.1. Een goede voorbereiding van de gespreksleider:  

Verschillende projectleiders benoemen dat zij het belangrijk vinden dat de gespreksleiders goed voorbereid 

zijn op het houden van de bijeenkomsten. De kennis van de gespreksleider moet up-to-date zijn en de 

gespreksleider moet zich bepaalde vaardigheden en houding eigen maken. Hier worden de gespreksleiders 
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ook al op geselecteerd, maar na selectie vindt dus nog een intensieve training plaats. Een manier om de 

kwaliteiten van de gespreksleider te verbeteren is door de gespreksleiders in gesprek te laten gaan met 

ervaringsdeskundigen, zo benoemt een van de organisaties. Op deze manier kunnen de gespreksleiders het 

verhaal goed overbrengen op de deelnemers:  

 

“Door zelf met een transgender persoon in gesprek te gaan kunnen ze het beter overbrengen bij hun 

achterban. Dat heeft goed gewerkt merkte ik, want ze konden alle vragen die ze hadden stellen aan 

haar.”  

 

Door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen worden de gespreksleiders dus beter voorbereid op hun 

taak maar wordt ook gewerkt aan hun houding zoals beschreven in 3.3.  

4.2. Gevoelens vooropzetten 

Door verschillende organisaties wordt genoemd dat het belangrijk is dat in de bijeenkomsten vooral 

gevoelens worden uitgewisseld.  

 

“We zijn veel meer van het cognitieve naar het voelen gegaan, naar de diepere lagen, want daar bevindt 

de verandering zich.”  

 

Volgens deze organisatie is een van de manieren om er voor te zorgen dat gevoelens besproken worden, 

om als gespreksleider jezelf kwetsbaar opstellen en vanuit je eigen ervaring te praten. Dan zijn deelnemers 

ook zelf eerder bereid om mee te praten en hebben meer vertrouwen in je, zo is de ervaring van het deze 

projectleider. Ook een andere organisatie noemt het als een belangrijke tip dat de gespreksleider zelf ook 

ervaringen deelt. De nadruk ligt dus volgens de organisatie op het delen van gevoelens en minder op 

argumenten uitwisselen. 

4.3. Geen theologische discussies 

Religieuze argumenten worden door een aantal projectleiders genoemd als weinig zinvol. Theologische 

discussies (‘mag het wel of niet van de religie?’) worden dan ook door verschillende organisaties vermeden.  

 

“We trainen gespreksleiders erop dat ze praten over religie vermijden, want dan beland je in een 

discussie waar je nooit uitkomt.” 

 

Ook een andere organisatie noemt dat religieuze discussies niet worden gehouden “We zijn niet theologisch 

onderlegd”. De projectleider vertelt dat er wel bijeenkomsten worden gehouden in de moskee maar dat dus 

niet betekent dat de bijeenkomsten daarmee gaan over religie: het kader van mensenrechten en 

zelfbeschikking staat voorop en de gespreksleiders stimuleren de deelnemers om hier zelf over na te gaan 

denken. Echter, als toch blijkt dat de deelnemers meer willen weten over religie dan wordt er een theoloog 

uitgenodigd die hier kennis over heeft.  

4.4. Niet opleggen maar mensen stimuleren zelf na te denken 

In de gesprekken komt op verschillende manieren terug dat het belangrijk is om aansluiting te vinden bij de 

groep, hen niet proberen iets op te leggen maar hen te stimuleren om juist zelf na te gaan denken:  

 

“Wij willen dat de dialoogleider gelijkwaardig is aan de deelnemers en af en toe ook zijn of haar eigen 

ervaringen of struggles deelt. Wat mensen een veilig en vertrouwd gevoel geeft. En je mag wel vragen 

stellen als dialoogleider maar daar moet geen oordeel in zitten of oordelende adviezen.” 

 

Het gaat erom dat mensen zelf gaan ervaren dat zij verandering willen, zo geeft ook een van de 

projectleiders aan:  
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“De gespreksleider is een goede facilitator, in de zin van mensen stimuleren het woord te nemen. Hij 

moet niet iets willen opleggen, het moet van onderaf komen, mensen moeten zelf graag iets willen 

zeggen.” 

 

Ook twee andere projectleiders benadrukken dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de doelgroep. Dat 

betekent onder meer dat de bijeenkomst niet meteen begint met de moeilijkste thema’s:  

 

“Ik heb ook gemengde groepen getraind, vanuit verschillende vluchtelingengemeenschappen waar 

vrouwen niet eens durfden te denken dat er gelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Je moet dan 

met die groep een andere start maken. Dat zorgt ervoor dat ik dan eerst met ze over identiteit moet gaan 

praten en dan komen tot zelfbeschikkingsrecht en pas daarna komen tot gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen. De groep bepaald welke beweging we maken in die drie bijeenkomsten.” 

 

Je kunt dus niet sneller gaan dan dat de groep kan gaan, zo komt naar voren uit de tips van de 

gespreksleiders, maar je moet aansluiten bij hun tempo en hen vervolgens stimuleren om zelf na te gaan 

denken.  

Samenvatting 

Verschillende projectleiders vinden het goed voorbereiden van de gespreksleiders met een training waarin 

kennis, vaardigheden en houding worden aangeleerd, erg belangrijk. Ook vinden de projectleiders het 

belangrijk dat tijdens de bijeenkomsten het uitwisselen van gevoelens en persoonlijke verhalen voorop staat. 

Het uitwisselen van religieuze argumenten, wordt als minder nuttig ervaren. Wel is belangrijk dat er goed 

wordt aangesloten op de groep, hun tempo wordt gevolgd en adat deelnemers worden gestimuleerd om zelf 

na te denken, zo vertellen verschillende projectleiders.  

(5) Leren van elkaar 
De samenwerking in de alliantie is op zo’n manier ingericht dat de organisaties onderling kunnen leren van 

elkaar, onder meer door middel van ‘inspiratiedagen’ waarop gespreksleiders en projectleiders van de 

verschillende organisaties met elkaar hebben uitgewisseld. Hieronder wordt beschreven wat de 

projectleiders aangegeven te hebben geleerd van elkaar in de samenwerking in de alliantie.  

5.1. Inzicht in elkaars methode  

Vrijwel alle organisaties noemen dat ze meer inzicht hebben gekregen tijdens het samenwerken in de 

alliantie in elkaars methode. Dat wordt positief gewaardeerd.  

 

“Elke organisatie heeft zijn eigen manier om hun achterban te benaderen, en ik vond het interessant om 

die andere manieren te zien. […] Er zijn verschillen onderling, we willen leren van de andere groepen. De 

uitwisseling is heel goed om te doen, niet alleen de positieve verhalen delen maar ook de uitdagingen en 

hoe je deze kunt voor en overkomen. Dit is echt nodig.”  

 

Het uitwisselen met elkaar heeft dus een beter beeld gegeven van wat de andere organisaties doen. Met 

name de inspiratiedagen worden hierbij genoemd:  

 

“Fijn dat we de andere organisaties troffen tijdens de inspiratiedagen en de aangeboden kennis, tools en 

sheets. Het was niet alleen maar bevorderlijk voor jouw rol als gespreksleider inhoudelijk maar je werd er 

ook door gesterkt in je overtuiging, dat je deel uitmaakt van een community, het gevoel dat je met z’n 

allen voor dezelfde opgave staat, en dat we gezamenlijk iets gaan veranderen. Dat is heel inspirerend.” 

 

Voor een paar organisaties betekent dit ook dat zij kennis of tips van andere organisaties hebben gebruikt 

om hun eigen methode nog meer te verrijken. Zo noemt een van de organisaties dat zij veel hebben geleerd 

op het gebied van LHBT door de samenwerking met andere organisaties omdat zij pas net met dit thema 

waren begonnen en anderen er al veel langer mee bezig waren. Ook hebben organisaties via elkaar nieuwe 
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ideeën gekregen voor thema’s die besproken kunnen worden:  

 

“En het zet ook aan tot nadenken. Als in een organisatie bijvoorbeeld incest een belangrijk onderwerp is, 

gaan wij daar ook over nadenken of dat wellicht voor ons ook een topic is.”  

 

Maar ook op methodisch vlak is er van elkaar geleerd:  

 

“Ik probeer vanuit mijn rol na te denken over hoe we onze aanpak kunnen doorontwikkelen. En wat 

hebben onze gespreksleiders daarbij nodig? En daarbij maak ik gebruik van hun praktijk-kennis en 

ervaringskennis. Ik zie het als leerproces, sommige dingen kunnen beter, zoals wat ik eerder al noemde 

de inzet van ervaringsdeskundigen voor bepaalde onderwerpen. Ik heb bij [naam andere organisatie’ 

gezien hoe zij de socratische gespreksvoeringsmethodiek inzetten, dat vind ik heel mooi en ook iets om 

mee te nemen.” 

