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1. Inleiding

Op de eerste netwerkdag van Mozaïek1 in 2002 bleek er onder preventiewerkers en hulp-
verleners een grote behoefte aan visuele materialen om te gebruiken in de hulpverlening 
aan allochtone vrouwen2 met seksueel geweldservaringen. Hulpverleners merken dat het  
moeilijk is om over seksueel geweld te praten. Het is een beladen thema, waar schaamte 
en taboes een grote rol kunnen spelen. Cliënten kunnen het om die reden moeilijk vinden 
om woorden te geven aan hun ervaringen. Maar ook hulpverleners weten niet altijd hoe 
zij over seksueel geweld kunnen praten. Wanneer de culturele afstand tussen hulpverlener 
en cliënte groter is, kan deze handelingsverlegenheid ook groter zijn.

SymboolkAArTen

In het kader van een afstudeerproject aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven hebben 
Natalie Faneyte en Heidi Hollanders een creatieve methode ontwikkeld op basis van 
symboolkaarten: Creatief Interacteren met Allochtone vrouwen met Seksueel geweldser-
varingen (CIAS)3. CIAS is een methode om met behulp van symboolkaarten in dialoog te 
gaan over de onderwerpen veiligheid, geweld, negatieve seksuele ervaringen, seksualiteit, 
identiteit, cultuur & maatschappij en de hulpverleningsrelatie. De symboolkaarten zijn 
flexibel in te zetten. De cliënte kan zelf haar interpretatie aan de symboolkaarten geven en 
samen met de hulpverlener onderzoeken welke betekenis de symbolen in haar specifieke 
situatie hebben. 

HAndle Id Ing

Deze handleiding bij de symboolkaarten geeft u informatie over de CIAS methode en 
de wijze waarop u de symboolkaarten in de hulpverlening kunt inzetten. In het tweede 

boekje staat een beschrijving van de verschillende symboolkaarten. De handleiding is 
vooral bedoeld ter inspiratie, met de nadrukkelijke uitnodiging om uw creativiteit de vrije 
loop te laten. 

SekSueel  geweld  en  CulTuur

Wanneer iemand tegen haar of zijn wil gedwongen wordt seksuele handelingen te on-
dergaan of uit te voeren spreken we van seksueel geweld. De dwang kan vele vormen 
aannemen: van psychologische druk of ongewenste aanrakingen tot lichamelijk geweld. 
Seksueel geweld heeft ernstige gevolgen voor het welzijn, het gevoel van veiligheid, het 
sociale functioneren en de psychische en lichamelijke gezondheid van slachtoffers. Dit 
geldt voor alle slachtoffers van seksueel geweld ongeacht hun culturele achtergrond. 
Toch zijn er ook verschillen in beleving tussen slachtoffers mogelijk die samenhangen met 
de sociale en culturele referentiekaders waarbinnen zij leven of opgegroeid zijn. In Neder-
land ervaren vrouwen (en hulpverleners) seksueel geweld vaak vooral als aantasting van 
de persoonlijke lichamelijke integriteit en zelfbeschikking. Andere betekenissen die aan 
seksueel geweld gekoppeld kunnen worden zijn: seksueel geweld als aantasting van de 
zuiverheid van een vrouw, het ontnemen van de vrouwelijkheid, het falen van (mannelijke) 
beschermers, één van de vormen van marteling, bestraffing voor een fout in een eerder le-
ven en de vernedering van de gehele groep door verkrachting van een individuele vrouw.4

SoC IA l e  gevolgen

Seksueel geweld heeft vaak ingrijpende sociale gevolgen in het leven van een slachtoffer. 
Deze gevolgen zijn van invloed op de beleving van seksueel geweld. Te denken valt aan 
verstoting, taboeïsering, isolement, maatschappelijk dood verklaard worden, niet meer 
kunnen trouwen, wraakneming door de familie en schande brengen over de familie. Deze 
sociale gevolgen hangen samen met de positie van vrouwen en opvattingen over vrou-
welijkheid die binnen hun sociale groep bestaan. Wanneer vrouwen gezien worden als 
hoedsters van de eer van de familie en/of echtgenoot, kunnen zij geconfronteerd worden 
met het verwijt en de schande dat zij - ook al is het buiten hun schuld - deze eer verloren 
hebben. Als er een sterk verbod bestaat op het ‘buitenhangen van de vuile was’ is de druk 
om te zwijgen erg groot. Praten met buitenstaanders, zoals hulpverleners, over misbruik 
en mishandeling in de eigen familie of gemeenschap geeft het risico de steun van de 
familie en gemeenschap te verliezen. 

