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1
1.1

Inleiding
Aanleiding voor het onderzoek: Actieplan Zelfbeschikking 20152017
De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Nederland
even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd met
uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking en beperkingen van bewegingsvrijheid
en ontplooiingsmogelijkheden. Huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen
achterlating, eergerelateerd geweld, gedwongen leven in isolement en het niet accepteren van
LHBT zijn allen vormen van het hetzelfde onderliggende probleem: het zelfbeschikkingsrecht van
mensen wordt niet of nauwelijks erkend. Deze problematiek komt in Nederland méér dan
incidenteel voor. Het Rijk maakt zich sterk voor een samenleving waarin mensen gelijke rechten
hebben, waaronder het recht op zelfbeschikking.
De betekenis van het zelfbeschikkingsrecht
In het Actieplan wordt zelfbeschikking omschreven als het recht om zelf keuzes te maken in het leven. Het
recht op zelfbeschikking is een mensenrecht. Dit mensenrecht staat onder druk zodra mensen beperkt
worden in hun fundamentele rechten en vrijheden. In de zorg(ethiek) en in het recht vormt zelfbeschikking
eveneens een belangrijk principe. Zelfbeschikking verwijst in deze disciplines naar het beginsel dat iedereen
zelf vorm moet kunnen geven aan het eigen leven. Het begrip wordt geassocieerd met andere waarden,
zoals keuzevrijheid, autonomie, zelfontplooiing, weloverwogenheid, zelfreflectie en authenticiteit. Het
beginsel van zelfbeschikking laat ruimte voor verschillende interpretaties en toepassingen. In de literatuur
wordt zelfbeschikking onderscheiden in de volgende drie dimensies (Hendriks, Friele, Legemaate &
Widdershoven, 2013):
1. zelfbeschikking als de ruimte om te weigeren;
2. zelfbeschikking als keuzevrijheid;
3. zelfbeschikking als het vermogen het eigen leven vorm te geven.

Om deze reden is het Rijk een breed en meerjarig Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017
gestart. Het Actieplan moet ertoe leiden dat mensen zich bewust worden dat ze het recht
hebben om zelf keuzes te maken in het leven. En deze keuzes ook durven te maken. Het
realiseren van gedragsverandering is een langdurig proces. De overheid is hier al een aantal
jaren geleden mee gestart. Het ingezette Rijksbeleid begint zichtbaar te worden in resultaten,
maar omdat mentaliteitsverandering en gedragsverandering een kwestie van lange adem is, is
nog geen sprake van een onomkeerbare ontwikkeling. Om die reden heeft het Rijk besloten om,
in overeenstemming met het advies van de Verkennersgroep huwelijksdwang en achterlating, en
door middel van het Actieplan Zelfbeschikking, door te gaan met de aanpak van de
problematiek.
Het Actieplan Zelfbeschikking kent enkele voorlopers. In de loop der jaren zijn er verschillende
activiteiten opgezet binnen de gehele keten, van preventie tot strafrechtelijke vervolging.
Concrete resultaten zijn bijvoorbeeld de meldcode eergerelateerd geweld en een platform Eer en
Vrijheid. Het Actieplan Zelfbeschikking wil deze resultaten verdiepen en verstevigen. Daarnaast
hebben voorgaande landelijke Actieplannen ingezet op mentaliteits- en gedragsverandering bij
de (potentiële) daders en slachtoffers en hun omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat de
problematiek in een brede groep bespreekbaar is gemaakt en er een beweging te zien is naar
mentaliteitsverandering. In het Actieplan Zelfbeschikking wordt de volgende stap gezet door
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mensen niet alleen bewust te maken, maar ook een gedragsverandering bij hen op gang te
brengen.

1.2

Inzicht in de problematiek
Er zijn vele strafrechtelijke, wetenschappelijke en sociaal-maatschappelijke definities in omloop
van huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, gedwongen isolement en
eergerelateerd geweld. Dit maakt het niet eenvoudig om deze begrippen te definiëren.
Bovendien zijn het complexe verschijnselen, die niet in één zin te vatten zijn. In plaats van het
formuleren van omstreden definities geven wij de voorkeur aan een beschrijving. Door de aard,
omvang, oorzaken en gevolgen te beschrijven, ontstaat er meer inzicht in de problematiek.

1.2.1

Huwelijksdwang

Van huwelijksdwang is sprake als een religieus of wettelijk huwelijk wordt gesloten tegen de zin
van één of beide huwelijkskandidaten. Er is een continuüm van algehele vrije partnerkeuze tot
expliciete huwelijksdwang, met daartussen een groot grijs gebied van ‘zachte dwang’ (De
Koning & Bartels, 2005; Sterckx & Bouw, 2005). Huwelijksdwang kent verschillende oorzaken.
Sommige ouders regelen het huwelijk van hun kind om te voorkomen dat er in hun ogen een
verkeerde partnerkeuze wordt gemaakt. Andere belangrijke redenen zijn armoede, het
versterken van transnationale familiebanden, het redden van de familie-eer of het behouden van
familiekapitaal (Cornelissen, Kuppens & Ferwerda, 2008 & 2009). Studies richten zich met name
op de problematiek onder migrantengroepen, maar meer recente studies laten zien dat de
problematiek ook in orthodox-christelijke groepen voorkomt (Bakker & Felten, 2012). In
Nederland kwamen in de periode 2011-2012 minimaal 181 gevallen van huwelijksdwang voor.
De educated guess voor huwelijksdwang ligt volgens professionals in dezelfde periode tussen
674 en 1.914 cliënten (van Waesberghe et al., 2014).
1.2.2

Achterlating

Er zijn twee vormen van gedwongen achterlating. Enerzijds het achterlaten van vrouwen door
de echtgenoot, al dan niet samen met hun kinderen. Anderzijds gedwongen achterlating van
jongeren door (één van) hun ouders. In beide vormen gaat het veelal om achterlating in het
land van herkomst van hun echtgenoot of ouders. Het verschijnsel achterlating wordt veelal
geplaatst in het kader van ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en ouders
en jongeren (Bakker 2008; Bartels, 2005). Net als bij huwelijksdwang, zijn het versterken van
transnationale familiebanden, het redden van de familie-eer of het behouden van familiekapitaal
belangrijke oorzaken van gedwongen achterlating. De angst voor ‘verwestering’ speelt vooral bij
achterlating van jongeren door ouders een rol. Ook homoseksualiteit en ‘wangedrag’ kunnen
voor ouders aanleiding zijn om hun kind in hun land van afkomst achter te laten (van
Waesberghe et al., 2014). Doordat de reisdocumenten vaak worden afgenomen, leven de
slachtoffers in zeer afhankelijke situaties. Volgens een educated guess zouden er in de periode
2011-2012 tussen de 364 en 1.631 cliënten in Nederland slachtoffer zijn geweest van
gedwongen achterlating (van Waesberghe et al., 2014).
1.2.3 H u we l i jk s e g eva ng ens cha p
Er is nog weinig (wetenschappelijk) onderzoek verricht naar huwelijkse gevangenschap. De
stichting Femmes voor Freedom onderscheidt vier varianten van huwelijkse gevangenschap
Monogame huwelijkse gevangenschap. Man en vrouw zijn naar Nederlands recht gescheiden,
maar de man of vrouw weigert de partner een religieuze scheiding te geven.


Polygame huwelijkse gevangenschap. Man en vrouw zijn naar Nederlands recht gescheiden,
maar niet naar religieus (of statelijk) recht (van het land van herkomst). De partner, veelal
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de man, is met een tweede partner gehuwd. De man pleegt voor de Nederlandse wet geen
bigamie (of in sommige gevallen polygamie), maar is volgens het religieus recht nog steeds
met zijn eerste partner gehuwd.


Internationale huwelijkse gevangenschap. Man en vrouw wonen in verschillende landen. De
partner die gedwongen wordt in het religieuze (of statelijke) huwelijk te blijven, kan vaak
niet geholpen worden of moet jarenlang procederen in het land van de partner.



Obstakel van de religieuze autoriteit. Hier is het niet de man of vrouw, maar de religieuze
instantie die (al dan niet via de partner) niet meewerkt het huwelijk nietig te verklaren of te
ontbinden.



Zowel gedwongen achterlating als huwelijksdwang kunnen leiden tot huwelijkse
gevangenschap, hoewel er ook huwelijkse gevangenschap voorkomt bij vrijwillige
huwelijken. Ook bij huwelijkse gevangenschap is de aanleiding veelal te vinden in
schaamte- of eergevoelens. Scheiding kan voor de man een schending zijn in de
‘mannelijkheid’, waardoor hij een scheiding wil voorkomen. Anderzijds kunnen vrouwen in
eerculturen de schuld krijgen van een mislukt huwelijk, waardoor vrouwen impliciete druk
voelen getrouwd te blijven. De educated guess voor huwelijkse gevangenschap ligt in de
periode 2011 en 2012 tussen de 447 en 1.687 cliënten (van Waesberghe et al., 2014).