 

De ene organisatie heeft dus heel concreet gebruik gemaakt van de methodiek van de andere organisatie. 

Soms gaat het niet echt om aanpassingen maar wel om elkaar om advies te kunnen vragen, zoals een 

andere organisatie aangeeft; er wordt dan bijvoorbeeld onderling met elkaar gebeld om met elkaar uit te 

wisselen. Verschillende organisaties geven dus aan van andere organisaties geleerd te hebben maar dit 

leren van elkaar loopt niet altijd even makkelijk. Een van de projectleiders merkt daar het volgende over op:  

 

“Er zijn ook veel mensen met veel ervaring, wat soms ook een belemmering kan zijn. Omdat mensen te 

veel teruggrijpen naar het verleden, dat ze zeggen dat ze bepaalde dingen al geprobeerd en gedaan 

hebben. Maar we zitten hier nu voor iets nieuws en daar hebben we allemaal voor gekozen dus ik vind 

dat we er dan voor moeten gaan. Dus dat de teleurstellingen uit het verleden de parten speelt. Terwijl ik 

denk 'laat dat waar het hoort en nu gaan we gewoon met elkaar verder'. Dus dat is soms een 

belemmering vind ik, te veel verleden.”  

 

Dus hoewel de uitwisseling met elkaar als zeer interessant wordt ervaren en vooral de inspiratiedagen 

positief gewaardeerd worden, leidt dit er niet altijd toe dat de organisaties ook hun eigen aanpakken of 

methodieken verder hebben verbeterd omdat sommigen het idee hebben dat zij vanuit hun ervaring al 

voldoende weten.  

5.2. Wetenschappelijke kennis  

Vrijwel alle organisaties hebben het aan de gespreksleiders zelf gelaten om te kijken wat ze uit de toolbox 

konden gebruiken. Dat betekent dat zij de kennis met de gespreksleiders hebben gedeeld en vervolgens het 

aan de gespreksleiders over hebben gelaten of zij hier iets mee willen doen:  

 

“De toolbox hebben wij in het begin onder de aandacht gebracht bij de dialoogleiders, we hebben het 

allemaal naar hen toegestuurd. En op inspiratiedagen is er informatie met ons gedeeld. We hebben zelf 

een map met allerlei informatie voor de dialoogleiders over methode, onderwerpen, dat ze kunnen 

gebruiken als naslagwerk voor de voorbereiding van de bijeenkomsten. Dialoogleiders kijken naar hun 

doelgroep en kiezen de best passende werkvorm op uit.”  

 

Deze organisatie heeft veel gebruik gemaakt van de toolbox, zo geven zij aan. Ook hebben zij een werkmap 

gemaakt van de factsheets (zoals die over huwelijksdwang en andere onderwerpen) uit de toolbox gehaald. 

Al deze materialen worden in de voorbereiding van de bijeenkomsten goed gebruikt door de 

gespreksleiders, zo vertelt de projectleider. En zij maken ook via andere kanalen gebruik van 

wetenschappelijke kennis zoals onder meer een samenwerking met de Universiteit Maastricht. Ook een 

andere organisatie laat weten dat er veel gebruik is gemaakt van de toolbox:  
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“De kaartjes werkvorm bijvoorbeeld is een keer gebruikt voor een jongerengroep. Het verschilt per 

doelgroep of je die werkvorm kunt gebruiken. Elke gespreksleider kijkt naar welke werkvorm het beste 

aansluit bij zijn/haar doelgroep. Voor ons is de toolbox een heel belangrijk medium.” 

 

Wat precies gebruikt is van de toolbox en op welke manier is voor de projectleiders dus niet helemaal 

inzichtelijk omdat dit per gespreksleider verschilt. Eén onderdeel wordt genoemd en dat gaat om de sociale 

norm:  

 

“Je hoort bijvoorbeeld dat trainers hebben geleerd over hoe sociale normen werken, dat als je van 

positieve normen uitgaat, dat een positief effect heeft op de groep bijvoorbeeld. Dat soort trucjes zijn 

denk ik dankbaar gebruikt.” 

 

De toolbox is dus wel gebruikt door de meeste organisaties maar de verantwoordelijkheid hiervoor hebben 

de projectleider met name bij de gespreksleiders neergelegd. Daarnaast vonden sommige organisaties het 

ook lastig om wetenschappelijke kennis toe te passen in hun eigen werk:  

 

“Het is lastig om de wetenschappelijke kennis die er bestaat toe te passen op dit soort doelgroepen. 

Omdat wij echt in de praktijk werken, en die wetenschappers halen hun gegevens toch op een andere 

manier op. Misschien ook wel via interviews en gesprekken maar het is toch anders. Je kijkt er naar maar 

je kunt het niet een op een toepassen. Ik gebruik het meer als back up. Soms moet je gewoon je 

wetenschappelijke saus thuis laten en niet inzetten. Later kun je er gebruik van maken door de resultaten 

die je uit je groep hebt gehaald, die kun je toetsen aan wat er over geschreven is. Maar als je bij voorbaat 

die wetenschappelijke kennis er op gaat projecteren dan krijg je een beetje krampachtige uitwerking” 

 

Het gebruik maken van wetenschappelijke kennis vinden de projectleider dus nog wel lastig en er lijkt enige 

twijfel te zijn over het nut daarvan.  

5.3. Leren van de tussentijdse evaluatie  

Zoals beschreven in de inleiding is er een tussentijdse kwalitatieve evaluatie (zie voor uitkomsten Hoofdstuk 

4) geweest en hebben alle projectleiders en een aantal gespreksleiders de uitkomsten hierover 

teruggekoppeld gekregen op een van de inspiratiedagen. Uit de interviews met de projectleiders is gebleken 

dat de uitkomsten door de meeste organisaties niet gebruikt zijn om hun eigen methodiek aan te passen. 

Daarvoor worden verschillende redenen genoemd. Een van de organisaties noemt als reden dat aanpassing 

niet mogelijk was vanwege de aard van de methodiek:  

 

“Onze methodiek is een kader, het zijn niet allemaal kleine losse dingetjes, het werkt niet om een klein 

dingetje hier en daar aan te passen, zo zit onze methodiek niet in elkaar. Er zit een opbouw in.” 

 

Een andere reden die genoemd wordt door twee organisaties om niet de eigen methodiek aan te passen is 

omdat zij daar geen aanleiding toe zagen; ze geven aan dat ze al zelf hun eigen methodiek evalueren:  

 

“De grootste criticus van [naam organisatie] zijn we zelf. Als wij onderling met elkaar praten zijn wij 

genadeloos. Dat zit ook een beetje in de debatcultuur van de vluchtelingengemeenschap. Wij sparen 

elkaar en onszelf absoluut niet. Dus tijdens dit project en nu ook nog steeds”.  

 

Een andere organisatie heeft geen aanpassingen gedaan in de methodiek naar aanleiding van de 

tussentijdse evaluatie omdat volgens de projectleider zij tijdens het traject te veel te verwerken hadden als 

kleine organisatie:  

 

“In een korte periode was zo veel geproduceerd qua informatie en kennis, dat wij het niet meer konden 

verwerken. Dat is eigenlijk niet goed als je wilt dat het gaat doorsijpelen in de praktijk. Wij zijn kleine 

organisaties met 1 of 2 medewerkers, we krijgen heel veel informatie over ons heen en we moeten heel 
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veel informatie inleveren. En tegelijkertijd moeten we onze activiteiten uitvoeren en moeten we al die 

kennis uitvoeren. En tussendoor nog bestuderen, aanpassen, verbeteren en evalueren. Dus de 

hoeveelheid werk was gigantisch groot voor een kleine organisatie met een klein budget. Maar de 

positieve kant is dat het heel leerzaam is. En we hebben door dit project de mogelijkheden gekregen om 

meer te gaan doen en andere groepen te bereiken, dat is positief.” 

 

Weer een andere organisatie geeft aan dat ze wel de eigen methodiek is gaan aanpassen. Zij zijn 

verschillende dingen anders gaan doen: minder onderwerpen per groep behandelen omdat het anders te 

veel is en je geen ontwikkeling kunt zien bij de deelnemers van de groep. Ook zijn ze de drie bijeenkomsten 

verspreid over meerdere dagen gaan geven en niet meer alle drie op één dag: 

 

“Het is juist de bedoeling dat mensen erover gaan nadenken, met hun familie erover gaan praten, en dan 

later weer terugkomen en er feedback op terug kunnen geven.”  