1 Mozaïek is een project van TransAct, NIGZ en Forum. In dit project zijn succesvolle methodieken geïnventariseerd en beschre-

ven voor de preventie en opvang van allochtone vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk en seksueel geweld. Een jaarlijk-

se netwerkdag biedt ruimte voor actieve samenwerking, uitwisseling en de ontwikkeling van praktijkgerichte methodieken.

2 Onder ‘allochtone vrouwen’ wordt in deze handleiding verstaan: volwassen vrouwen in de leeftijd van 18-65 jaar, die niet als 

autochtone Nederlanders gezien worden of zichzelf niet als zodanig beschouwen. Het kan gaan om vrouwen die in een ander 

land zijn opgegroeid en in het kader van gezinshereniging of vanwege arbeid naar Nederland geëmigreerd zijn. Het gaat ook 

om vrouwen die uit hun land van herkomst naar Nederland gevlucht zijn. Verder gaat het om vrouwen uit de landen Suriname, 

de Nederlandse Antillen en Aruba, die soms de Nederlandse nationaliteit hebben, maar toch als allochtoon gezien worden. 

3 Het tot stand komen van de symboolkaarten is beschreven in de eindscriptie: Hollanders, Heidi en Natalie Faneyte, On-

derzoeksrapport CIAS, Creatief Interacteren met Allochtone vrouwen met Seksueel geweldservaringen, Eindhoven, Fontys 

Hogeschool Sociaal Werk, 2005. 4 Cense, Marianne, Door nieuwe ogen. Betekenisgeving en hulp na seksueel geweld in cultureel perspectief, TransAct 2002
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ConTexT  vAn  SekSueel  geweld

Seksueel geweld is nooit een geïsoleerde ervaring, maar vindt altijd plaats binnen een 
bepaalde context. Voor vluchtelingen kan seksueel geweld met andere traumatische er-
varingen samenhangen rond politieke onderdrukking en vlucht. Het is mogelijk dat in de 
hulpvraag dan niet het seksuele geweld centraal staat, maar dat bijvoorbeeld de totale 
ervaring van onderdrukking, het “er niet mogen zijn als vrouw en/of mens”, als het meest 
ingrijpend wordt ervaren. Hulpverleners die werken met vluchtelingen die in oorlogssi-
tuaties meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, stellen dat het be-
langrijk is om oog te hebben voor de stapeling van ellende: “De meeste cliënten van mij 
waren cumulatief getraumatiseerd. Ze hadden dode lichamen gezien, ze waren getuige 
hoe hun dierbaren vermoord zijn. Als ik alleen op de verkrachting in zou gaan dan heeft 
dat helemaal geen betekenis.”5

Spreken  I n  Symbol I ek

Bij het spreken over seksueel geweld is het belangrijk om je als hulpverlener bewust te 
zijn van het feit dat het per cliënte verschillend zal zijn hoe zij zich over ervaringen met 
seksueel geweld uit. Dat kan in directe bewoordingen zijn, maar vaker zal het in vage 
bewoordingen of in symboliek zijn, of via lichaamstaal of klachten. Aansluiten bij het 
taalgebruik en de metaforen van de cliënte is nodig om seksueel geweld op een voor die 
persoon acceptabele manier bespreekbaar te maken. 

�. beschrijving methodiek

De CIAS is een creatieve methode, die gebruik maakt van veertig symboolkaarten. De 
afkorting CIAS staat voor Creatief Interacteren met Allochtone vrouwen met Seksueel ge-
weldservaringen. De symboolkaarten vervangen niet het spreken in de hulpverlening; ze 
bieden wel nieuwe ingangen om een gesprek over een bepaald onderwerp aan te gaan. 
Het inzetten van de symboolkaarten kan een eerste stap zijn in het bespreekbaar maken 
van moeilijke onderwerpen rond seksueel geweld. 