1 . 2 . 4 G e dw on ge n is o le m ent
Onderzoek naar gedwongen isolement wordt vaak gerelateerd aan eenzaamheid en
zorggerelateerde oorzaken. Onderzoek waarin gedwongen isolement verbonden wordt aan
zelfbeschikking is met name gericht op zogenaamde ‘verborgen vrouwen’ (Drost, Goderie,
Flikweert & Tan, 2012; Musa & Diepenbrock, 2013). Het eerste onderzoek, uitgevoerd in
Amsterdam, onderscheidt twee groepen verborgen vrouwen. De onderzoekers spreken over
ondergeschikte verborgen vrouwen waarbij cultuur, religie of schaamte worden gebruikt als
argument om de vrijheid van het slachtoffer in te perken. Daarnaast spreken de onderzoekers
over opgesloten verborgen vrouwen waarbij slachtoffers door geweld van hun vrijheid worden
beroofd. Bij deze categorie zouden cultuur en tradities minder ter zake doen (Drost, Goderie,
Flikweert & Tan, 2012). Het andere onderzoek richt zich op Rotterdam, waarbij de onderzoekers
een bredere definitie van verborgen vrouwen hanteerden. Zij zagen dat bijvoorbeeld ook
mensenhandel en prostitutie redenen zijn om vrouwen voor de rest van de samenleving te
verbergen. Daarnaast waren er enkele respondenten (sociale en zorgprofessionals,
deelgemeentemedewerkers en vrijwilligers) die aangaven dat vrouwen niet altijd in de
verborgenheid gedwongen worden, maar dat sommige vrouwen daar zelf voor kiezen. Vrouwen
kunnen bepaalde tradities zo geïnternaliseerd hebben dat het niet bij ze opkomt dat het ook
anders zou kunnen (Musa & Diepenbrock 2013).
2.1.5

Eergerelateerd geweld

Onder eergerelateerd geweld wordt elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld bedoeld dat
gepleegd is vanuit een collectieve mentaliteit in reactie op een (dreiging van) schending van de
eer van een man of vrouw en zijn of haar familie. Daarnaast is de buitenwereld hiervan op de
hoogte, of het risico bestaat dat deze hiervan kennis neemt (Ferwerda & Leiden, 2005). Meisjes
zijn vaak slachtoffer van eergerelateerd geweld als gevolg van strikte opvattingen over
maagdelijkheid, kuisheid en de reputatie van de familie. Doordat vrouwen veelal
verantwoordelijk zijn voor de opvoeding zijn zij eveneens relatief vaak slachtoffer. Maar
eergerelateerd geweld kan ook gericht zijn op jongens. Uitingen van eergerelateerd geweld
kunnen variëren tussen beperkingen in het dagelijks leven, zoals kledingkeuze, sociale
activiteiten en bewegingsvrijheid, tot het beïnvloeden van belangrijke levenskeuzes, zoals
opleiding, werk, huwelijk of scheiding. In de meest extreme gevallen bestaat eergerelateerd
geweld uit vormen van eerwraak, zoals bedreigingen, geweld en moord (vgl. o.a. Ferwerda &
Leiden, 2005; Janssen, 2006; Khanum 2008).
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2.1.6

Sociale acceptatie LHBT

Recent onderzoek van het SCP (2018) laat een ambivalent beeld zien ten aanzien van de sociale
acceptatie van de Nederlandse bevolking ten aanzien van LHBT’s. Enerzijds is de houding
tegenover homo- en biseksualiteit steeds positiever. Terwijl in 2006 nog 53% positief oordeelde
over deze groep, was dat in 2017 gestegen tot 74%. Het percentage negatieve oordelen daalde
van 15% tot 6%. Ook het percentage dat positief oordeelt over transgender personen en
genderdiversiteit is tussen 2012 en 2017 gestegen, namelijk van 45% tot 57%. Het percentage
met een negatieve opvatting daalde licht in die periode, namelijk van 11% tot 9%.
Tegenover deze positieve oordelen staan negatievere opvattingen als er concrete stellingen
worden voorgelegd Zo neemt 29% van de Nederlanders aanstoot aan twee zoenende mannen
en 20% aan zoenende vrouwen, meent 13% dat homoseksuelen en heteroseksuelen géén
gelijke rechten moeten hebben met betrekking tot adoptie en 21% heeft meer moeite met twee
mannen die hand in hand lopen dan als een man en een vrouw dat doen. 20% meent dat er iets
mis is met mensen die zich geen man of vrouw voelen en 29% vindt dat transgenders
geslachtsaanpassande operaties zelf moeten betalen.
Protestanten (16%), leden van overige religies (30%) en mensen met een niet-westerse
achtergrond denken minstens twee zo negatief over homo- en biseksualiteit. Wel zijn de
verschillen tussen de bevolkingsgroepen de afgelopen jaren kleiner geworden. Mannen, ouderen,
dorpsbewoners en stemmers op christelijke partijen zijn beduidend positiever over
homoseksualiteit gaan denken, waardoor er steeds meer homogeniteit ontstaat in de
opvattingen in de samenleving over homoseksualiteit. De opvattingen over genderdiversiteit zijn
groter dan bij opvattingen over homo- en biseksualiteit. Groepen die met name een negatieve
houding innemen zijn mannen, lageropgeleide mensen, religieuze mensen, mensen met een niet
-westerse migratieachtergrond en stemmer op CDA, PVV of VVD (SCP, 2018).
Kortom, de algemene houding is dus positief, maar zodra mensen concrete stellingen voorgelegd
krijgen, blijkt er nog veel afkeuring te bestaan. Deze tendens zien we ook terug bij eerder
onderzoek (vgl. Bakker & Vanwezenbeeck, 2006; Huijnk,2014; Keuzenkamp, 2010; Adolfsen &
Keuzenkamp, 2006).

1.3

Opzet van het onderzoek
Voor het Rijk is het van belang inzicht te krijgen in de (maatschappelijke) effecten van het
ingezette beleid. Om de effectiviteit van het beleid vast te stellen hebben Panteia en Bureau
Omlo een meerjarige evaluatie uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen
van inzicht in de effecten van het Actieplan Zelfbeschikking. Het gaat daarbij in de eerste plaats
om de vraag of de beoogde effecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Hierbij is het van
belang om na te gaan in hoeverre deze effecten zijn toe te schrijven aan het beleidsprogramma.
Het is daarnaast van belang om eventuele ongewenste effecten en onverwachte successen in
beeld te brengen. Eerder is een nulmeting en tussenmeting verricht. Het rapport dat nu voor u
ligt, beschrijft de resultaten van de eindmeting.
De hoofdvraag van de gehele evaluatie luidt: “Wat zijn de effecten van het Actieplan
Zelfbeschikking?” Om deze vraag te beantwoorden, staan in de eindmeting de volgende
subvragen centraal:
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1.

Welke effecten zien uitvoerende professionals, voorlichters en
ambassadeurs bij de doelgroep optreden en hoe verklaren zij dit?

2.

Hoe ervaart en reageert de doelgroep op de verschillende acties van het
actieprogramma?

3.

Wat kunnen we concluderen over doelbereik, doeltreffendheid, ongewenste
effecten en onverwachte successen?

4.

Welke mogelijkheden zien professionals, voorlichters en ambassadeurs om
verbeteringen aan (het vervolg op) de aanpak van de problematiek?

In de volgende paragraaf lichten we de verschillende doelstellingen en actielijnen van het
Actieplan toe.

1.4

Veranderingstheorieën
In de rapportage over de nulmeting van deze evaluatie is uitgebreid ingegaan op het
construeren van de verandertheorie achter het Actieplan (ook wel: ‘theory of change of
ToC’ genoemd). Het Actieplan bestaat uit twee onderdelen: 1) Zelfbeschikking: Acties die
op lange termijn tot doel hebben het aantal slachtoffers van huwelijksdwang, huwelijkse
gevangenschap, gedwongen achterlating, eergerelateerd geweld, gedwongen leven in
isolement en kindhuwelijken terug te dringen 2) Bi-culturele LHBT’s: Acties die op lange
termijn de sociale acceptatie van bi-culturele LHBT’s vergroten. De reconstructie van de
veranderingstheorie heeft geleid tot formuleringen van de middellang en korte termijn
doelen. Deze doelen zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Zelfbeschikking

Bi-culturele LHBT’s

Vergroting individuele en

Individuele empowerment

collectieve bewustzijn en kennis ten

van bi-culturele LHBT’s

aanzien van zelfbeschikking

versterken

Middellange termijn

Realiseren van brede erkenning van

Empowerment van de LHBT-

doel

het zelfbeschikkingsrecht binnen

gemeenschap als collectief

gesloten gemeenschappen

bevorderen

Aantal slachtoffers terugdringen

Sociale acceptatie van bi-

huwelijksdwang, huwelijkse

culturele LHBT’s vergroten

Korte termijn doel

Lange termijn doel

gevangenschap, gedwongen
achterlating, eergerelateerd
geweld, gedwongen leven in
isolement en kindhuwelijken.

In de praktijk bestaat er overigens overlap tussen de problematiek. LHBT’s kunnen
bijvoorbeeld te maken krijgen met achterlating en huiselijk geweld. Ook staat vrije
partnerkeuze bij hen onder druk.
1 . 4 . 1 Z e lf be sc hi k k ing : D oe l ste l l i ng en en a ct i e l i jn en
De doelstellingen van het eerste onderdeel van het Actieplan richten zich op het
bewerkstelligen van veranderingen binnen de doelgroep ‘gesloten gemeenschappen’ 1. Het
Gesloten gemeenschappen verwijst naar gemeenschappen waarbij een collectieve oriëntatie
belangrijker is dan individuele wensen. De veronderstelling is dat mensen in gesloten
gemeenschappen nog te vaak beperkt worden in hun persoonlijke autonomie als gevolg van
afhankelijkheidsrelaties en ongelijkheid tussen man en vrouw. Bij gesloten gemeenschappen denkt de
overheid aan (conservatieve) islamitische gemeenschappen, maar bijvoorbeeld ook aan (autochtone)
christelijk orthodoxe groepen.
1
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korte termijn doel is dat er binnen deze doelgroep individueel en collectief bewustzijn en
kennis ten aanzien van zelfbeschikking ontstaat. Het middellange termijn doel is
vervolgens het realiseren van een brede erkenning binnen deze gesloten
gemeenschappen. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen passieve erkenning
(mensen hebben het idee dat het individu zelfstandige keuzes mag maken verinne rlijkt)
en actieve erkenning (mensen handelen hier ook naar door te interveniëren als het
zelfbeschikkingsrecht ondermijnd wordt en door zelf anderen ruimte te geven om
zelfstandige keuzes te maken). Het lange termijn doel richt zich op het terugdringen va n
het aantal slachtoffers.
Het Actieplan kent acht actielijnen, welke elk op een andere wijze bijdrage aan de te
realiseren doelstellingen. In figuur 1 is een schematische weergave te zien van de Theory
of Change. Zo zijn er twee acties die direct bijdragen aan de realisatie van de gestelde
doelen zoals opgenomen in de veranderingstheorie. Deze acties zijn gericht op de
doelgroep en/of worden samen uitgevoerd met de doelgroep. Het gaat hier om actielijn 1
‘positieve kentering naar keuzevrijheid’. Deze actielijn bestaat uit een interactieve
sociale mediacampagne genaamd ‘Praten over jouw keuzes’, waar gewerkt wordt met
boegbeelden (actie 1a). Daarnaast wordt er ingezet op het professionaliseren van
voorlichters door middel van trainingen (actie 1b). Ook is er een campagne genaamd
‘Trouwen tegen je wil’, gericht op potentiële slachtoffers van huwelijksdwang en
achterlating (actie 1c). Ook actielijn 5 ‘versterking signalering door professionals’
zou een directe bijdrage moeten leveren aan de beoogde doelen. Deze actielijn richt zich
op het aanbieden van training aan professionals op scholen om zo de signalering van
problematiek te versterken.
Zoals ook in figuur 1 is te zien, zijn er hiernaast drie acties gericht op het creëren van
randvoorwaarden. Deze acties dragen niet direct bij aan de gestelde doelen zoals
opgenomen in de verandertheorie. De acties richten zich op (professionele) organisaties
die mogelijk met deze problematiek te maken krijgen, zoals gemeenten, hulpverleners en
docenten. De acties zijn erop gericht deze organisaties te versterken in kennis en kunde
door middel van kennisdeling, agendering en netwerkvorming. Indirect zouden deze acties
ook van invloed moeten zijn op de doelgroep, de acties leiden immers tot een
professionalisering in welzijnsorganisaties en scholen. Het gaat hier om actielijn 2,
waarbij er door middel van informatie en voorlichting over regelgeving in Nederland aan
professionals en gemeenten, bewustzijn over de schending van mensenrechten
wordt vergroot. Actielijn 3 gaat over ‘lokale agendering en facilitering’: gemeenten
en sociale wijkteams worden ondersteund met informatie en geadviseerd. Actielijn 4 is
bedoeld om een ‘sterk en actief netwerk’ te creëren. Het Platform Eer en Vrijheid
vormt het grootste onderdeel van deze actielijn, sinds 2015 georganiseerd door
Diversion. 2 Het gaat om een landelijk platform met als doel om partijen te verbinden. Dit
gebeurt niet alleen online via de website en Yammer (online discussiegroep) maar ook
door de halfjaarlijkse landelijke bijeenkomst. Daarnaast is een onderdeel van actielijn 4
het organiseren van een bijeenkomst over fondsenwerving.
Tot slot zijn er acties die de mogelijkheid creëren om het Actieplan tussentijds bij te
stellen. Het gaat hier om het uitvoeren van het (evaluatie)onderzoek (actielijn 6) en
het bezoeken van andere landen en internationale conferenties (actielijn 7).