 

De tussentijdse evaluatie heeft echter bij de meeste projectleiders er niet voor gezorgd dat zij wezenlijke 

veranderingen hebben doorgevoerd. 

5.4. Samenwerken met Movisie 

Movisie is als kenniscentrum niet zelf een uitvoerende organisatie maar heeft als taak in de alliantie om de 

kennisuitwisseling onderling tussen de organisaties te faciliteren, te evalueren en daarnaast het gebruik van 

wetenschappelijke kennis te stimuleren. Dat wordt over het algemeen gewaardeerd door de projectleiders:  

 

“Ik denk dat in deze samenwerking is het fijn dat iemand de kennispoot doet. Iedereen is er wel wat mee 

bezig maar ik denk dat er wel een aparte organisatie voor nodig is die dat onderdeel behartigt, het 

onderzoek, de wetenschappelijke onderbouwing. Dat lukt je gewoon niet als uitvoerende organisatie om 

dat er nog bij te doen. Dus die ondersteuning is wel heel erg van belang.”  

 

Het bij elkaar komen van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis hebben verschillende organisaties als 

nuttig ervaren. 

 

“Dus de wetenschappelijke kennis die Movisie heeft aangereikt is voor mij mijn gereedschap. […] Het is 

natuurlijk tweeledig, Movisie staat ook open voor onze inzichten die wij hebben opgehaald in de praktijk.”  

 

Een ander positief punt dat wordt genoemd is de kennis over fondsenwerven die is gedeeld door Movisie 

maar ook bijvoorbeeld de manier van werken van Movisie en de ‘vergadercultuur’. Een ander punt dat wordt 

genoemd als voordeel in de samenwerking van Movisie is de informatie door Movisie wordt verzameld over 

de bijeenkomsten en het evalueren. Tegelijkertijd wordt door één organisatie benoemd dat het soms wat 

veel was: een van de organisatie noemt dat de hoeveelheid werk “gigantisch groot was” maar dat het 

tegelijkertijd “heel leerzaam” was.  

Samenvatting 

In de alliantie is het leren van elkaar en het gebruik van wetenschappelijke kennis (via onder meer de 

toolbox) gestimuleerd voor het verder optimaliseren van de bijeenkomsten die het consortium geeft. De 

meeste projectleiders geven aan dat zij van elkaar hebben geleerd en dat zij het interessant vonden om 

meer te weten te komen over elkaars methodiek. Echter soms is er ook de houding dat door veel ervaring er 

niet meer veel te leren is van een ander, wat dit ‘leren van elkaar’ in de weg staat. Als het gaat om de 

wetenschappelijke kennis, is te zien dat vrijwel alle organisaties gebruik hebben gemaakt van de toolbox, 

maar dat zij dit hebben gedaan door deze door te spelen aan de gespreksleiders en de gespreksleiders zelf 

verantwoordelijk te maken voor het wel of niet gebruiken daarvan. De projectleiders hebben zelf ook weinig 

gedaan met de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie; de bedoeling was dat zij op basis hiervan zouden 

nagaan wat zij nog beter zouden kunnen doen in de bijeenkomsten, maar dat is bij de meeste organisaties, 

om diverse redenen, niet gebeurd. Desalniettemin wordt de rol van Movisie, die als taak had het ‘leren van 
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elkaar’ en het gebruik maken van wetenschappelijke kennis heeft gestimuleerd, gewaardeerd door de 

meeste organisaties.  

(6). Wensen en behoeften voor de toekomst  
Aan de projectleiders is gevraagd welke wensen en behoeften zij hebben voor de toekomst en wat zij 

eventueel anders zouden willen, zouden zij nog een keer samen in de alliantie een grote reeks aan 

bijeenkomsten gaan houden? 

 

6.1. Meer dan drie bijeenkomsten 

De meest duidelijkste wens die vrijwel door iedere projectleider wordt genoemd, is om meer bijeenkomsten 

te kunnen houden met dezelfde groep. Nu werden er steeds drie bijeenkomsten gehouden met dezelfde 

groep mensen maar de organisaties denken nu dat meer bijeenkomsten met dezelfde groep beter zou zijn. 

Hier zijn alle organisaties het over een eens.  

 

“Het is niet zo dat de verandering na drie bijeenkomsten komt. Herhaling is nodig. Voor mij is het feit dat 

taboeonderwerpen bespreek zijn geworden ook vooruitgang. Het gaat stap voor stap. […] Het is een 

denkproces dat op gang wordt gebracht, mensen gaan na de bijeenkomsten zelf op zoek naar informatie 

en praten met elkaar er over. Het is een begin, maar voor een mentaliteitsverandering is het nog niet 

voldoende.”  

 

“Het gaat ook om het eigen maken. De eerste keer gaan mensen zich voor deze onderwerpen 

openstellen, dat kost je als persoon al veel energie. Vervolgens wordt de informatie gedropt en check je 

of het goed aangekomen is en dan ben je al bij de derde bijeenkomst.”  

 

De projectleiders verwachten dus dat de impact groter is door meer dan drie bijeenkomsten met dezelfde 

groep omdat naar hun ervaring, verandering tijd nodig heeft. 

 

“Je moet me niet vragen of we een mentaliteit die al 2000 jaar heerst binnen drie bijeenkomsten kunnen 

veranderen, als je me dat vraagt dan nemen we elkaar in de maling.”  

 

Een van de organisaties noemt ook een concreet aantal; zij verwachten dat zes bijeenkomsten nodig zijn 

met dezelfde groep deelnemers. Een andere organisatie verwacht zelfs dat er 18 bijeenkomsten nodig zijn: 

 

“Twaalf bijeenkomsten om alle onderwerpen te bespreken en zes bijeenkomsten voor de verdieping. Dus 

twaalf bijeenkomsten zou nodig zijn voor echte verandering. De deelnemer is eigenlijk op ontdekkingsreis 

en daar is tijd voor nodig.”  

 

Kortom, de organisaties zouden graag dezelfde groep deelnemers veel vaker dan drie keer willen zien en 

het aantal bijeenkomsten met dezelfde groep dus willen uitbreiden.  

6.2. Meer lokale inbedding 

Er bestaan bij verschillende organisaties zorgen over hoe de bijeenkomsten nu verder moeten gaan. De 

bedoeling vanuit de alliantie was om via de gesprekken met de gemeenten, mogelijkheden te zoeken voor 

ondersteuning vanuit gemeenten voor de bijeenkomsten maar dat loopt nog niet altijd:  

  

“In de meeste gemeenten zijn geen goeie contacten met de zelforganisaties. De zelforganisaties zijn heel 

belangrijk vind ik, ze staan dicht bij de mensen, ze kennen de cultuur en taal. Dus de ondersteuning door 

gemeenten vind ik belangrijk.”  

 

Twee van de organisaties vragen zich af of de samenwerking met de gemeenten mogelijk eerder in het 

proces had gekund waardoor er een betere samenwerking was ontstaan:  
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“Ja dus het aanhaken met sociaal professionals en samenwerken met gemeentes. Dus dat je lokaal 

vervolg kunt geven aan dit project omdat je bent gaan samenwerken met een gemeenteambtenaar. En 

dat je de sociaal professionals meeneemt in de werkwijze. Ik had graag gewild dat dat meer aandacht 

had gekregen in het begin van het proces. […] ik vind dat er nu te weinig rendement is voor lokale 

organisaties als het gaat om samenwerking met gemeenten en sociaal professionals. Dat zou denk ik 

meer aandacht moeten krijgen in de toekomst. Ik had liever gezien dat we dit soort zaken al eerder 

gingen doen” 

 

De bijeenkomsten zijn snel van start gegaan zonder dat er contact was met de gemeente of andere lokale 

partners. Voorafgaand aan de bijeenkomst zouden alle lokale organisaties bij elkaar moeten komen om te 

praten over wat de bijdrage van elk van hun zou kunnen zijn:  

 

“Als je het gezamenlijk doet is er betere borging. Je zou ook de gemeente er bij kunnen betrekken. Het 

moet veel meer structureel ingebed worden.”  

 

Ook een andere projectleider ziet graag meer lokale inbedding. Dat gebeurt volgens de projectleider ook al 

doordat de trainers verbonden zijn aan organisaties op lokaal niveau en op die manier wordt de kennis daar 

ook geborgd. Maar het zijn allemaal vrijwilligersorganisaties die niet altijd de mogelijkheden en middelen 

hebben om hiermee door te gaan, vertelt de projectleider. Dus ook al is de kennis lokaal geborgd dan 

gebeurt er nog niet altijd wat mee omdat er geen budget voor is. Daar moet een oplossing voor gezocht 

worden, zo stelt deze projectleider.  