Symbolen

Iedere taal en cultuur kent haar symbolen. Symbolen zijn voorwerpen of afbeeldingen die 
staan voor een betekenis. Deze betekenissen worden overgedragen door middel van taal 
en culturele ervaringen. Maar ook persoonlijke ervaringen en de situatie waarin iemand 
zich bevindt geven betekenis aan symbolen. 
Het uitgangspunt van de CIAS-methode is het zoeken naar de symbolen die de cliënte 
helpen om zich uit te drukken en tot inzicht en betekenisgeving te komen. Aan de hand 
van een plaatje kan een persoon die moeite heeft om zich in taal uit te drukken, mak-
kelijker aangeven wat voor haar op dat moment speelt en belangrijk is. De beelden op de 
symboolkaarten kunnen met de juiste vragen uitnodigen om ervaringen op verschillende 
(of andere) manieren betekenis te geven. De dialoog tussen hulpverlener en cliënte staat 
hierbij centraal.

dat cliënten en hulpverleners beiden hun persoonlijke interpretatie aan symbolen geven, 
blijkt uit het onderzoek dat met de ontwikkeling van de symboolkaarten gepaard ging. Aan 
zowel    cliënten als hulpverleners is gevraagd wat zij bij de symboolkaarten voor associaties 
hadden. bij het kaartje over Zelfbeeld (zie het symbolenboekje, pag 8), gaven cliënten de in-
terpretaties: “Ik wil niet naar mezelf kijken” en “mijn spiegelbeeld is niet compleet”. Hulpver-
leners verwoordden het als volgt: “ontwijkend en niet naar de eigen situatie willen kijken”, 
“Twee personen in één persoon”, “een eetstoornis”, “negatief zelfbeeld” en “Schaamte”.

doelSTe l l Ingen 
• Hulp bij het ontrafelen, verkennen en erkennen van de probleemsituatie van de cliënte.
• Bevorderen van de interactie en samenwerking tussen cliënten en hulpverleners.
• Bieden van een ingang bij onderwerpen en behoeften die men als gênant, pijnlijk, be-
angstigend ervaart of diep geblokkeerd zijn, maar die wel besproken dienen te worden. 
• Vergemakkelijken van het spreken voor cliënten die het moeilijk vinden zich in de Ne-
derlandse taal uit te drukken.5  Cense, Marianne, Door nieuwe ogen. Betekenisgeving en hulp na seksueel geweld in cultureel perspectief, TransAct 2002 
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THemA’S

De symboolkaarten zijn ingedeeld in zeven overkoepelende thema’s rond seksueel ge-
weld. Elke thema wordt aangegeven met een verschillend gekleurd hokje. Deze thema’s 
en hun kleur zien er als volgt uit:

       Veiligheid

       Geweld

       Nare seksuele ervaringen

       Seksualiteit

       Hulpverleningsrelatie

       Vrouwelijke identiteit

       Cultuur en maatschappij

Bij deze zeven thema’s horen in totaal 40 kaarten. Op de achterkant van alle kaartjes 
staat bij welke thema’s ze aansluiten. In het schema in het tweede boekje is een indeling 
gemaakt van de symboolkaarten. De meeste kaarten passen bij meerdere thema’s. In alle 
gevallen geldt dat de betekenis die de cliënte en de hulpverlener uiteindelijk aan een 
symboolkaart verlenen de doorslag geeft.

�. gebruik van de symboolkaarten 

welke  HulpverlenerS

Deze symboolkaarten zijn ontwikkeld voor autochtone en allochtone maatschappelijk wer-
kers (m/v) die werkzaam zijn in diverse werkvelden en die te maken krijgen met allochtone 
vrouwen met seksueel geweldservaringen. Naast maatschappelijk werkers kunnen ook 
andere hulpverleners die met allochtone vrouwen werken, zoals sociaal-pedagogische 
hulpverleners, psychologen, seksuologen etc. deze kaarten inzetten. 
Een deel van de kaarten maken het cultuurverschil tussen hulpverlener en cliënte be-
spreekbaar. Hoewel hierbij in eerste instantie is uitgegaan van een autochtone hulpver-
lener (dominante cultuur), kunnen ook allochtone hulpverleners deze kaarten naar wens 
inzetten om de dynamiek van cultuurverschillen, dominante en minderheidsgroepen en de 
cultuur van de hulpverlening bespreekbaar te maken.

welke  C l I ënTen 

De symboolkaarten zijn ontwikkeld voor het werken met allochtone vrouwen met ervarin-
gen met seksueel geweld. De thema’s die de kaarten behandelen, zijn echter veel breder 
inzetbaar. Allochtone vrouwen die kampen met problemen rond geweld, seksualiteit en 
hun vrouwelijke identiteit kunnen ook baat hebben bij het gebruik van (een deel van) 
deze symboolkaarten. Het is belangrijk om samen met de cliënte samen te onderzoeken 
of deze werkvorm bij haar past. 