2
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Inmiddels heeft KIS deze rol overgenomen.

1 . 4 . 2 B i -cu l tu r el e L HB T ’s : D oe l st e l l in g en en a c ti e l i jne n
Van het totale Actieplan zijn deelactiviteiten gericht zijn op het bevorderen van
empowerment en sociale acceptatie van bi-culturele LHBT’s. In figuur 2 is een
schematische weergave te zien van de Theory of Change. Om het lange termijn doel
(sociale acceptatie van bi-culturele LHBT's) te vergroten, richt het middellange termijn
beleid zich op het bevorderen van empowerment van de LHBT-gemeenschap als collectief
zodat zij een eigen invulling durven te geven aan hun seksuele oriëntatie en/of
genderidentiteit. Deze groepsempowerment is het middellange termijn doel van het
project. Hieraan vooraf gaat het korte termijn doel dat de individuele empowerment van
bi-culturele LHBT's probeert te vergroten. Verondersteld wordt dat het versterken van de
empowerment van individuele bi-culturele LHBT's ook effect zal hebben op lotgenoten. Zo
kunnen de zogenaamde frontliners - bi-culturele LHBT’s die het aandurven om naar buiten
te treden met hun verhaal - anderen bewust en onbewust empoweren. De korte- en
middellange termijn doelen richten zich dus expliciet op het realiseren van veranderingen
bij bi-culturele LHBT’s, terwijl het lange termijn doel zich richt op veranderingen binnen
de omringende gemeenschappen.
De basis van de aanpak vormt actielijn 8. Deze actielijn wordt onder de naam ‘Coming
In’ uitgevoerd door het COC, Movisie en Rutgers WPF. Het Coming In-programma bestaat
uit twee interventies. De eerste interventie is gericht op de doelstelling ‘bi -culturele
LHBT’s zijn empowered’. Om bi-culturele LHBT’s te empoweren, wordt er een online
gemeenschap opgezet (zoals de Respect2Love facebookgroep) en worden er op lokaal
niveau offline activiteiten opgezet voor bi-culturele LHBT’s. De tweede interventie richt
zich op de doelstelling ‘bi-culturele LHBT’s worden passend geholpen’. Enerzijds zetten
Movisie en Rutgers WPF hierbij in op training en toerusting van professionals en
vrijwilligers. Anderzijds wordt er een ‘beslisboom verwijzen’ en een sociale kaart(en)
opgezet van professionals en vrijwilligers de zich (al) richten op de ondersteuning aan bi culturele LHBT’s. Daarnaast is ook actielijn 1 (sociale mediacampagne en
professionalisering voorlichters) deels gericht op empowerment en sociale acceptatie
van bi-culturele LHBT’s.
1 . 4 . 3 A a n na m es i n he t Ac t ie pl a n Z e l fb e sch ik k i ng
Om te kunnen reflecteren op het Actieplan Zelfbeschikking is het van belang de aannames
uit het Actieplan te expliciteren. Een belangrijke aanname is dat alle acties gezamenlijk
en in samenhang tot de gestelde doelen leiden. Daarnaast zijn er nog twee
overkoepelende, theoretische, aannames:
1.

Informatie leidt tot kennis en bewustzijn. Bewustzijn leidt tot verandering in

houding en gedrag.
Deze aanname zien we terug in de acties die gericht zijn op het creëren van
randvoorwaarden. Zo is in het implementatieplan te lezen dat het vergroten van het
bewustzijn van mensenrechten (actie 2) via concrete informatie en voorlichting moet
leiden tot meer kennis bij professionals. Daarnaast zouden professionals deze kennis
vervolgens overdragen aan burgers, waardoor deze burgers zich bewust worden dat
iedereen vrij kan beschikken over eigen fundamentele rechten. Deze redenering is ook
terug te zien in de schematische weergave van de verandertheorie. Ook de acties die
direct bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen gaan uit van deze aannames. Zo
wordt met behulp van beide campagnes informatie overgedragen aan de doelgroep over
hun zelfbeschikkingsrechten. Het idee is dat dit tot nieuwe kennis leidt en dat deze kennis
het individuele en collectieve bewustzijn versterkt. Mede door dialogen zou het versterkte
bewustzijn vervolgens leiden tot een brede erkenning van het zelfbeschikkingsrecht en dat
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mensen hier ook naar handelen. Uiteindelijk moet hierdoor het aantal slachtoffers
afnemen.
2.

Daadwerkelijke verandering komt van binnenuit de gemeenschap.

Wanneer we goed kijken naar de doelstellingen, zien we dat deze allen gericht zijn op het
bewerkstelligen van veranderingen binnen de doelgroep: de collectieve gemeenschappen.
Zo gaat het Actieplan uit van de aanname dat individueel en collectief bewustzijn, en
kennis ten aanzien van zelfbeschikking, leidt tot het realiseren van een brede erkenning
binnen gesloten gemeenschappen en vervolgens tot een daling van het aantal slachtoffers.
Ook de acties die direct dienen bij te dragen aan de realisatie van de gestelde doelen zijn
gericht op het ‘bewegen’ van de doelgroep.
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Figuur 1:

Theory of Change schematisch | zelfbeschikking
Acties die direct bijdragen
aan de realisatie van de
gestelde doelen

Acties die gericht zijn op
het creëren van
randvoorwaarden

Lange termijn doel
Aantal slachtoffers terugdringen huwelijksdwang,
huwelijkse gevangenschap, gedwongen
achterlating, eergerelateerd geweld, gedwongen
leven in isolement en kindhuwelijken

Middenlange termijn doel
Realiseren van brede erkenning van het
zelfbeschikkingsrecht binnen gesloten
gemeenschappen

Actie 4
Versterken netwerk
Actie 5
Versterken
professionals
Kennis bij gemeenten en
instellingen over problematiek
en zelfbeschikkingsrecht is
verbeterd en vergroot

Actie 3
Lokale agendering

Scholen kunnen beter
signaleren en handelen

Actie 2
Informatie
mensenrechten
Gemeenten en
instellingen zetten
voorlichters in
Dialoog wordt binnen
gemeenschap voorgezet

Er is samen met de
doelgroep een
interactieve campagne
ontwikkeld

Korte termijn doel
Vergroting individuele en collectieve bewustzijn en
kennis ten aanzien van zelfbeschikking

Er is een pool van
professionele
voorlichters uit de
doelgroep

Actie 1a
Sociale media
campagne

Actie 1c
Campagne Trouwen
tegen je wil

Actie 1b
Inzet voorlichters

Pool van voorlichters is
bekend bij gemeenten

Acties die de mogelijkheid creëren om
het actieplan tussentijds bij te stellen
Actie 6
Onderzoek

Inzicht in nodige en
mogelijke aanpassingen
Actieplan

Actie 7
Internationaal

Bron: Panteia en Bureau Omlo (2016). Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking : 0-meting
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Figuur 2:

Theory of Change schematisch | LHBT

Lange termijn doel
Sociale acceptatie van bi-culturele lhbt's vergroten

Gemeenten en
instellingen zetten
voorlichters/fronliners
in

Dialoog wordt binnen
gemeenschap voorgezet

Middenlange termijn doel
Empowerment van de lhbt gemeenschap als
collectief bevorderen

Er is een pool van
voorlichters/fronliners
uit de doelgroep

Er is samen met de
doelgroep een
interactieve campagne
ontwikkeld

Korte termijn doel
Individuele empowerment van bi-culturele lhbt's
versterken

Actie 1a
Sociale media
campagne

Er is een online
gemeenschap voor biculturele lhbts

Kennis bij vrijwilligers en
professionals is
verbeterd en vergroot

Actie 8b
Bi-culturele lhbt’s
passend geholpen

Bron: Panteia en Bureau Omlo (2016). Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking : 0-meting
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Er zijn offline
activiteiten voor biculturele lhbts’

Actie 8a
Empoweren biculturele lhbt’s

Actie 1b
Inzet voorlichters

Pool van voorlichters/
fronliners is bekend bij
gemeenten

1.5

Leeswijzer
Voor het bepalen in hoeverre de beoogde doelen zijn gerealiseerd, beperken we ons in de
verschillende hoofdstukken tot de korte- en middellange termijn doelen. Het lange termijn
doel valt buiten de scope van dit onderzoek. Ook gaat deze rapportage niet exp liciet in op
individuele actielijnen van het Actieplan, maar beoogt het algemene conclusies te trekken
over de mate waarin er bewegingen zijn richting de beoogde doelen.
Dit rapport heeft niet tot doel om de uitvoering van alle acties gedetailleerd te beschrijven
en te analyseren. We analyseren op hoofdlijnen de effecten van het Actieplan waarbij we
ter onderbouwing op verschillende momenten inzoomen op verschillende actie s van het
Actieplan. Om antwoord te geven op de onderzoeksvragen hebben we verschillende
onderzoeksmethoden toegepast. Hieronder leggen we uit hoe de onderzoeksvragen zich
verhouden tot de toegepaste onderzoekmethoden, de actielijnen uit het Actieplan en de
hoofdstukken waarin de betreffende resultaten worden besproken.
1) Bijwonen trainingen en bijeenkomsten en interviews met doelgroep en
professionals/trainers/voorlichters
a)

Om inzicht te krijgen in de effecten en werkzame bestanddelen van specifieke
aspecten van het Actieplan (namelijk, trainingen voor
professionals/trainers/voorlichters en bijeenkomsten voor de doelgroep) hebben
we gedurende de gehele looptijd van het Actieplan trainingen en bijeenkomsten
bezocht en interviews gehouden met professionals/voorlichters/ambassadeurs en
de doelgroep zelf. We hebben de volgende onderzoeksactiviteiten verricht:
a.