Eén van de organisaties geeft aan het juist prettig te vinden dat de gesprekken met gemeenten pas later 

plaats vinden omdat hier weinig tijd voor is als de organisaties druk zijn met het organiseren van de 

bijeenkomsten.  

6.3. Meer inhoudelijk en beter samenwerken tussen de organisaties 

Door twee organisaties wordt genoemd dat de samenwerking nog beter kan tussen de consortium 

organisaties. Een van de organisatie noemt dat ze graag nog meer tijd had gehad om elkaar beter te leren 

kennen:  

 

“Die aanloop naar dit project was maar heel kort, dus we hebben niet genoeg tijd gehad om elkaar beter 

te leren kennen. Het is nu een beetje verbeterd, maar het is nog niet zo ver.” 

 

Daarnaast noemt deze organisatie dat er op sommige punten beter met elkaar afgestemd zou kunnen 

worden. Deze organisatie noemt het voorbeeld van de handboeken die er zijn gemaakt binnen twee 

organisaties; daar hadden zij graag over meegedacht maar daar is niet met elkaar afgestemd. Een mogelijke 

verklaring hiervoor komt vanuit een andere organisatie:  

 

“Wat ik jammer vind: wij hadden vanaf het begin heel veel organisatorische agendapunten, te veel 

eigenlijk. Waardoor wij op het niveau van projectleiders en Movisie te weinig tijd en ruimte hebben 

gecreëerd voor inhoudelijke uitwisseling ondanks het feit dat sommigen van ons, waaronder ik, telkens dit 

punt hebben aangesneden, dat we binnen de uitvoering ook meer moeten uitwisselen.” 

 

Er is dus veel tijd opgegaan aan afstemmen op organisatorisch niveau terwijl twee organisaties liever meer 

inhoudelijk met elkaar zouden hebben afgestemd..  

6.4. Meer investering in het opleidingstraject voor de gespreksleiders  

Eén van de organisaties zou graag willen dat het werk van de gespreksleiders nog meer 

geprofessionaliseerd wordt waarbij meer geïnvesteerd zou moeten worden in het opleidingstraject:  
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“We hebben geconstateerd hoe belangrijk het werk is van de gespreksleider als rolmodel en ook in 

kennis overdracht. Dat betekent nu dat we af moeten van die vrijblijvendheid, van jan en alleman kan dit 

werk doen, maar dat je gaat investeren in een goed opleidingstraject en met alles erop en eraan. Dus ook 

criteria opstellen voor selectie van gespreksleiders. Ik denk dat het goed is om te doen met elkaar, en 

samen kunnen we die verantwoordelijkheid dragen om die kwetsbare individuen te begeleiden en te 

inspireren in vertrouwdheid en veiligheid.”  

 

Een andere organisatie sluit zich hierbij aan en noemt ook het belang van de goede opleiding van de 

gespreksleiders:  

 

“Meer aandacht voor didactiek in het programma. De didactiek van de methodiek Change-makers 

baseert zich echt op volwasseneducatie. Dat is echt een didactiek. En daar zou de gespreksleider in de 

warmte van het debat niet van af moeten wijken. Dus zichzelf niet laten uitlokken als deelnemer aan de 

discussie is niet goed. Hij moet zich aan zijn eigen programma en didactische lijn houden en dan maakt 

de werkvorm niet uit. Dit is een aandachtspunt die ook steeds terugkomt in onze intervisies. We weten 

allemaal hoe heftig die bijeenkomsten kunnen zijn.” 

 

Door de andere organisaties wordt dit niet expliciet genoemd als verbeterpunt maar wel hebben zij allemaal 

in gesprek de belangrijke rol van de gespreksleider benadrukt en het belang van een goed 

voorbereidingstraject (zie 4.1.).  

Samenvatting  

Als aan de projectleiders is gevraagd welke wensen en behoeften zij hebben voor de toekomst en wat zij 

eventueel anders zouden willen, dan noemen zij allemaal dat zij zouden willen dat een zelfde groep 

deelnemers niet drie keer maar veel vaker bij elkaar komt. De projectleiders verwachten dat op die manier 

de impact groter is van de bijeenkomst. Die impact zou ook vergroot kunnen worden door meer lokale 

inbedding van de bijeenkomsten. Ook zou het goed zijn als de organisaties nog meer inhoudelijk met elkaar 

uitwisselen dan nu al is gebeurd; soms ging er ook veel tijd op aan organisatorische zaken. Om de impact 

van de bijeenkomsten nog verder te vergroten wordt door twee organisatie genoemd dat zij een 

professionelere opleiding zouden willen voor de gespreksleiders.  

SAMENVATTING EN CONCLUSIE HOOFDSTUK 7  

De eerste onderzoeksvraag die we hebben beantwoord in dit hoofdstuk is de vraag hoe projectleiders van 

de organisaties denken over sociale norm verschuiving: vind deze plaats tijdens de bijeenkomsten en zo ja 

welke aanwijzingen hebben zij daarvoor? Het blijkt dat de projectleiders de indruk hebben dat de 

bijeenkomsten die zij organiseren enige bijdragen leveren aan een verandering, sociale normen komen in 

beweging als het gaat om gender, geweld en seksuele diversiteit. Maar dit komt niet alleen door de 

bijeenkomsten, zo denken zij: het gaat ook om een bredere maatschappelijke ontwikkelingen waar de 

bijeenkomsten een onderdeel van vormen. Naast dat de bijeenkomsten bijdragen aan normverschuiving, 

versterken de bijeenkomsten ook de zelfbeschikking van de individuele deelnemers, zo denken de 

projectleiders, en durven deelnemers vaker hulp te zoeken.  

De aanwijzingen die de projectleiders hebben voor de veronderstelde veranderingen, is dat zij signaleren dat 

deelnemers vaak vrijer gaan praten tijdens bijeenkomsten en ‘uit hun schulp kruipen en dat zij (direct of 

indirect) persoonlijke ervaringen gaan delen en dat dit vaak als positief wordt ervaren door de deelnemers. 

Daarnaast zien projectleiders een aantal aanwijzingen dat deelnemers van houding veranderen: ze gaan 

soms milder oordelen gedurende de bijeenkomsten, ze ervaren soms heftige emoties of bespreken samen 

hoe de huidige normen of handelswijzen veranderd moeten worden. Tot slot zien projectleiders soms dat 

sommige deelnemers na aanleiding van de bijeenkomsten, zelf een pleitbezorger voor verandering worden 

in hun omgeving.  
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De tweede vraag die we hebben beantwoord is wat volgens de projectleiders de voorwaarden en praktische 

tips zijn om sociale normen te verschuiven via de bijeenkomsten. De volgende voorwaarden worden 

genoemd dor de projectleiders: (1) Gevoel van veiligheid onder de deelnemer: om verandering te creëren is 

het nodig dat taboes bespreekbaar worden en persoonlijke ervaringen worden gedeeld. Maar voorwaarde 

hiervoor is dat de deelnemers zich veilig voelen. (2) Bewustwording: Hiermee wordt bedoeld dat deelnemers 

zich tijdens de bijeenkomsten gaan realiseren dat zij ook bepaalde normen en waarden uitdragen of 

meedoen aan bepaalde praktijken, terwijl ze dat eigenlijk niet willen. (3) Verandering bij de gespreksleider: 

Zij maken zelf ook een verandering door en dat is een belangrijke voorwaarde vinden de projectleiders. Er is 

echter een verschil van visie over hoe ver in hun proces de gespreksleiders al moeten zijn; kan een 

gespreksleider praten in de bijeenkomsten over homoseksualiteit als deze dit nog 100% zelf heeft 

geaccepteerd? Sommige projectleiders zijn er stellig in dat dit niet kan. Maar anderen zien het meer als 

gegeven waar ze mee moeten omgaan. 

Daarnaast hebben de projectleiders de volgende praktische tips: (1) Een goede voorbereiding voor de 

gespreksleiders: met een training waarin kennis, vaardigheden en houding worden aangeleerd. (2) 

Gevoelens voorop zetten tijdens de bijeenkomsten: het gaat er met name om dat deelnemers persoonlijke 

ervaringen en gevoelens uitwisselen en niet zo zeer over meningen delen. (3) Geen theologische discussies. 

(4) Goed aansluiten bij de groep, hun tempo volgen en stimuleren dat deelnemers zelf gaan nadenken.  