I nd I CAT I e

De symboolkaarten zijn niet gebonden aan een specifieke fase in het hulpverleningspro-
ces. In elke fase (beginfase, onderzoeksfase, afsluitingsfase) zijn er aan de symboolkaar-
ten gerelateerde thema’s die ter sprake kunnen komen. De kaarten kunnen ook ingezet 
worden als de hulpverlener meent dat zich in de communicatie een belemmering voor-
doet. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met gevoelens van veiligheid, goed begrepen 
worden, en de “regels” binnen de Nederlandse hulpverleningscontext. 
De onderstaande indicaties kunnen als leidraad fungeren bij het inzetten van de sym-
boolkaarten:
• Wanneer de hulpverlener onderwerpen zoals geweld, relaties, cultuur en maatschappij 
en identiteit ter sprake wil brengen, maar daar geen ingang voor heeft kunnen vinden. 
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• Wanneer de cliënte moeite lijkt te hebben met het vinden van de juiste woorden voor 
gevoelens en emoties rond geweld, relaties, cultuur en maatschappij en identiteit.
• Wanneer de hulpverlener merkt dat de communicatie stokt, maar dat zij/hij slechts een 
beperkt beeld heeft van de belemmering(en) bij de cliënte en haar wensen en mogelijk-
heden om deze belemmeringen te overwinnen.
• Wanneer de hulpverlener wel een beeld heeft van de belemmering(en) in de communi-
catie en zoekt naar een wijze om deze met de cliënte te bespreken en naar oplossingen 
te zoeken.

ToepASS IngSmogel I j kHeden  en  werkvormen 

De eerste kennismaking met de symboolkaarten zal op initiatief van de hulpverlener 
plaats vinden. Wanneer de hulpverlener meent dat bepaalde thema’s besproken moeten 
worden of zich belemmeringen in de interactie voordoen, kan zij/hij de kaarten inzetten. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om op een vast moment in het contact met de symboolkaar-
ten te werken en samen met de cliënte te bekijken of zij zich met deze symbolen beter en 
prettiger kan uitdrukken. Het initiatief kan dan ook meer bij de cliënte komen te liggen, 
die de kaarten kan gebruiken om bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen. 
Elke symboolkaart roept een betekenis op die onderzocht kan worden door specifieke vra-
gen te stellen. In het bijbehorende boekje met de beschrijvingen van de symboolkaarten 
worden per kaart een aantal suggesties voor vragen gedaan. Er zijn echter ook een aantal 
algemene vragen die bij elke symboolkaart gesteld kunnen worden: 
• Wat zegt deze kaart over jou? 
• Wat is de reden dat jij die kaart hebt gekozen? 
• Wat zie jij precies in deze kaart? 
• Herken jij jezelf in deze symboolkaart? 
• Wat wil deze symboolkaart volgens jou zeggen? 
• Welke gedachte roept deze symboolkaart bij jou op? 
• Welk gevoel roept deze symboolkaart bij jou op? 
De symboolkaarten zijn ontwikkeld voor de toepassing in de individuele hulpverlening 
aan allochtone vrouwelijke cliënten met seksueel geweldservaringen. Deze symboolkaar-
ten kunnen echter ook toegepast worden in groepsbijeenkomsten. 

I nd I v I duele  Hulpverlen Ing 

Werkvorm 1   De hulpverlener legt een aantal symboolkaarten op tafel voor aan de cliënte, 
waarna de cliënte de symboolkaarten uitkiest die haar het meeste aanspreken. Dit vormt 
dan het vertrekpunt van het hulpverleningsgesprek. Deze verschillende symboolkaarten 

kunnen betrekking hebben op verschillende thema’s of op eenzelfde thema. De cliënte 
heeft op deze wijze de regie over het gespreksthema.