12 activiteiten voor de doelgroep bezocht;

b.

14 bijeenkomsten voor professionals bezocht;

c.

18 interviews met mensen uit de doelgroep (inclusief frontliners)
gehouden;

d.

4 interviews met voorlichters

e.

3 interviews met professionals/ trainers

f.

3 focusgroepen met professionals, trainers en voorlichters georganiseerd

g.

1 focusgroep met trekkers van de actielijnen georganiseerd;

b) De resultaten uit de bijeenkomsten en interviews hebben betrekking op de
actielijnen 1, 2, 4, 5 en 8.
c)

De resultaten van dit deel van het onderzoek zijn uitvoerig besproken in de nul en tussenmeting. In dit rapport betreffen hoofdstukken 2 (bi-culturele LHBT’s) en
3 (gesloten gemeenschappen) een overkoepelende analyse.

2) Enquête onder verschillende etnische groeperingen in Nederland
a)

Om inzicht te krijgen in de kennis, houding en gedrag van verschillende etnische
groeperingen in Nederland over de thema’s rondom zelfbeschikking zijn er in
2015 (T0) en 2018 (T1) onder respondenten online vragenlijsten afgenomen. Op
deze manier krijgen we inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen rondom
het thema zelfbeschikking.

b) De resultaten uit de enquête onder verschillende etnische groeperingen in
Nederland hebben betrekking op het gehele Actieplan met uitzondering van
actielijnen 4, 6 en 7.
c)

De resultaten van de enquête bespreken we in hoofdstuk 4.
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3) Discoursanalyse
a)

Om inzicht te krijgen in de mate waarop de thema’s uit het Actieplan onderdeel
waren van het publieke debat, is de berichtgeving van online en social media over
het onderwerp zelfbeschikking, en hieraan gerelateerde onderwerpen,
gemonitord. Die monitoring geeft een beeld van de mate waarin een onderwerp in
Nederland leeft, de onderwerpen waaraan het debat is verbonden, de bronnen en
auteurs die het debat aanzwengelen alsook de populariteit van berichtgeving.

b) De resultaten uit discoursanalyse hebben betrekking op het gehele Actieplan met
uitzondering van actielijnen 4, 6 en 7.
c)

De resultaten van de discoursanalyse bespreken we in hoofdstuk 4.

4) Effectmeting campagne ‘Praten over jouw keuzes’
a)

De campagne ‘Trouwen tegen je wil’ is reeds geëvalueerd in eerdere
onderzoeken. Om ook inzicht te krijgen in de, in dit Actieplan nieuw opgestarte
campagne ‘Praten over jouw keuzes’ hebben we gedurende de campagne aan alle
bezoekers van de website www.pratenoverjouwkeuzes.nl gevraagd om een korte
vragenlijst (pop-up enquête) in te vullen. Aan het einde van de pop-up enquête
was er de mogelijkheid voor respondenten om hun mailadres achter te laten om
op een later moment nogmaals benaderd te worden voor het invullen van
dezelfde vragenlijst.

b) De resultaten uit de effectmeting ‘Praten over jouw keuzes’ hebben betrekking
op actielijn 1 ‘positieve kentering naar keuzevrijheid’.
c)

De resultaten zijn verwerkt in een afzonderlijk rapport.

In hoofdstuk 2 en 3 beantwoorden we op basis van observaties tijdens bijeenkomsten en
trainingen en interviews met de doelgroep, frontliners, voorlichters en professionals de
vraag naar de effecten van het Actieplan. We noemen ook enkele werkzame bestanddelen.
Verder hebben we aandacht voor de vraag in hoeverre professionals, voorlichters en
frontliners zichzelf - dankzij het Actieplan - voldoende toegerust vinden om hun
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. In hoofdstuk 2 gaat de aandacht uit naar de
andere zelfbeschikkingsthema’s en richten we ons met name op gesloten
gemeenschappen. In hoofdstuk 3 concentreren we ons op bi-culturele LHBT’s.
In hoofdstuk 4 verkrijgen we inzicht in het doelbereik van het Actieplan. In dit hoofdstuk
presenteren we de uitkomsten van enquêtes die onder verschillende etnische
groeperingen in Nederland is afgenomen in 2015 en 2018. Hoe denkt men over de vrijheid
om een opleiding en beroep te kiezen en over vrije partnerkeuze? In hoeverre hebben
mensen kennis van het zelfbeschikkingsrecht? In hetzelfde hoofdstuk presenteren we
welke trends verschillende professionals, voorlichters en frontliners signaleren. Zien zij
een beweging richting meer zelfbeschikking? Ook presenteren we in dit hoofdstuk de
uitkomsten van een discouranalyse. We zijn nagegaan in hoeverre burgers zich in online
en social media uitspreken over zelfbeschikking en aan het Actieplan Zelfbeschikking
gerelateerde thema’s. In hoofdstuk 5 staan we stil bij de vraag welke
verbetermogelijkheden betrokkenen zien voor toekomstig beleid. We sluiten het rapport af
met een beknopte conclusie waarin we antwoord geven op de onderzoeksvrage n.
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2

Visie & ervaringen: effecten voor gesloten
gemeenschappen
In dit hoofdstuk bespreken we op basis van kwalitatieve interviews met de doelgroep,
frontliners en professionals en observaties het doelbereik van het Actieplan
Zelfbeschikking. Hierbij concentreren we ons op het korte termijn doel (het vergroten van
het individuele en collectieve bewustzijn en kennis ten aanzien van zelfbeschikking) en het
middellange termijn doel (het realiseren van een brede erkenning van het
zelfbeschikkingsrecht binnen gesloten gemeenschappen). Het lange termijn doel
(vermindering van het aantal slachtoffers van o.a. huwelijksdwang) is buiten beschouwing
gelaten, omdat dit niet kon worden vastgesteld binnen de onderzoeksperiode. We noemen
ook enkele werkzame bestanddelen. Verder hebben we aandacht voor de vraag in
hoeverre professionals, voorlichters en frontliners zichzelf beter toegerust vinden dankzij
het Actieplan. De conclusies zijn gebaseerd op resultaten uit de tussen- en eindmeting.
Veel uitkomsten uit de tussenmeting worden in de eindmeting bevestigd.