 

De derde vraag was of de projectleiders bepaalde onderdelen van de toolbox gebruikt en overgedragen 

hebben aan gespreksleiders, wat zij waardevol vonden en welke kennis zij gemist hebben of juist behoefte 

aan hebben. Het bleek dat vrijwel alle organisaties gebruik hebben gemaakt van de toolbox. Zij hebben dit 

gedaan door de toolbox te delen met de gespreksleiders en de gespreksleiders zelf verantwoordelijk te 

maken voor het wel of niet gebruiken daarvan.  

 

De vierde vraag was of de projectleiders de tussentijdse evaluatiebijeenkomsten (kwalitatieve evaluatie in 

2019) hebben gebruikt om een methodieken of werkwijzen tijdens de bijeenkomsten bij te stellen. Dat bleek 

eigenlijk niet het geval. Hiervoor zijn verschillende redenen genoemd zoals dat men het te druk had of vond 

zelf al voldoende te evalueren als organisatie.  

 

De vijfde vraag was wat de projectleiders van de organisaties in het Consortium Zelfbeschikking van elkaar 

geleerd hebben in dit traject. De meeste projectleiders geven aan dat zij van elkaar hebben geleerd en dat 

zij het interessant vonden om meer te weten te komen over elkaars methodiek. Zo heeft een organisatie die 

nog relatief onervaren was op het LHBT-thema, veel geleerd over het bevorderen van LHBT-acceptatie van 

de andere organisaties. Een ander voorbeeld is een organisatie die de eigen methodiek heeft aangescherpt 

op basis van de methodiek van een andere organisatie. Echter soms is er ook de houding dat door veel 

ervaring er niet met veel te leren is van een ander, wat dit ‘leren van elkaar’ in de weg staat. 

 

De zesde en laatste vraag gaat over als er een reeks aan een nieuwe bijeenkomsten zou worden 

georganiseerd vanuit de alliantie, wat men dan anders willen doen als Consortium Zelfbeschikking en als 

alliantie. Op deze beide vragen komt duidelijk de wens naar voren van de projectleiders om niet slechts drie 

keer met dezelfde groep deelnemers bij elkaar te komen maar vaker. De projectleiders verwachten dat op 

die manier de impact groter is van de bijeenkomsten. Die impact zou ook vergroot kunnen worden door meer 

lokale inbedding van de bijeenkomsten: een deel van de projectleiders zou al in een vroeger stadium willen 

samenwerken met gemeenten om dit beter voor elkaar te krijgen. Ook zou het goed zijn als de organisaties 

nog meer inhoudelijk met elkaar uitwisselen dan nu al is gebeurd; soms ging er ook veel tijd op aan 

organisatorische zaken. Dus de wens is om in de toekomst dit anders te doen, mocht men meer 

bijeenkomsten samen gaan organiseren. Om de impact van de bijeenkomsten nog verder te vergroten wordt 

tot slot door twee organisatie genoemd dat zij een nog professionelere opleiding zouden willen voor de 

gespreksleiders.  
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De Alliantie Verandering van Binnenuit wordt gevormd door zeven zelforganisaties van mensen met een 

migratie- en vluchtelingenachtergrond. Zij noemen zich samen het Consortium Zelfbeschikking. In dit rapport 

is een evaluatie te vinden van een van de belangrijkste activiteiten van het Consortium Zelfbeschikking, 

binnen de Alliantie Verandering van Binnenuit, namelijk het organiseren van 700 bijeenkomsten binnen 

vluchtelingen- en migrantengemeenschappen om verandering van ‘binnenuit’ op gang te brengen. Movisie, 

tevens onderdeel van de alliantie, heeft deze evaluatie uitgevoerd. Er is een verscheidenheid aan 

dataverzamelingstechnieken gebruikt door Movisie en de resultaten hiervan worden in verschillende 

hoofdstukken beschreven. 

 

Doel van dit evaluatieonderzoek is meer zicht krijgen op: (1) de output van de bijeenkomsten: dit gaat over 

het aantal georganiseerde bijeenkomsten, het aantal bereikte mensen, het aantal onderwerpen dat 

behandeld is et cetera, (2) de outcome van het project: het gaat dan om impact van de bijeenkomsten die 

het consortium zelfbeschikking heeft georganiseerd. In dit geval is dat de acceptatie van gendergelijkheid en 

acceptatie van LHBT-personen plus een verbetering van de sociale veiligheid van vrouwen en LHBT-

personen (het tegengaan van gender gerelateerd geweld). (3) het proces gericht op optimalisering van de 

bijeenkomsten: we willen nagaan of er gebruik is gemaakt van de wetenschappelijke kennis die is gedeeld 

met het consortium zelfbeschikking (door Movisie) en de kennisuitwisseling onderling tussen de 

consortiumpartners die is gestimuleerd; beide vanuit het oogpunt van optimalisatie van de bijeenkomsten.  

 

Om dit doel te behalen hebben we verschillende onderzoeksvragen gesteld die aansluiten bij deze doelen. 

Hieronder beantwoorden we ieder van deze onderzoeksvragen.  

 

Onderzoeksvraag 1: De output 

De vraag was wat de is output van de bijeenkomsten die gehouden zijn in de Alliantie Verandering van 

Binnenuit. De resultaten geven we hieronder schematisch weer en komen voort uit de formulieren die de 

gespreksleiders hebben ingevuld over de bijeenkomsten:  

 

Aantal bijeenkomsten 722 (meestal 3 bijeenkomsten met dezelfde groep deelnemers)  

Aantal bereikte mensen Er waren in totaal ongeveer 12.944 deelnemers. Het gaat om 

ongeveer 4.315 verschillende mensen; de meeste mensen deden 

zo'n 3 keer mee aan een bijeenkomst.  

Samenstelling groepen Sekse: meestal vrouwengroepen en gemende groepen (allebei 

ongeveer 40%). Soms mannengroepen (18%) 

 Leeftijd: Meestal bijeenkomsten met jongeren, volwassenen en 

ouderen bij elkaar of alleen volwassenen. Er waren soms 

jongerengroepen of ouderengroepen. 

 Achtergrond: heel divers. Meest bereikte groepen: Turkse afkomst, 

Marokkaans en Somalische afkomst, Irakese en Syrische afkomst en 

Afghaanse afkomst, Eritrese afkomst.  

Spreiding over Nederland 

(op gemeenteniveau) 

 

De bijeenkomsten zijn in 60 gemeenten gehouden, de meeste in de 

grote steden maar ook in kleine en middelgrote gemeenten. En zowel 

in de Randstad als daarbuiten zoals in Noord Brabant, Limburg en 

Overijssel.  

Thema’s die zijn behandeld Met name: homoseksualiteit, zelfbeschikking in het algemeen en 

thema’s die betrekking hebben op gender gerelateerd geweld (zoals 

huwelijksdwang, partnergeweld en eergerelateerd geweld) en man- 

vrouw gelijkheid (zoals opvoeding en rolpatronen).  

CONCLUSIES EN SAMENVATTING  
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Onderzoeksvraag 2: het werkzame mechanisme van sociale normen en andere werkzame 

mechanismen (outcome)  

Er is in twee verschillende periodes geobserveerd om deze vraag te beantwoorden. In totaal gaat het om 11 

observaties. Aanvullend zijn er in de eerste periode 13 interviews gehouden met gespreksleiders.  

 

2a) Is het mechanisme van sociale normen (zoals beschreven in het theoretisch kader) herkenbaar tijdens 

de bijeenkomsten? En zo ja op welke manier of onder welke omstandigheden, komt dit mechanisme tot 

bloei? 

Bijna alle gespreksleiders en aanwezige gastsprekers tijdens de bijeenkomsten stellen duidelijke sociale 

normen gericht op gendergelijkheid, LHBT-acceptatie en tegengaan van gendergerelateerd geweld (met als 

uitzondering één gespreksleider die ambivalent hierin was). Het overgrote deel van de gespreksleiders 

maakte duidelijke statements waarin zij laten zien wat de gewenste sociale norm is. Te zien is dat in veel 

gevallen deelnemers deze normen bevestigen of in hun eigen woorden herhalen, tijdens het gesprek. De 

gastsprekers en gespreksleiders lijken dus dermate veel aanzien te hebben of invloed te hebben op de 

groep, dat de normen die zij aangeven worden overgenomen door de groep tijdens de bijeenkomst. Op deze 

manier komt het mechanisme van sociale normen dus zichtbaar tot bloei: de gespreksleider geeft het goede 

voorbeeld en de deelnemers nemen dit over. Op deze manier lijken sociale normen in beweging te komen, 

al verschilt dit per bijeenkomst in hoeverre dit duidelijk zichtbaar was. Bijvoorbeeld: op een reeks van drie 

bijeenkomsten was dit duidelijk te zien doordat deelnemers reflecteerden op hun eigen opvoeding die zij 

vroeger hebben gehad en de opvoeding van eigen kinderen van nu en samen tot de conclusie kwamen dat 

de opvoeding van nu anders moet en de gelijkheid van meisjes en jongens belangrijk is. Maar op een 

andere bijeenkomst kwamen de deelnemers nauwelijks aan het woord waardoor het niet duidelijk was of 

sociale normen wel of niet in beweging kwamen; hier hadden de deelnemers ook niet de mogelijkheid om de 

sociale normen in hun eigen woorden te herhalen of te bevestigen of relateren aan hun eigen ervaringen.  