Werkvorm 2  De hulpverlener kan één symboolkaart voorleggen aan de cliënte en van 
daaruit het gesprek starten. Op deze wijze staat er één symboolkaart centraal. De hulp-
verlener bepaalt in eerste instantie het gespreksthema.

naar aanleiding van de symboolkaart die een gezinssituatie illustreert (zie het symbo-
lenboekje, pag. 18), kan men een geneogram� maken. Aan de hand van het geneogram, 
heeft de hulpverlener een ingang om met de cliënte verder te praten over de relaties die 
ze onderhoudt met familieleden. een geneogram geeft een beeld van het gezin in de tijd 
waardoor het individuele gezinslid in staat gesteld wordt de dynamiek van het eigen gezin 
te begrijpen en te ontdekken welke invloed dat heeft op haar eigen functioneren. met een 
geneogram krijgt men een idee wat zich allemaal in iemands leven heeft afgespeeld. dit 
kan een aanknopingspunt vormen voor het bespreekbaar maken van seksueel geweld, 
steun van familie en seksueel geweldservaringen die bij andere familieleden spelen. 

groepSHulpverlen Ing

De symboolkaarten kunnen ook worden ingezet in lotgenotengroepen ofwel steungroepen. 

Werkvorm 1  Elk groepslid kiest uit een stapel symboolkaarten een kaart die haar het 
meest aanspreekt. Ieder groepslid heeft dus nu een andere symboolkaart in de hand. Elk 
groepslid legt uit waarom zij voor die symboolkaart heeft gekozen. Ook wordt er ingegaan 
op wat deze kaart voor haar betekent. Naar aanleiding hiervan kan men vragenstellen 
aan elkaar.

Werkvorm 2  De groepsbegeleider kiest een symboolkaart uit en laat deze rondgaan. 
Groepsleden schrijven naar aanleiding van het bekijken van die symboolkaart voor zich-
zelf op wat het beeld bij hen oproept. Daarna wordt met elkaar besproken welke beteke-
nissen iedereen aan de symboolkaart heeft gegeven. 

Werkvorm 3  Groepsleden kiezen een symboolkaart, waarvan zij vinden dat die past bij 
een mede groepslid. Het groepslid dat een symboolkaart heeft gekozen en dat deze kaart 
aan de ander geeft, legt aan de ander uit waarom zij juist voor die symboolkaart heeft 
gekozen. De ontvanger mag daar vervolgens weer op reageren en vragen stellen.

6 Een geneogram is een stamboom die sociale gegevens bevat zoals wie met wie getrouwd is, welke kinderen daaruit geboren 

zijn, wie er gestorven zijn, belangrijke familiegebeurtenissen, verhuizingen, uit het oog verloren familie en dergelijke.
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�. praktische tips

Hier volgen enkele praktische tips voor het gebruik van de symboolkaarten en het be-
spreken van het onderwerp seksueel geweld met allochtone vrouwelijke slachtoffers in 
het algemeen:

T Im Ing

• Het komt vaak voor dat allochtone vrouwelijke cliënten met andere problemen bij 
de hulpverlener komen, bijvoorbeeld met schulden, lichamelijke klachten of familiepro-
blemen. Neem hier eerst de tijd voor. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen 
hulpverlener en cliënte is belangrijk voordat seksueel geweldservaringen voor de cliënte 
bespreekbaar zullen worden. 
• Als u een cliënte nog niet goed kent, maar wel vermoedens heeft van ervaringen met 
seksueel geweld, leg dat dan niet direct op tafel. ‘Kleed’ dit onderwerp wat meer in door 
via minder bedreigende onderwerpen de weg vrij te maken.
• Sluit aan bij het tempo van de cliënte. Als u merkt dat de situatie nog niet veilig genoeg is 
om over thema’s als seksualiteit, geweld etc. te praten, stap dan over op een ander thema.
• Maak voor of tijdens het gesprek aan de cliënte duidelijk dat, wanneer er dingen ter 
sprake komen waar zij liever niet over wil praten, zij dit altijd kan aangeven. Als een      
cliënte aangeeft niet verder te willen praten, dring dan niet aan en vraag niet te indrin-
gend door, want misschien is zij hier nog niet aan toe. Juist bij cliënten met seksueel 
geweldservaringen is het houden van de regie heel belangrijk. 

Sfeer

• Zorg voor een open en veilige sfeer. Maak duidelijk dat u weet hoe ingrijpend seksueel 
geweld kan zijn en dat u weet dat het voor een cliënte moeilijk kan zijn om hierover te 
praten. 

du Ide l I j kHe Id

• Allochtone vrouwelijke cliënten zijn niet altijd op de hoogte van de organisatie van de 
hulpverlening in Nederland. Zij zijn bijvoorbeeld niet altijd bekend met de geheimhou-
dingsplicht van de hulpverlener. Daarom is het van belang steeds te benadrukken dat 
alles wat men tegen de hulpverlener zegt, daadwerkelijk vertrouwelijk is. 