2.1

Gesignaleerde effecten

2 . 1 . 1 D e d o e lg ro e p
De bijeenkomsten voor de doelgroep ‘gesloten gemeenschappen’ werden georganiseerd
door verschillende vrijwilligersorganisaties en gingen vaak over verschillende onderwerpen
binnen het overkoepelende thema ’zelfbeschikkingsrecht’; huwelijksdwang, huwelijkse
gevangenschap en zelfbeschikking zijn enkele voorbeelden van deze onderwerpen.
Opvallend is dat het voorafgaand aan de bijeenkomsten niet voor alle deelnemers
duidelijk was wat zij konden verwachten of waar de bijeenkomst over gi ng; veel
deelnemers zijn indirect bij een stichting of een bijeenkomst terechtgekomen. Zij kwamen
omdat iemand anders hen heeft aangespoord om te komen. Veelal ging het in de
bijeenkomsten over situaties die zich in het land van herkomst hebben afgespeeld of zich
kunnen afspelen. De bijeenkomsten werden vaak in de moedertaal van de meerderheid
van de doelgroep gehouden, vanwege het feit dat de deelnemers de Nederlandse taal vaak
niet voldoende machtig waren. Omdat niet alle deelnemers uit hetzelfde land kwamen en
dezelfde taal spraken, leidde dit zo nu en dan tot communicatieproblemen. Soms was er
een meertalige begeleider aanwezig, zodat datgene wat besproken werd direct vertaald
kon worden.
De deelnemers hadden verschillende achtergronden; ze kwamen uit verschillende landen
(o.a. Syrië, Afghanistan, Irak), verschilden soms erg in leeftijd (dit varieerde ongeveer
tussen de 20 en 60 jaar oud) en in verblijfsduur in Nederland ( dit varieerde van enkele
maanden tot 25 jaar).
2 . 1 . 2 K e nn is ov e rd ra c ht e n v er g ro t en b eg r i p en ( ze l f)b e wu st z ij n
Ondanks dat niet alle deelnemers vooraf wisten waar de bijeenkomsten over ging, stellen
de deelnemers dat zij na afloop van de bijeenkomsten meer kennis over het betreffende
onderwerp hebben verkregen.
“Ik heb geleerd dat je als minderjarige in Nederland niet mag trouwen. IK vind het goed dat
niet mag, want dan is er meer keuzevrijheid voor vrouwen. Ik weet nu meer en kan daardoor
anderen beter helpen. Bijvoorbeeld dat je Veilig Thuis kan bellen als je hu lp nodig hebt.”
(deelnemer bijeenkomst)
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Sommige voorlichters en trainers zien net als de deelnemers zelf dat de bijeenkomsten
bijdragen aan meer kennis en bewustwording bij de doelgroep. Enkele jaren geleden
zouden de voorlichtingen zich nog beperken tot het bespreekbaar maken van de
thematiek. Zo vertelt een voorlichter dat zij nu een stap verder kan gaan. Ze maakt
expliciet duidelijk dat het gaat om het aanpakken van schadelijke praktijken die strafbaar
zijn in Nederland. De voorlichter benadrukt tijdens de bijeenkomsten dat dwang verboden
is en legt daarbij de Nederlandse regelgeving hieromtrent uit aan de deelnemers.
Daarmee draagt ze bij aan meer kennis over het zelfbeschikkingsrecht.
Voor sommige betrokkenen is het echter lastig om te zeggen of er sprake is van
bewustwording bij de doelgroep ten aanzien van het recht op zelfbeschikking.
Verschillende voorlichters en trainers geven aan het begrip ‘zelfbeschikking’ nauwelijk s te
gebruiken in bijeenkomsten. Veelal wordt de term ‘keuzevrijheid’ gebruikt omdat mensen
zich hier een beter beeld van kunnen maken.
Wat zowel voorlichters als deelnemers zelf aangeven is dat zij bij anderen, en bij zichzelf,
zien dat deelnemers door de bijeenkomsten nadenken over onderwerpen waar zij anders
niet zo bewust over na zouden denken. In de bijeenkomsten worden onderwerpen,
thema’s en vragen ter discussie gesteld waardoor deelnemers op een heel bewuste manier
bezig zijn met de keuzevrijheid die zij wensen en ervaren omtrent gevoelige onderwerpen,
zoals partnerkeuze of vrouwenbesnijdenis.
Een deel van de deelnemers geeft aan dat ze sterker in hun schoenen staan dankzij de
nieuwe informatie en dat ze deze informatie ook willen delen met anderen. Zo wilden de
deelnemers tijdens een voorlichtingsbijeenkomst de brochures van de Immigratie en
Naturalisatie Dienst (IND) hebben om ze uit te delen in de wijk. In dat opzicht lijken de
bijeenkomsten een emancipatoire functie te vervullen en kennisoverdracht onder de
deelnemers te stimuleren.
Daarnaast vinden deelnemers het prettig om de ervaringen van anderen te horen, omdat
het hen kan helpen bij het herkennen van problemen zoals huwelijksdwang, het hen kan
helpen om de problematiek beter te begrijpen en het hen kan helpen om de problemen op
te lossen. Voor sommige deelnemers was het ook interessant en leerzaam om de
ervaringen van anderen te horen, omdat ze zelf geen ervaring hadden met de
problematiek. Daardoor kan het delen van ervaringen zorgen voor een groter bewustzijn
van het zelfbeschikkingsrecht bij de doelgroep, ook als mensen zelf niet direct problemen
ten aanzien van zelfbeschikking ervaren.
Tevens vinden de meeste deelnemers het ook prettig om hun persoonlijke ervaringen te
delen en te merken dat anderen hun verhaal of hun situatie begrij pen en/of herkennen.
Het gebruik van voorbeelden van ervaringen van anderen is hierbij een krachtig middel
om het gesprek aan te gaan. Een voorbeeld hiervan is een bijeenkomst waarbij een
filmpje uit de campagne ‘Praten over jouw keuzes’ werd getoond. Het filmpje toonde een
schrijnend verhaal van een vrouw van Turkse afkomst die op jonge leeftijd werd
uitgehuwelijkt, door haar man werd mishandeld en in een gedwongen isolement is
geraakt. Dit verhaal raakte de deelnemers van de bijeenkomst, omdat het volgens een
aantal van hen hun eigen verhaal had kunnen zijn. Doordat de vrouwen zich vertrouwd
voelden, durfden zij hun emoties te tonen en hun eigen verhaal te doen. Voor sommigen
was dat de eerste keer dat zij hun eigen (traumatische) ervaringen deelden. Zij gaven aan
het fijn te vinden om te merken dat anderen hun verhaal herkenden.

18

Een andere voorlichter noemt overigens dat zij merkt dat deelnemers in haar training
bekend zijn met de filmpjes van de campagne. Zij stelt vast dat de filmpjes de doelgroep
niet alleen bereikt, maar mensen onthouden het ook. Hier staat tegenover dat weer een
andere voorlichter aangeeft dat de vrouwen en jonge meiden die zij heeft getraind de
filmpjes niet kenden. Als zij het te zien kregen, oordeelden ze kritisch omdat de filmpje s
in hun ogen een negatief beeld weergeven van moslims.
Naast het bekijken van filmpjes uit de campagne ‘Praten over jouw keuzes’, worden
ervaringen en verhalen soms ook nagespeeld tijdens de bijeenkomsten. Een deelnemer
vertelde over de impact van het naspelen van waargebeurde verhalen.
“Met het spelen van waargebeurde verhalen was ik heel verbaasd. Ik had nooit gedacht dat
zoiets kon gebeuren. Hoe kan iemand zich zo gedragen, terwijl dat niet goed is voor de man
of vrouw? Dat maakt mij alerter en bewuster voor de keuzes van mijn dochters, om hen te
helpen eerst goed de familie van iemand te leren kennen voordat zij een relatie aangaan of
gaan trouwen” (deelnemer bijeenkomst).

De voorlichtingsbijeenkomsten lijken een positieve invloed te hebben op de
bewustwording van het recht op keuzevrijheid door middel van een open dialoog over
taboeonderwerpen. Deze dialogen vinden zowel plaats tussen deelnemers onderling als
tussen de deelnemers en de voorlichter/trainer.
2 . 1 . 3 E rk enn i ng z e lf b es ch ik k in g
De voorlichtingsbijeenkomsten zijn dus voor de meeste deelnemers een manier om
bepaalde (taboe)onderwerpen bespreekbaar te maken en om ervaringen te delen. De
mate waarin er tijdens bijeenkomsten ook oplossingen of concrete handvatten werden
geboden om met een bepaalde kwestie om te gaan verschilde per bijeenkomst. In
sommige gevallen bleef het bij het geven van informatie; oplossingen voor de
problematiek worden in mindere mate besproken. Er waren daarentegen ook
bijeenkomsten waarin voorlichters probeerden om de deelnemers handvatten aan te
reiken om bijvoorbeeld hun eigen gedrag of het gedrag van iemand anders te veranderen
of te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan was een bijeenkomst voor vrouwen om principes
van geweldloos communiceren toe te passen in het contact met hun man en/of kinderen.
Een ander voorbeeld is een bijeenkomst waarin jonge mannen aan de hand van een
rollenspel konden reflecteren op manieren om eergelateerd geweld te voorkomen bij
partnerkeuze. Het ging daarbij vooral om de rol die zij zelf hierb ij kunnen spelen in het
tegengaan van problemen.
We zien we dat voorlichting kan bijdragen aan passieve erkenning van zelfbeschikking.
Door met elkaar van gedachten te wisselen raken verschillende deelnemers ervan
overtuigd dat een gebrek aan zelfbeschikking in sommige situaties een probleem is
(passieve erkenning). Dit geldt overigens niet voor alle deelnemers. Sommige mensen zijn
(vooralsnog) niet overtuigd van het zelfbeschikkingsrecht. Voor deze groep geldt dat de
voorlichting bepaalde thema’s bespreekbaar heeft gemaakt en dat zij zich bewuster zijn
van zelfbeschikkingsrecht. Hierdoor kunnen mensen bewustere keuzes maken. Dat kunnen
ook keuzes zijn die blijk geven dat mensen uiteindelijk toch voorrang geven aan de
familie-eer ten koste van de persoonlijke wensen.
Of de vergrote bewustwording en de passieve erkenning van het recht op keuzevrijheid
ook daadwerkelijk tot een verandering in houding en gedrag leidt (actieve erkenning), is
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op basis van het huidige onderzoek niet te zeggen. Om hierachter te komen zouden
deelnemers aan de voorlichtingen langer gevolgd moeten worden. Wel is duidelijk dat
sommige deelnemers gedragsintenties uitspreken. Dankzij de training krijgen deelnemers
het vertrouwen dat zij in staat zijn om in te grijpen doordat zij actief reflecteren op
verschillende handelingsstrategieën. Een voorlichter noemt dat sommige deelnemers
“activistisch” zijn geworden in de manier waarop ze over de thematiek praten. Ze spreken
over de bereidheid om in te grijpen als zich situaties voordoen waarbij het
zelfbeschikkingsrecht van mensen onder druk staat. Ook ziet zij dat de thema’s bij veel
jongeren minder een taboe zijn geworden om in eigen kring te bespreken. Het was
bijvoorbeeld ongepast om dit binnen het eigen gezin te bespreken, maar dit zou
tegenwoordig meer gebeuren.
Dit geldt echter niet voor iedereen. Sommige deelnemers geven weliswaar aan dat ze
dankzij de voorlichting bepaalde problematiek beter kunnen herkennen, maar
tegelijkertijd ervaren zij ook nog een zekere handelingsverlegenheid om in te grijpen.
Vanwege de gevoeligheid van de besproken thema’s vinden sommigen het lastig om
anderen hierover aan te spreken wanneer zij het vermoeden hebben dat er bepaalde
problemen spelen.
”Ik weet nu wel beter waar ik op moet letten om het [huwelijksdwang en huwelijkse
gevangenschap] in mijn omgeving te herkennen. Maar je moet wel voorzichtig zijn. Het is
moeilijk om echt iets te doen, want dat is misschien ook bemoeien. Ik weet niet wat ik zou
doen. Wel zou ik helpen en advies geven als iemand mij om advies vraagt. Dan zou ik
doorverwijzen naar de hulporganisatie om diegene te begeleiden naar ondersteuning en
hulp.” (deelnemer bijeenkomst)

2.2

Werkzame bestanddelen

2 . 2 . 1 V e r tr ou we n en d ia l oo g s l eu te l v oo r ef f ect b i j ee nk oms t en
Verschillende betrokkenen (voorlichters, trainers, betrokkenen vanuit
vrijwilligersorganisaties) benadrukken dat de voorlichtingen en bijeenkomsten kunnen en
hebben bijgedragen aan de bewustwording van het zelfbeschikkingsrecht, doordat er op
een luchtige manier een open gesprek aangegaan wordt over taboeonderwerpen zoals
huwelijksdwang of achterlating. Trainers geven daarnaast aan dat de bijeenkomsten die
worden georganiseerd voor de doelgroep ertoe leiden dat men ook makkelijker het
gesprek aangaat over taboeonderwerpen. Al geeft men hierbij ook aan dat het voor
ouderen vaak moeilijker is om over gevoelige thema’s in gesprek te gaan dan voor
jongeren.
”De bijeenkomst levert op dat deelnemers later veel over het onderwerp [huwelijksdwang en
huwelijkse gevangenschap] doorpraten: het is beter bespreekbaar geworden. Ook worden
deelnemers zich bewuster van hun eigen verhaal, bewuster dat ze het zelf ook hebben
meegemaakt. En dan vooral om aan hun eigen kinderen keuzevrijheid mee te geven .”
(voorlichter)