 

(2b) Welke voorwaarden en condities die de verandering van sociale normen richting de acceptatie van de 

gendergelijkheid en LHBT-personen beïnvloeden (zie theoretisch kader), ziet men terug in de 

bijeenkomsten? 

De gespreksleiders stellen sociale normen gericht op LHBT-acceptatie, gendergelijkheid en afkeuring van 

gender gerelateerd geweld, door zich een onderdeel te maken van de groep. Gespreksleiders spreken vaak 

over ‘wij’ en hoe ‘wij’ dingen anders kunnen doen. Dit is lijn met de wetenschappelijke literatuur waaruit blijkt 

dat sociale normen met name invloed hebben als deze worden gecommuniceerd vanuit de eigen groep of 

iemand met gezag. Het werkt dus vaak minder goed als sociale normen worden gecommuniceerd door 

mensen van ‘buitenaf’ zo komt uit de literatuur en de gespreksleiders stellen zich dan ook op als ‘insiders’. 

Gastsprekers en gespreksleiders zelf lijken daarnaast enig gezag te hebben in de ogen van de deelnemers: 

er wordt goed geluisterd naar wat zij zeggen en hun boodschap, wordt vaak door de deelnemers in andere 

woorden herhaald.  

Ook de meeste andere voorwaarden zoals bekend uit de wetenschappelijke literatuur, zijn terug te 

herkennen in de bijeenkomsten. Zo worden er normen gecommuniceerd die geloofwaardig zijn en aansluiten 

bij de huidige norm; dit gebeurt onder meer door het op thema opvoeding centraal te stellen wat goed lijkt 

aan te sluiten bij de deelnemers. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over hoe opvoeding is veranderd door de 

jaren heen en vervolgens wordt er ingegaan op de gelijkheid tussen jongens en meisjes in de opvoeding en 

hoe je die kan waarborgen. Een andere voorwaarde uit de literatuur is de norm niet gecommuniceerd moet 

worden door te benoemen dat veel mensen zich toch niet aan de norm houden; en dit is inderdaad niet vaak 

terug te zien op de bijeenkomsten: er wordt meer nadruk gelegd door de gespreksleiders gelegd op hoe het 

wél moet dan op hoe het niet moet. Tot slot is de voorwaarde van het communiceren via wetten duidelijk 

terug te zien; verschillende gespreksleiders gebruiken de mensenrechten om een sociale norm te stellen.  

Een valkuil bij het veranderen van de sociale norm is dat gespreksleiders stimuleren dat deelnemers hun 

eigen mening delen en die mening is lang niet altijd in lijn met de gewenste sociale norm. Zeker als 

deelnemers komen met religieuze argumenten komen (met name om homoseksualiteit af te wijzen) weten 

gespreksleiders niet goed waar daar mee te doen. Dit is ook in lijn met de wetenschappelijke kennis waaruit 
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blijkt dat het een voorwaarde voor het veranderen van een sociale norm is, om de ruimte te beperken van 

meningen die niet de norm onderschrijven. Simpel gezegd: als deelnemers wordt gevraagd wat zij 

bijvoorbeeld van homoseksualiteit vinden, dan is er ook een grote kans op allerlei afwijzende reacties en is 

het moeilijker om als gespreksleider te sturen richting acceptatie van homoseksualiteit. Een andere valkuil is 

op sommige bijeenkomsten het herhalen van stereotypen omdat deze dan ‘blijven hangen’ en nog sterker 

worden. Dit niet herhalen van stereotypen is een belangrijk aandachtspunt voor sociale norm verandering. 

Op de meeste bijeenkomsten werden geen stereotypen herhaald.  

 

(2c) Zijn er ook andere werkzame mechanismen herkenbaar tijdens de bijeenkomsten en zo ja op welke 

manier of onder welke omstandigheden komen deze tot bloei?  

De gespreksleiders zetten ook duidelijk zichtbaar in op het mechanisme van inleving en empathie; uit de 

wetenschappelijke literatuur blijkt dat door inleving en empathie vooroordelen verminderd kunnen worden. 

Op een reeks van drie Turkstalige bijeenkomsten was te zien hoe er veel persoonlijke ervaringen gedeeld 

werden door de deelnemers en deelnemers begripvol op elkaar reageerde, wat zou kunnen duiden op 

inleving. Het delen van die persoonlijk ervaringen lijkt dus een belangrijke omstandigheid waaronder het 

mechanisme van inleven tot bloei kan komen.  

Een knelpunt dat op andere bijeenkomsten naar voren kwam, was dat deelnemers soms het gevoel hadden 

dat zij vanwege hun migratieafkomst werden uitgekozen om het te hebben over thema’s als huiselijk geweld 

terwijl dit problemen zijn die ook bij mensen zónder migrantenachtergrond spelen. Ook was er soms het 

gevoel dat er te weinig begrip is in de samenleving voor de discriminatie die zij meemaken vanwege hun 

migratieachtergrond. Het gevoel dat er wel aandacht is voor de discriminatie van LHBT-personen maar niet 

voor die mensen met een migrantenachtergrond, kan soms de inleving en empathie voor LHBT-personen in 

de weg staan. Tegelijkertijd wordt door de gespreksleider juist ook op die manier de verbinding gezocht: 

deze gespreksleiders laten zien aan deelnemers dat het verbod op discriminatie, zowel op seksuele 

voorkeur als op afkomst, hoort bij de Mensenrechten en dus juist met elkaar verbonden zijn. 

Een ander mechanisme dat op enkele bijeenkomsten herkenbaar was, was dat van bewustwording en 

zelfreflectie. Zoals beschreven in het theoretisch kader, kan dit heilzaam zijn om vooroordelen beter onder 

controle te krijgen. In een reeks van drie Turkstalige bijeenkomsten reflecteerden deelnemers op hun eigen 

ervaringen. Dit proces kwam op gang door de vragen van de gespreksleider die de deelnemers hier toe 

uitdaagde, doorvroeg en hen confronteerde met eventuele tegenstrijdigheden. Een gespreksleider die de 

deelnemers actief bevraagt naar hun ervaringen en hierop doorvraagt, lijkt dus het mechanisme van 

zelfreflectie op gang te kunnen brengen. Deze zelfreflectie leiden er vaak toe dat deelnemers samen 

concludeerden dat de normen van toen zij opgroeiden, niet allemaal meer toepasbaar en goed zijn in de 

huidige samenleving en dat verandering nodig is.   

 

Onderzoeksvraag 3: Impact in de beleving van de gespreksleiders (outcome) 

Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel van het analyseren van de uitkomsten van de 

evaluatieformulieren die de gespreksleiders hebben ingevuld na (meestal een reeks van drie) 

bijeenkomsten. De eerste vraag is ingevuld op basis van stellingen die de gespreksleiders moest 

beantwoorden zoals “De deelnemers hebben meer respect en begrip gekregen voor vrouwen en meisjes die 

hun eigen keuzes maken”. De tweede vraag is beantwoord op basis van de antwoorden op een open vraag 

op het evaluatieformulier over de meerwaarde van de bijeenkomsten en daarnaast op basis van de 

focusgroepen met gespreksleiders.  

 

(3 a). In hoeverre verwachten de gespreksleiders dat zij impact hebben gehad met de door hun gehouden 

bijeenkomsten op de verschillende thema’s?  