• Wees duidelijk in uw eigen grenzen en mogelijkheden als hulpverlener naar de cliënte 
toe.
• Geef duidelijk aan waarom u met de symboolkaarten wilt werken en wat de bedoeling 
is van de symboolkaarten. Door het handelen transparant te maken weet de cliënte wat 
zij van de hulpverlener kan verwachten. 

Commun ICAT I e

• Als u seksueel geweld ter sprake brengt, stel dan open en gerichte vragen. Volg de 
woorden die de cliënte aan haar ervaringen geeft, en gebruik liever niet beladen woorden 
en begrippen zoals incest en verkrachting.  
• Houdt er rekening mee dat het niet in alle culturen van respect getuigt, wanneer men 
oogcontact heeft met een oudere of hogergeplaatste. Het wegkijken van de cliënte, of de 
ogen neerslaan getuigt niet persé van schaamte, schuld of desinteresse.  

meTHod ISCHe  T I pS

• Het aantal kaarten dat een cliënte wil kiezen kan de cliënte zelf bepalen, maar kan ook 
door de hulpverlener beperkt worden tot een bepaald aantal. Hierdoor kan een hulpverle-
ner tegengaan dat een cliënte overspoeld wordt door teveel emoties tegelijk. De selectie 
kan gemaakt worden op basis van de thema’s.  
• Hulpverlener en cliënte kunnen aan dezelfde symboolkaart een andere betekenis toe-
kennen. De betekenis die de cliënte aan de kaart geeft staat centraal. De hulpverlener 
vertelt alleen over de betekenis die zij of hij zelf aan een bepaalde symboolkaart geeft 
wanneer het de voortgang van het proces bevordert.
• De symboolkaarten zijn vrij subtiel vormgegeven. Toch kunnen zij bij de cliënte heftige 
reacties oproepen. Wees daarom alert op de non-verbale communicatie en benoem deze.
• Geef erkenning voor het ‘slachtofferschap’ door gevoelens van schaamte er te laten zijn, 
maar maak vrouwen tegelijkertijd weerbaarder (empowerment).
• Zorg aan het einde van het gesprek voor een goede afronding. Men kan er voor kiezen 
om te evalueren hoe men het werken met symboolkaarten heeft beleefd en wat dit op-
geleverd heeft.



1�   Handleiding

�. websites met informatie

www.mozaiek-info.nl  Website van het project Mozaïek: methodieken voor preventie en 
eerste opvang rond huiselijk en seksueel geweld tegen allochtone vrouwen. Voor informa-
tie over het handboek Mozaïek en de netwerkdagen, verslagen van eerdere netwerkdagen, 
het downloaden van draaiboeken en actuele informatie. 

www.transact.nl  Landelijk expertisecentrum / aanpak huiselijk geweld / aanpak seksueel 
geweld / vraagstukken rond sekse en etniciteit met informatie over activiteiten en projec-
ten gericht op de aanpak van huiselijk en seksueel geweld. 

www.huiselijkgeweld.nl  Website over huiselijk geweld van TransAct. Met verwijzingen 
naar regionaal hulpaanbod, recente onderzoeken en actuele informatie. 

www.nigz.nl  Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie met 
informatie over voorlichting en preventie. 

www.forum.nl  Instituut voor multiculturele ontwikkeling, met informatie over de multicul-
turele samenleving, onder andere op de thema’s religie, emancipatie, identiteitsontwikke-
ling en interculturalisatie.

www.pharos.nl  Kenniscentrum voor vluchtelingen en gezondheid. 

www.st-kezban.nl  Stichting Kezban voor informatie en opvang voor allochtone vrouwen 
met huiselijk geweldservaringen. 

www.seksueelgeweld.nl  Website voor en door lotgenoten van seksueel geweld. Met ge-
dichten en verhalen, een forum, informatie en adressen.

www.mishandeling.nl  Website voor en door lotgenoten van partnergeweld. Met verhalen 
van slachtoffers, een uitwisselingsforum, literatuurtips en verwijzing naar advies en steun-
punten huiselijk geweld. 