Voor een goede en open discussie over taboeonderwerpen moet de doelgroep vertrouwen
hebben in de voorlichter en zich op hun gemak voelen. Dit gevoel kan niet worden
geforceerd in een korte tijd; men moet een vertrouwensband opbouwen met de doelgroep.
Enkele betrokkenen geven aan dat zo’n vertrouwensband het beste opgebouwd kan
worden door een voorlichter die dezelfde achtergrond heeft als de doelgroep, omdat zij
vaak dezelfde cultuur en geloof delen. Hierdoor zijn zij zich goed bewust van bepaalde
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gevoeligheden die spelen bij de doelgroep rondom een bepaald onderwerp. Vertrouwen
tussen de deelnemers onderling en tussen de deelnemers en de voorlichter of trainer is
een randvoorwaarde om een open en constructief gesprek met elkaar aan te kunnen gaan.
2 . 2 . 2 G o ed e se l e ct i e en w er v in g va n d ee l ne m er s
Volgens een voorlichter is een goede selectie en werving van de deelnemers een andere
succesfactor. Het is belangrijk om de tijd te nemen om zorgvuldig na te gaan welke
doelgroep precies geschikt is voor een bepaalde activiteit. Zo sluiten de activiteiten beter
aan bij de doelgroep. De betreffende voorlichter merkt dat hun activiteiten hierdoor goed
aansluiten bij de doelgroep. Deelnemers komen na afloop vaak praten met de voorlichters
voor aanvullende vragen en advies.
Volgens dezelfde voorlichter is ook de samenstelling van de deelnemersgroep van belang.
Volgens haar heeft het bijvoorbeeld voordelen om mannen en vrouwen en diverse etnische
groepen samen te brengen in een groep. Het voordeel van een dergelijke inclusieve
benadering is dat mensen zich veiliger zouden voelen om vrijuit te praten. Met uitsluitend
deelnemers met dezelfde etnische groepen bestaat het risico dat deelnemers politiek
correcte antwoorden geven. Hier staat echter tegen over dat homogene groepen niet
gepaard gaan met taalbarrières en deelnemers elkaar sneller begrijpen. Beide
benaderingen hebben dus voor- en nadelen. Om deze reden kiest deze voorlichter ervoor
om af te wisselen tussen homogene en pluriforme samenstellingen.

2.3

Toerusting professionals, voorlichters en front liners
3.3.1

Training aan onderwijsprofessionals

De trainingen aan onderwijsprofessionals op scholen (docenten, vertrouwenspersonen en
zorgcoördinatoren) hebben geleid tot meer bewustwording van de problematiek en inzicht
in hoe eergerelateerde zaken vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden
(deskundigheidsbevordering). Professionals die getraind zijn, trekken steeds vaker
vroegtijdig aan de bel. Het aantal meldingen van eergerelateerde zaken neemt dan ook
sterk toe. Voorheen wisten docenten veelal niet hoe zij eergerelateerd geweld konden
herkennen.
Professionals hebben ook geleerd hoe zij cultuursensitief te werk kunnen gaan. Hierdoor
zijn ze beter in staat om diverse groepen te bedienen. Voor leerlingen zijn de drempels
verlaagd om hulp en advies te vragen. Leerlingen kloppen steeds vaker aan bij
zorgcoördinatoren en ze adviseren elkaar ook om met de coördinator te praten. Er zijn
ook onderwijsprofessionals die - ondanks de training – moeite hebben om begrip op te
brengen voor dergelijke ‘traditionele’ praktijken en daardoor onvoldoende in staat zijn om
leerlingen hierin te ondersteunen. Hen wordt geadviseerd om bij signalen leerlingen
gericht door te verwijzen naar collega’s die passende ondersteuning kunnen bieden.
3.3.2

Voorlichting aan de doelgroep over zelfbeschikking

De financiële ondersteuning aan voorlichters om zelfbeschikking bespreekbaar te maken
binnen de gemeenschap is een belangrijke stimulans geweest. In de meeste gevallen is er
sprake van een financiële vergoeding die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om een ruimte
te huren. In andere gevallen is er ook sprake van een vergoeding voor de voorlichters
zelf. Als er geen financiële middelen beschikbaar zouden zijn om een bijeenkomsten te
organiseren, zou het volgens veel mensen niet mogelijk zijn. De organisatie van
voorlichtingsbijeenkomsten kost veel tijd, energie en geld.
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Doordat voorlichters – vrijwel altijd mensen die onderdeel uitmaken van ‘gesloten’
gemeenschappen en een sleutelrol vervullen – actief bezig zijn met voorlichtingen zijn ze
in staat om in hun eigen privéleven ook sneller alert te zijn en in te grijpen. Daar komt bij
dat de voorlichters dankzij het Actieplan verder geprofessionaliseerd zijn, waardoor zij ook
adequater kunnen reageren op problematiek en hulpvragen. Een voorlichter legt het als
volgt uit:
“Als ik een situatie zie van uithuwelijking of dat er eerste stappen daartoe worden gezet dan
grijp ik wel in. Ik vertel dan over casuïstiek die ik meekrijg vanuit de doelgroep om ze te
waarschuwen over de negatieve gevolgen. Ik ben niet de enige die dat doet. Dat doen meer
professionals, voorlichters en sleutelfiguren uit de gemeenschap zelf. Ik ben erin getraind
om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken en cultuursensitief te werk te gaan en ik
pas verschillende technieken toe om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Je gaat in je
privéleven ook sneller alert zijn. De voorlichters zijn nog professioneler geworden. Ze
worden vaker gevraagd om doelgroep te bereiken en te trainen. Ik ben de eerste stap om de
rest van de doelgroep te bereiken” (voorlichter).

Vaak hebben deelnemers na de voorlichting nog allerlei advies - en hulpvragen hebben.
Hierdoor nemen voorlichters soms meer en meer een adviserende rol op zich. Hoewel dit
behoorlijk intensief kan zijn voor voorlichters nemen zij deze taak wel op z ich omdat ze
een relatie opbouwen met de deelnemers door de persoonlijke verhalen die gedeeld
worden. De doelgroep kan op die manier goed ondersteund worden, maar voor
voorlichters brengt dit wel een risico van overbelasting met zich mee. Het contact met d e
doelgroep vraagt hierdoor immers veel energie en tijd van voorlichters.
3.3.3

Voorlichting aan professionals over (schending van) mensenrechten

Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) heeft een brochure ontwikkeld
om professionals van onder meer Veilig Thuis, wijkteams, CJG’s en jeugdbescherming voor te
lichten over mensenrechten. Er is weinig kennis onder professionals over huwelijksdwang,
wetgeving rondom dwang en mogelijkheden tot bemiddeling. Professionals weten niet dat de
Nederlandse wet aanknopingspunten biedt om slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating
te helpen. Ze kennen de rechten van slachtoffers onvoldoende om hen hierin te kunnen
adviseren. De brochure voorziet in deze kennis.
In hoeverre het kennisniveau vergroot is, is moeilijk te zeggen volgens een professional.
Doordat er een groot verloop is aan personeel binnen Veilig Thuis is het onzeker in hoeverre de
kennis op de langere termijn beklijft. Professionals van andere organisaties hebben ook te
maken met andere grote veranderingen als gevolg van de decentralisaties, waardoor er op dit
moment veel van hen gevraagd wordt. Wat wel duidelijk is, is dat de brochure populair is en
professionals aangeven behoefte te hebben aan meer kennis. Het LKHA krijgt ook veel
adviesvragen naar aanleiding van de brochure. Organisaties weten het LKHA steeds beter te
vinden. Belangrijk is verder dat er een groeiend probleembesef is en meer alertheid op de
problematiek van huwelijksdwang en achterlating. Professionals zijn meer alert op signalen en
vragen beter door in gesprekken met de doelgroep.
3.3.4

Platform Eer en Vrijheid

Eerder concludeerden we in de tussenmeting al dat ook de bijeenkomsten van Platform Eer en
Vrijheid bij lijken te dragen aan een verdere professionalisering van professionals en
vrijwilligers. Daarbij ligt de nadruk sterk op kennisuitwisseling. Het platform stimuleert
signalering en agendering doordat deelnemers in plenaire sessies de ruimte te krijgen om trends
en ontwikkelingen voor een breed publiek te delen. Belangrijk is ook dat professionals met
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diverse achtergronden uit verschillende regio’s in het land op zulke bijeenkomsten de
gelegenheid krijgen om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren. Een belangrijke opbrengst
is verder dat er meer begrip lijkt te ontstaan tussen verschillende organisaties die afhankelijk
zijn van elkaar. Een kanttekening blijft dat gemeenten niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn
op de bijeenkomsten. Alleen enkele grote gemeenten zijn vertegenwoordigd.

2.4

Neveneffecten
De meeste geïnterviewde deelnemers bezoeken vaker vergelijkbare voorlichtingen of
bijeenkomsten georganiseerd door een bepaalde stichting. Veel vrouwen die bij de
bijeenkomsten aanwezig waren, komen omdat ze meer informatie willen over Nederland of
simpelweg omdat zij weinig anderen spreken en weinig buiten de deur komen. Via een
kennis of een stichting waar zij reeds contact mee hebben, belanden zij bij een
bijeenkomst over zelfbeschikking of keuzevrijheid. Deze vrouwen vinden de besproken
onderwerpen nuttig, maar benoemen als meest positieve element van de bijeenkomst het
contact met andere vrouwen. Het verbindende karakter en het helpen vrouwen uit hun
isolement te halen is een zeer belangrijk neveneffect van de bijeenkomsten.
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Visie & ervaringen: effecten voor bi-culturele
LHBT’s

3

In dit hoofdstuk beantwoorden we op basis van observaties tijdens bijeenkomsten en
trainingen en interviews met de doelgroep, frontliners en professionals de vraag naar de
effecten van het Actieplan. We staan daarbij stil bij het beoogde effect op korte termijn
(versterken individuele empowerment van bi-culturele LHBT’s), op middellange termijn
(versterken groepsempowerment van de doelgroep) en op lange termijn (vergroten van
sociale acceptatie binnen gesloten gemeenschappen). We noemen ook enkele werkzame
bestanddelen. Verder hebben we aandacht voor de vraag in hoeverre professionals,
voorlichters en frontliners zichzelf – dankzij het Actieplan – voldoende toegerust vinden
om hun werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De conclusies zijn gebaseerd op
bevindingen uit de tussenmeting en de eindmeting. Veel bevindingen uit de tussenmeting
zijn in de eindmeting opnieuw bevestigd.