De gespreksleiders hebben in het algemeen veel vertrouwen in dat zij verandering teweeg hebben gebracht 

op verschillende thema’s. Het blijkt dat de gespreksleiders zelf inschatten dat zij het meeste teweeg hebben 

gebracht op het thema (gender gerelateerd) geweld en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ook 

verwachten de gespreksleiders impact te hebben gehad op het thema partnerkeuze en het thema 

respecteren en begrijpen van de eigen keuzes die vrouwen en meisjes maken. Op twee thema’s hebben 

gespreksleiders iets minder vertrouwen dat zij impact hebben gehad: LHBT-acceptatie en het thema 

seksualiteit en seksueel geweld. Iets minder dan de helft van de gespreksleiders is het eens met de stelling 
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dat de deelnemers meer respect of begrip hebben gekregen voor LHBT-personen en iets meer dan de helft 

denkt dat deelnemers meer openlijk durven te praten over seksualiteit of over seksueel geweld. Het is niet 

zo dat op deze thema’s gespreksleiders geen impact veronderstellen maar het zijn duidelijk de thema’s die 

de gespreksleiders het lastigst vinden om in beweging in te krijgen bij de deelnemers.  

 

(3. b.) Wat is de ‘ervaren baat’ van de gespreksleiders: ofwel wat denken zij dat de meerwaarde is van de 

bijeenkomsten? 

Gespreksleiders hebben het gevoel een positieve verandering in gang kunnen zetten met de bijeenkomsten: 

in een veilige omgeving zijn taboe thema’s bespreekbaar geworden en er zijn persoonlijke ervaringen 

uitgewisseld zoals over huiselijk- en seksueel geweld. De deelnemers gaan elkaar daardoor vaak steunen: 

ze krijgen meer begrip (voor onder meer slachtoffers van geweld maar ook voor LHBT-personen). Tijdens de 

bijeenkomsten lijken mensen zich ook meer bewust te worden dat oude opvattingen en gedrag soms plaats 

moeten maken voor nieuwe.  

Op de bijeenkomsten lijkt ook een verandering op te treden in sociale normen, zo denken de 

gespreksleiders. Het bespreken van taboe thema’s geeft uit zichzelf al een sociale norm af, namelijk dat 

hierover gepraat mag worden, zo denken de gespreksleidersleiders. Dat effect kan sterker worden door de 

locatie: bijvoorbeeld als taboes openlijk worden besproken in de moskee. Het kader van de mensenrechten 

lijkt ook een duidelijke sociale norm af te geven; het biedt een mogelijkheid om over thema’s als gender en 

seksuele diversiteit te spreken vanuit het perspectief van zelfbeschikking, zo denken de gespreksleiders. 

Tevens geeft het deelnemers zelf meer kennis over hun eigen rechten en mogelijkheden.  

Na afloop van de drie bijeenkomsten is er vaak nog behoefte aan meer bijeenkomsten merken de 

gespreksleiders; deelnemers zijn vaak nog niet uitgepraat. De gespreksleiders vinden meer bijeenkomsten 

dan drie zelf ook wenselijk omdat ze soms tegen vastgeroeste opvattingen aanlopen: in het bijzonder bij 

mannen en in het bijzonder ten aanzien van homoseksualiteit.  

 

Onderzoeksvraag 4: Over de ervaren impact van de projectleiders (outcome)  

Deze vragen zijn beantwoord doordat iedere projectleider afzonderlijk is geïnterviewd 

 

(a) Hoe denken de projectleiders van de organisaties over sociale norm verschuiving: vind deze plaats 

tijdens de bijeenkomsten en zo ja welke aanwijzingen hebben zij daarvoor?  

De projectleiders hebben de indruk dat de bijeenkomsten die zij organiseren enige bijdragen leveren aan 

een verandering van sociale normen. Deze sociale normen komen in beweging als het gaat om gender, 

geweld en seksuele diversiteit. Maar dit komt niet alleen door de bijeenkomsten, zo denken zij: het gaat ook 

om bredere maatschappelijke ontwikkelingen waar de bijeenkomsten een onderdeel van vormen. Naast dat 

de bijeenkomsten bijdragen aan normverschuiving, versterken de bijeenkomsten ook de zelfbeschikking van 

de individuele deelnemers, zo denken de projectleiders, en durven deelnemers vaker hulp te zoeken.  

De aanwijzingen die de projectleiders hebben voor de veronderstelde veranderingen, is dat zij signaleren 

dat: 

- deelnemers vaak vrijer gaan praten tijdens bijeenkomsten en ‘uit hun schulp kruipen’ en dat zij (direct of 

indirect) persoonlijke ervaringen gaan delen en dat dit vaak als positief wordt ervaren door de deelnemers.  

- deelnemers soms milder gaan oordelen gedurende de bijeenkomsten 

- deelnemers soms heftige emoties ervaren; er komt duidelijk wat ‘in beweging’ 

- deelnemers samen gaan bespreken hoe de huidige normen of handelswijzen veranderd moeten worden.  

- sommige deelnemers naar aanleiding van de bijeenkomsten zelf een pleitbezorger voor verandering 

worden.  

 

(b). Wat zijn de praktische tips en voorwaarden volgens de projectleiders om sociale normen te verschuiven 

via de bijeenkomsten?  

De volgende voorwaarden worden genoemd door de projectleiders:  

• Gevoel van veiligheid onder de deelnemer: om verandering te creëren is het nodig dat taboes 

bespreekbaar worden en persoonlijke ervaringen worden gedeeld. Maar hiervoor is dat de 

deelnemers zich veilig voelen 
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• Bewustwording: deelnemers gaan zich realiseren dat zij ook bepaalde normen en waarden uitdragen 

of meedoen aan bepaalde praktijken, terwijl ze dat eigenlijk niet willen.  

• Verandering bij de gespreksleider: Zij maken zelf ook een verandering door en dat is een belangrijke 

voorwaarde vinden de projectleiders. Er is echter een verschil van visie over hoe ver in hun proces 

de gespreksleiders al moeten zijn; kan een gespreksleider praten in de bijeenkomsten over 

homoseksualiteit als deze dit nog niet 100% zelf heeft geaccepteerd? Sommige projectleiders zijn er 

stellig in dat dit niet kan. Maar andere zien het meer als gegeven waar ze mee moeten omgaan. 

Daarnaast hebben de projectleiders de volgende praktische tips:  

• Een goede voorbereiding voor de gespreksleiders: met een training waarin kennis, vaardigheden en 

houding worden aangeleerd.  

• Gevoelens voorop zetten tijdens de bijeenkomsten: het gaat met name om dat deelnemers 

persoonlijke ervaringen en gevoelens uitwisselen en niet zo zeerover meningen delen.  

• Geen theologische discussies.  

• Goed aansluiten bij de groep, hun tempo volgen en stimuleren dat deelnemers zelf gaan nadenken.  

 

Onderzoeksvraag 5: Over de toepassing van wetenschappelijke kennis (proces) 

De antwoorden op deze onderzoeksvraag zijn gebaseerd op observaties in ronde 1, aangevuld met 

interviews met de gespreksleiders, de focusgroepen met gespreksleiders en de interviews met de 

projectleiders 

 

a. Wat zijn de ervaringen en keuzes van gespreksleiders in het toepassen van wetenschappelijke kennis 

tijdens bijeenkomsten? 

Het blijkt dat de toolbox die door Movisie is ontwikkeld met wetenschappelijke kennis wisselend is gebruikt; 

sommigen gebruiken de toolbox en zijn enthousiast en gebruiken het veel. Anderen gespreksleiders hebben 

de toolbox niet gebruikt; vaak omdat ze niet wisten dat deze er was. Een deel van de gespreksleiders gaat 

er vanuit gaat dat zij niet meer veel te leren hebben en dat wetenschappelijke kennis voor hen dus niet nodig 

is. Dat is voor hen de reden om geen gebruik gemaakt van de toolbox.  

 

b. Welke tussentijdse aanbevelingen ten aanzien van de bijeenkomsten van het project ´Verandering van 

Binnenuit´ kunnen gedaan worden gedaan voor een betere toepassing van de wetenschappelijke kennis?  

De volgende verbeterpunten zijn meegegeven aan de gespreksleiders en projectleiders in 2019 na een 

eerste rond van evaluatie:  

- verbind verschillende vormen van discriminatie aan elkaar (zoals nu ook al gebeurd). Hierbij kan verwezen 

worden naar de Mensenrechten: de vrijheid om je religie te beleven een recht is, maar dat een partner 

hebben van hetzelfde geslacht dat ook is. 

- de kracht van empathie nog meer benutten: bijvoorbeeld door iemand uit te nodigen met een eigen 

ervaringsverhaal. Want waar een filmpje over een homojongen nog veel negatief commentaar oproept, 

luisteren deelnemers aandachtig naar iemand die zelf LHBT is.  

- niet inzetten op discussies of debatten waarin iedereen wordt gevraagd zo open en eerlijk mogen de eigen 

mening te geven; dit levert namelijk ook veel meningen op die tegen de gewenste norm ingaan. 

 

c. Hebben de projectleiders de tussentijdse evaluatiebijeenkomsten (zie hierboven) gebruikt om een 

methodieken of werkwijzen tijdens de bijeenkomsten bij te stellen?  

De projectleiders geven aan dat zij de methodieken en werkwijzen niet hebben aangepast naar aanleiding 

van de tussentijdse evaluatie. De verbeterpunten (zie vraag b) zijn om verschillende redenen niet gebruikt 

door de projectleiders zoals dat men het te druk had of vond zelf al voldoende te evalueren als organisatie 

 

d. Hebben de projectleiders bepaalde onderdelen van de toolbox gebruikt en overgedragen aan 

gespreksleiders; welke wel of niet? Wat vonden zij waardevol? En welke kennis hebben zij juist gemist of 

hebben zij nog behoefte aan? 
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Het bleek dat vrijwel alle organisaties gebruik hebben gemaakt van de toolbox. Zij hebben dit gedaan door 

de toolbox te delen met de gespreksleiders en de gespreksleiders zelf verantwoordelijk te maken voor het 

wel of niet gebruiken daarvan.  

 

Onderzoeksvraag 6: Over het leerproces (proces)  

Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel van een focusgroepen met gespreksleiders en interviews 

met de projectleiders.  

 

a. Wat hebben de gespreksleiders geleerd tijdens dit traject?  

Voor de beginnende gespreksleiders was het in het begin zelf ook spannend om over taboe thema’s te 

praten, maar ze hebben het gevoel dat dit goed gelukt is: dit is dus iets wat deze beginnende 

gespreksleiders hebben geleerd in dit traject.  

Voor meer ervaren gespreksleiders is het wisselend. Voor sommige leek het moeilijk om aan te geven wat zij 

hebben geleerd tijdens het traject; een aantal gaven ook aan dat zij er vanuit gaan weinig meer te leren te 

hebben vanwege hun lange ervaring.  

 

b. Hebben de gespreksleiders onderling kennis uit kunnen wisselen en kunnen leren van elkaar? Zo ja, hoe 

hebben ze dat ervaren? 

De gespreksleiders hebben met name kennis met elkaar uitgewisseld tijdens de inspiratiedagen en hebben 

dit als zeer positief ervaren. Zij vonden het leerzaam om van elkaar te leren. Ook de workshops en lezingen 

werden positief gewaardeerd. 

 

c. Wat vonden de gespreksleiders moeilijk tijdens de bijeenkomsten? Waar liepen zij tegen aan?  

De gespreksleiders vonden het soms moeilijk om om te gaan met de vastgeroeste overtuigingen van 

sommige deelnemers. Het is voor de gespreksleiders soms ook lastig om te bepalen welke overtuiging echt 

problematisch zijn en welke meer privé zijn: waar mag je als gespreksleider nu wel of juist niet iets van 

zeggen? Ook moeilijk kan zijn dat deelnemers soms hele andere problemen ter sprake brengen dan waar de 

bijeenkomst eigenlijk over gaat.  

 

d. Welke verdere wensen en behoeften voor leren (van elkaar) bestaat er nog bij de gespreksleiders? 

Voor de toekomst hebben de gespreksleiders nog diverse wensen, zoals nog meer informatie over 

werkvormen om toe te passen tijdens de bijeenkomsten maar de grootste wens is vooral om door te gaan 

met de bijeenkomsten. Na deze 700 bijeenkomsten zijn zij zeker nog niet klaar, zo geven zij aan. De 

gespreksleiders hebben namelijk het gevoel een verandering in gang te hebben gezet en wil daar graag mee 

verder.  

 

e. Hebben de projectleiders van de organisaties in het Consortium Zelfbeschikking van elkaar geleerd dit 

traject en zo ja wat dan?  

De meeste projectleiders geven aan dat zij van elkaar hebben geleerd en dat zij het interessant vonden om 

meer te weten te komen over elkaars methodiek. Zo heeft een organisatie die nog relatief onervaren was op 

het LHBT-thema, veel geleerd over het bevorderen van LHBT-acceptatie van de andere organisaties. Een 

ander voorbeeld is een organisatie die de eigen methodiek heeft aangescherpt op basis van de methodiek 

van een andere organisatie. Echter, door sommige projectleiders wordt er aangegeven dat door veel 

ervaring er niet meer veel te leren is van een ander, wat dit ‘leren van elkaar’ in de weg staat. 

 

f. Als er een reeks aan een nieuwe bijeenkomsten zou worden georganiseerd vanuit de alliantie, wat zou 

men dan anders willen doen als Consortium Zelfbeschikking en als alliantie?  

De wens is van de projectleiders om niet slechts drie keer met dezelfde groep deelnemers bij elkaar te 

komen maar vaker. De projectleiders verwachten dat op die manier de impact groter is van de bijeenkomst. 

Die impact zou daarnaast ook vergroot kunnen worden door meer lokale inbedding van de bijeenkomsten: 

een deel van de projectleiders zou al in een vroeger stadium willen samenwerken met gemeenten om dit 

beter voor elkaar te krijgen. Ook zou het goed zijn als de organisaties nog meer inhoudelijk met elkaar 

uitwisselen dan nu al is gebeurd; soms ging er ook veel tijd op aan organisatorische zaken. Dus de wens is 
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om in de toekomst dit anders te doen, mocht men meer bijeenkomsten samen gaan houden. Om de impact 

van de bijeenkomsten nog verder te vergroten wordt tot slot door twee organisatie genoemd dat zij een nog 

professionelere opleiding zouden willen voor de gespreksleiders. 

Slotbeschouwing  

De bijeenkomsten van de Alliantie Verandering van Binnenuit zijn op verschillende manieren geëvalueerd. 

Naar voren is gekomen dat er meer bijeenkomsten zijn gehouden dan gepland (meer dan 700), onder 

mensen met diverse achtergronden (van Turks tot Afghaans tot Eritrees) en onder zowel vrouwen en 

mannen, verschillende leeftijdsgroepen en op verschillende plekken door het hele land. De gespreksleiders 

en de projectleiders hebben zelf het gevoel en de indruk dat zij op verschillende thema’s verandering teweeg 

hebben gebracht waaronder zelfbeschikking in het algemeen, gender gerelateerd geweld en man- vrouw 

gelijkheid. Het thema homoseksualiteit vinden de gespreksleidersleiders duidelijk het moeilijkste van alle 

thema’s maar ook daar wordt wel verwacht dat enige verandering teweeg is gebracht.  

Tijdens de observaties van de bijeenkomsten is ook duidelijk verandering waargenomen. Er worden 

persoonlijke verhalen gedeeld tijdens de bijeenkomsten en taboe thema’s worden besproken. Verschillende 

werkzame mechanismen die bekend zijn uit de wetenschappelijke literatuur worden ingezet onder de juiste 

voorwaarden. Het gaat in het bijzonder om het veranderen van sociale normen; te zien is dat de meeste 

gespreksleiders duidelijk maken dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen en acceptatie van 

homoseksualiteit de norm is en dat geweld in gezinnen niet door de beugel kan. Deze normen zijn 

vervolgens terug te horen in de gesprekken tussen de deelnemers.  

Er zijn echter ook een paar verbeterpunten naar voren gekomen, alhoewel dit ook sterk wisselt per 

organisatie binnen het consortium. Het meest duidelijke verbeterpunt ligt op het terrein van het leren van 

elkaar en gebruik maken van wetenschappelijke kennis. Alhoewel er duidelijk geleerd is van elkaar (vooral 

tijdens de inspiratiedagen) en het gebruik van de toolbox (waarin wetenschappelijke kennis vertaald is voor 

de praktijk) door gespreksleiders gestimuleerd is door de projectleiders, is ook te zien dat het ‘blijven leren’ 

soms stagneert. Zo zijn de resultaten van de tussentijdse evaluatie weinig gebruikt door de projectleiders om 

de eigen werkwijzen en methoden verder te verbeteren. Er zijn daarnaast enkele gespreksleiders die 

aangeven de kennis uit de toolbox niet te gebruiken omdat zij gezien hun lange ervaring, vinden dat zij niet 

meer veel te leren te hebben. Dit zijn echter wel uitzonderingen; de meeste gespreksleiders zijn juist 

geïnteresseerd in kennisuitwisseling en nieuwe kennis opdoen. Desalniettemin is voor dit type 

bijeenkomsten een aandachtspunt om de kwaliteit en impact te blijven monitoren en waar nodig te 

versterken gezien het feit dat bewerkstelligen van gendergelijkheid, LHBT-acceptatie en voorkomen van 

gender gerelateerd geweld geen gemakkelijke opgave is.  
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