3.1

Gesignaleerde effecten

3 . 1 . 1 D e d o e lg ro e p
De deelnemers aan de bijeenkomsten waren jongeren en jongvolwassenen met
verschillende culturele achtergronden. Het zijn doorgaans mensen die in Nederland zijn
geboren en opgegroeid met onder meer Marokkaanse, Turkse en Surinaamse
achtergronden. De professionals en vrijwilligers die deelnamen aan de trainingen ware n
overwegend autochtoon en bleken uit uiteenlopende delen van Nederland te komen.
3 . 1 . 2 E mp ow e rm en tp ro c ess en
Op basis van observaties tijdens bijeenkomsten en interviews met professionals,
frontliners en (andere) bi-culturele jongeren concluderen we dat het Actieplan de
empowerment van bi-culturele LHBT-jongeren versterkt. We maken hierbij onderscheid
tussen empowerment op individueel (psychologisch kapitaal), collectief (sociaal kapitaal)
en politiek-maatschappelijk niveau (politiek-maatschappelijk kapitaal). Psychologisch
kapitaal verwijst naar talenten, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen en
veerkracht van individuen om moeilijke levensgebeurtenissen te verwerken of op te
lossen. Sociaal kapitaal heeft betrekking op relevante netwerken van mensen die het
mogelijk maken om problemen samen met anderen aan te pakken. Politiek maatschappelijk kapitaal kunnen we opvatten als meer macht en zelforganiserende
vermogen om via collectieve actie en organisatieveranderingen te realiseren (Omlo,
2013).
Op psychologisch niveau signaleren we dat de bijeenkomsten met lotgenoten bijdragen
aan meer zelfacceptatie en zelfvertrouwen. In termen van sociaal kapitaal blijken de
bijeenkomsten te resulteren in nieuwe vriendschappen, een uitwisseling van praktische,
sociale en emotionele steun, solidariteit en zorgzaamheid. Bovendien leren jongeren van
elkaar over het omgaan met hun seksuele identiteit en hoe daar al dan niet over te praten
in hun directe omgeving. Door deze uitwisseling breiden jongeren hun handeling sopties uit
waardoor zij bewustere keuzes kunnen maken.
De veronderstelling van het Actieplan dat de individuele empowerment van frontliners
versterkend werkt voor een collectief, breder empowermentproces onder jongeren blijkt
juist. Door het delen van verhalen over hun coming out proces, zorgen frontliners ervoor

24

dat ze benaderbaar zijn voor anderen. In de praktijk zoeken jongeren ook daadwerkelijk
het contact met hen op. Voor jongeren geeft de erkenning dat ze niet de enige zijn en de
herkenning in het verhaal van de frontliner steun. Soms leidt het contact tot verdere hulp
en ondersteuning. Verder durven steeds meer jongeren zich aan te sluiten bij groepen bi culturele LHBT’s of zoeken zij contact met frontliners en lotgenoten.
Bijzonder is ook dat meerdere jongeren ooit begonnen zijn als bezoeker of deelnemer aan
activiteiten, maar gaandeweg coach zijn geworden vanuit de behoefte om andere jongeren
te willen ondersteunen. Daar zij eerst zelf nog met allerlei vragen zaten, kampten met een
gebrek aan zelfwaarde en zelfvertrouwen, zijn ze nu als ervaringsdeskundigen in staat om
betekenisvol te zijn voor anderen in een op een gesprekken en coaching, maar ook
richting grotere groepen door publieke optredens. Al met al blijkt de individuele
empowerment van frontliners een stimulans te zijn voor een breder empowermentproces
onder groepen jongeren.
“Steeds meer jongeren weten elkaar te vinden, waardoor er nieuwe netwerken ontstaan. Het
empowermentproces wat gaande is onder de doelgroep is het resultaat van de
zelfbeschikkingscampagne. Deze campagne heeft de doelgroep bereikt, het raakte ze. Er
waren gezichten die herkenbaar waren voor de doelgroep. De verhalen van de frontliners
waren bovendien afkomstig van jonge mensen met een respectvol verhaal en niet een
slachtofferverhaal” (professional).

De impact van het Actieplan doet zich vooral voor op het niveau van individuen en
groepen. Dit neemt niet weg dat betrokkenen ook op politiek-maatschappelijk niveau
empowermentprocessen signaleren. Zo is het geluid van bi-culturele jongeren publiekelijk
steeds zichtbaarder en hoorbaarder. De bereidheid om openlijk te praten over eigen
ervaringen op publieke bijeenkomsten vanuit de wens om betekenisvol te zijn voor
anderen is gegroeid. Ook groeit het aantal bi-culturele LHBT-activisten.
“De zichtbaarheid van bi-culturele LHBT’s is enorm toegenomen. Tien jaar geleden waren het
altijd dezelfde mensen op bijeenkomsten. Het aantal mensen dat zich open opstelt tijdens
die bijeenkomst is enorm toegenomen. De groep is ook meer divers geworden qua etnische
en religieuze achtergrond. Queer moslims zijn zoveel zichtbaarder geworden. Ze hebben heel
hard aan de weg getimmerd. Ze treden naar buiten toe in interviews en op tv”
(professional).

Op het niveau van politiek-maatschappelijke empowerment doet zich ook een nieuwe
trend voor. Steeds meer bi-culturele LHBT’s beperken zich niet tot het voeren van
gesprekken binnen de ‘eigen etnische gemeenschap’ over sociale acceptatie en tolerantie.
Zij gaan een stap verder door aan autochtone LHBT’s duidelijk te maken dat zij ook te
maken hebben met racisme en islamofobie. Het activisme verbreedt zich dus naar het
bestrijden van uitsluiting en intolerantie op meerdere gronden.
Vanuit een zelforganisatie klinkt er ook een kritisch geluid do or als het gaat over de
politieke emancipatie van de doelgroep. Het standpunt hier luidt dat het zelforganiserende
vermogen van de bi-culturele LHBT-gemeenschap nog onvoldoende is ontwikkeld. Er zou
een gebrek aan activisme, netwerken en infrastructuren zijn. Ook is de beweging te
afhankelijk van een paar betrokken personen. Sommige jongeren zouden weinig ambitieus
zijn. Ze verwachten vooral veel ondersteuning en weten niet hoe ze zelf iets kunnen
organiseren en verschil kunnen maken. De huidige generatie zou veel minder de wens
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hebben om de eigen seksuele identiteit uit te dragen en stellen zich veel relativerender op
als het aankomt op hun seksuele identiteit.
Overeenstemming is er wel over het beeld dat er belangrijke verschillen zijn binnen en
buiten de G4 of tussen grote en kleine gemeenten. Empowerment doet zich vooral voor
binnen de grote steden. In de grote steden zijn jongeren weerbaarder en beter in staat
om om te gaan met ervaringen van uitsluiting en afwijzing. Buiten de randstad zouden er
meer gemarginaliseerde jongeren zijn die niet weten hoe zij ermee om moeten omgaan.
Voor het verschil tussen de grote en kleine gemeenten is een aantal verklaringen te
geven. Zo zijn er in de grote steden simpelweg meer ontmoetingsmogelijkheden voor bi culturele LHBT’s. Een andere verklaring is dat activisten en bi-culturele LHBT’s vaak niet
blijven wonen in kleine gemeenten, maar naar de grote steden trekken. Hierdoor zijn er
weinig initiatieven in deze gemeenten waarin gewerkt wordt aan het stimuleren van
empowerment en sociale acceptatie. Een volgende verklaring is dat de bi-culturele LHBT’s
die wel achterblijven vaak bewust voor een dubbelleven kiezen. Zij willen hun seksuele
identiteit slechts in beperkte kring kenbaar maken en hebben geen behoefte om zich aan
te sluiten bij een LHBT-organisatie.
Ondanks het verschil tussen grote en kleine gemeenten, zijn er wel stappen gemaakt. Het
COC heeft geprobeerd lokale lid-verenigingen een meer actieve rol te laten spelen bij het
opzetten, faciliteren en verstevigen van lokale initiatieven die door bi-culturele LHBT’s
worden georganiseerd. Het contact met de lid-verenigingen buiten de G4 verliep
aanvankelijk moeizaam. Dat had onder meer te maken met gebrek aan diversiteit binnen
de verengingen en onbekendheid met de doelgroep. Hierdoor ervaren betrokkenen
gevoelens van onzekerheid en mede onder invloed van negatieve beeldvorming over
moslims gevoelens van angst. Uiteindelijk is het COC erin geslaagd om
vertegenwoordigers buiten de G4 bewust te maken van de problemati ek en ze ook in
beweging te brengen. Dit heeft geresulteerd in ontmoeting, dialoog en zelfs tot
kleinschalige activiteiten voor bi-culturele LHBT-groepen. Dit heeft vooralsnog niet tot
grote groepen geleid, maar de doelgroep is wel inzicht. Er zijn ook ver bindingen gelegd
met kleinere migrantenorganisaties en zorgverleners. Gelet op de beginsituatie zijn er
heel vorderingen gemaakt en daar is een professional trots op:
“Het heeft best wel een tijd geduurd om ze mee te krijgen. Om ze vertrouwen te geven dat ze het
kunnen. En om ze in te laten zien dat de ‘onzichtbaarheid’ van bi-culturele LHBT’s niet betekent dat
ze er niet zijn en dat ze niets hoeven te doen. Ze spraken uit dat ze het eng vonden. Ze zitten in
Enschede, Noord-Brabant en horen op het journaal over de vijandigheid van groepen tegen elkaar. Ze
hadden daardoor de indruk dat deze mensen wel tegen homo’s zijn. Ze denken niet na over dat er
binnen deze groep ook homo’s zijn die steun nodig hebben. Ik heb ze geleerd na te denken over hoe
ze jongeren vroeger binnen organisaties hebben gekregen. Ze zijn in contact gekomen met kleinere
migrantenorganisaties en ze hebben inmiddels kleine activiteiten opgezet voor bi-culturele LHBTgroepen. Ik ben trots dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. De angst is doorbroken. Ze durfden
dat niet uit te spreken en dat begrijp ik. Ze zijn nu in beweging gekomen, ze merken dat het werkt en
beseffen dat het nodig is. Ze leggen ook verbindingen met asielzoekers” (professional).

3 . 1 . 3 S o c ia le a c ce pt a t i e
Het lange termijndoel van het actieprogramma is gericht op het bevorderen van sociale
acceptatie van LHBT binnen ‘gesloten gemeenschappen’. Hoewel het lange termijn
perspectief buiten de scope van dit onderzoek valt, signaleren betrokkenen enkele
belangrijke ontwikkelingen die noemenswaardig zijn. Een professional – tevens
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sleutelfiguur binnen gesloten gemeenschappen – constateert dat het naar buiten treden
van LHBT-jongeren met een bi-culturele achtergrond tot positieve reacties leidt. Hoewel
het zeker ook negatieve reacties uitlokt, ziet de professional een groeiende acceptatie.
Mensen geven complimenten voor de moed van jongeren om naar buiten te treden met
hun verhaal. Deze trend ziet de professional zowel binnen progressieve als binnen
conservatieve kringen. Er zijn steeds vaker discussies over dit onderwerp waarbij een
groeiende groep aangeeft dat de seksuele identiteit van de ander hen niets uitmaakt
aangezien ze er geen last van hebben.
Een frontliner noemt dat er soms niet zozeer meer acceptatie is, maar wel meer begrip,
respect en empathie dankzij de ervaringsverhalen van bi-culturele LHBT’s. Tijdens
dialoogbijeenkomsten en voorlichtingen op scholen is er veel ruimte voor dit persoo nlijke
verhaal, maar ook ruimte voor het publiek om allerlei vragen te stellen.
Andere frontliners stellen zich somberder op. Zo spreekt een frontliner over een minimale
beweging richting meer sociale acceptatie. Voor een deel is dat te wijten aan het ge geven
dat veel jongeren niet uit de kast willen komen. Zolang mensen het voor zichzelf houden,
worden gemeenschappen er minder snel mee geconfronteerd hetgeen het
acceptatieproces vertraagt. Een ander noemt dat er nog steeds kinderen op straat worden
gezet vanwege hun seksuele identiteit en concludeert dat er nog veel moet veranderen.
Weer een andere frontliner ziet verschillende ontwikkelingen. Een kleine groep biedt veel
weerstand door actief uit te dragen dat homoseksualiteit verboden is. Een grote groep
stelt zich neutraal op. Weer anderen menen weliswaar dat het verkeerd is om groepen en
mensen uit te sluiten op basis van hun seksuele geaardheid, maar dit betekent voor hen
nog niet dat ze de seksuele voorkeuren van de ander ook accepteren. Ze beperken z ich
tot het tolereren van de ander. Verder is er een groep die langzaam opschuift richting
meer sociale acceptatie.
Sommigen zien de toenemende zichtbaarheid van bi-culturele LHBT’s zowel als een kans
als een bedreiging. De toenemende zichtbaarheid gaat gepaard met het delen van
ervaringsverhalen. Dat kan ertoe leiden dat mensen zich gaan verplaatsen in de doelgroep
en daardoor meer sympathie en begrip opbrengen voor de doelgroep. Maar het
omgekeerde kan ook gebeuren, namelijk dat zichtbaarheid tot meer wrijving en botsingen
gaat leiden. Door naar buiten te treden kunnen zij met andere woorden meer
geconfronteerd worden met negatieve en afkeurende reacties.
Volgens betrokkenen zijn er verschillen tussen etnische groepen en tussen generaties. De
bespreekbaarheid van homoseksualiteit, biseksualiteit en genderdiversiteit zou onder
Pakistaanse en Afghaanse Nederlanders veel gevoeliger liggen dan onder andere etnische
groepen. En daar waar de eerste generatie uitgesproken negatief is over homoseksualiteit,
geldt dat voor de tweede generatie minder. Een jonge lesbische vrouw van Marokkaanse
afkomst geeft in dit verband aan dat haar generatie veel Nederlandser denkt en handelt
dan de generatie van haar ouders. Jongeren zouden meer ruimte ervaren om hun eigen
keuzes te maken. Doordat zij zich ook minder verbonden voelen met ‘hun etnische groep’
trekken ze zich ook minder aan van verwachtingen van anderen.
Een professional die goed vertrouwd is binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap noemt
eveneens dat er geen sociale acceptatie is van homoseksualiteit onder de eerste
generatie. Deze generatie staat niet open voor een dialoog hierover. Onder de tweede
generatie is er acceptatie en respect voor eigen keuzes hierin, maar ze zijn niet geneigd
om homoseksualiteit goed te keuren. Er is dus een ontwikkeling gaande waarin een
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uitgesproken negatieve houding steeds meer plaats maakt voor de sociale norm dat er
respect moet zijn voor de individuele keuzes die mensen maken.

3.2

Werkzame bestanddelen

3 . 2 . 1 D e k ra ch t va n co nc re t e en p e r s oo n l ijk e e rva r in gs ve rha l en
De boodschappen van frontliners in de campagnes en tijdens bijeenkomsten bereiken het
publiek, doordat verhalen het concreet en persoonlijk maken en dit zou mensen
(emotioneel) raken. Het kan de sociale acceptatie vergroten doordat mensen worden
aangesproken op hun inlevingsvermogen. Een frontliner formuleert het zelf als volgt:
“Als mensen ervaringsverhalen horen, dan ziet men het verhaal achter personen. Dan komt
het ineens dichtbij. Het doet wat met mensen. Verhalen geven het een menselijke vorm. Je
bereikt mensen, het heeft effect, het slaat aan. Ik zie mensen emotioneel worden en huilen.
Voor heel veel mensen biedt het ook een gelegenheid om allerlei vragen te stellen, in die
situatie komen ze normaal niet. Veel hebben nog nooit bijvoorbeeld een lesbische moslima
ontmoet. Bij voorlichting op scholen krijg je in eerste instantie felle reacties van de
jongeren, maar aan het einde van de les roepen ze dat ze respect hebben voor je, ze
bedanken je en vertellen dat ze het echt leerzaam vonden. Het is misschien nog niet
helemaal geaccepteerd, maar mensen gaan zich hierdoor wel inleven in de wereld van de
persoon. Dat merk ik doordat ze naar mij toekomen na afloop en reacties geven als ‘wat
vervelend’ en ‘best lastig’. Ze hebben na afloop meer inzicht, meer begrip en empathie.
Daardoor gaan ze minder snel iets roepen of schelden.”

Volgens deze frontliner is het hierbij wel belangrijk om niet te negatief te reageren als
mensen kritische vragen stellen over hoe homoseksualiteit zich verhoudt tot het geloof.
Volgens haar is het dan belangrijk om een theologische discussie te vermijden, frustraties
voor jezelf te houden en vooral rustig te reageren. Een andere frontliner heeft
vergelijkbare ervaringen en concludeert dat het delen van persoonlijke verhalen
uiteindelijk bij zal dragen aan meer sociale acceptatie. Dat is een proces wat tijd kost,
maar veel effectiever dan via demonstraties gelijke rechten opeisen of op een theoretische
manier seksuele voorlichting geven.
Sterk aan de campagne ‘Praten over jouw keuzes’ zou zijn dat de verhalen op een
universele manier gepresenteerd worden. Jongeren vertellen in deze campagne
persoonlijke, herkenbare verhalen. Het zijn universele verhalen die niet alleen spelen bij
de kinderen van migranten. Door geen anti-moslim frame te hanteren en weg te blijven
van identiteitspolitiek kunnen gevoelens van sociale uitsluiting bij de doelgroep beter
voorkomen worden. Dat geldt ook voor het idee dat er gekozen zou moeten worden tussen
tradities en het geloof enerzijds en de acceptatie van homoseksualiteit anderzijds. De
boodschap van de frontliners is juist dat deze idealen elkaar niet hoeven uit te sluiten.
De kracht van persoonlijke verhalen komt niet alleen tot uiting in de campagne. Ook als
frontliners voorlichting geven is dit volgens een frontliner een succesfactor:
“Persoonlijke verhalen werken dan beter dan pure theorieën over seksualiteit. Ik heb heel lang
nagepraat met een moeder die ook een homoseksuele zoon heeft. Die is met een grote glimlach
weggegaan. Mensen bedanken mij soms: echt een goed verhaal, dank dat je dit hebt verteld .”
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3 . 2 . 2 G e de e l de c u l tu r e le a c hte r g ro nd d ra a gt b i j a a n h e rk enn in g
Het delen van dezelfde culturele achtergrond tussen frontliner en de doelgroep is een
belangrijke factor. Dan zou er eerder herkenning en identificatie optreden en raken
mensen emotioneel betrokken bij het verhaal. Jongeren voelen zich sneller begrepen,
gesteund en erkend, omdat de frontliner gevoelsmatig dichtbij hen staat. Door de
toenemende zichtbaarheid van bi-culturele LHBT’s lijken steeds meer bi-culturele jongeren
zich aan te durven sluiten bij lotgenotengroepen.
“Het heeft geen zin om als blanke voor een groep Turks-Nederlandse leerlingen te staan en
dan te praten over seksuele diversiteit. Dan denken ze: ja logisch het zijn autochtone
Nederlanders. Maar als mensen met een vergelijkbare achtergrond hu n verhaal doen, heeft
het wel impact. Af en toe zie ik ook tranen bij mensen.”

3 . 2 . 3 G r oe i en d a a nta l on tm oe t in gs mo ge l i jk he d en voo r b i -c u ltu r e le L HB T ’ s
Empowerment doet zich verder voor doordat er steeds meer ontmoetingsmogelijkheden
zijn voor bi-culturele LHBT’s om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Hierboven
lieten we al zien hoe en waarom het contact met lotgenoten zo belangrijk is. Een
kanttekening hierbij is dat dit vooral geldt voor de G4 en een aantal grotere steden. Voor
kleine gemeenten zijn ontmoetingsmogelijkheden vaak niet vanzelfsprekend, waardoor
jongeren vaak wegtrekken naar de grote steden.

3.3

Toerusting professionals, voorlichters en frontliners

3 . 3 . 1 M e er k enn i s va n pr o bl ema t i ek en i nz i ch t in pa s s end e hu l pv e r le ni ng
Het Actieplan beoogt professionals, voorlichters en frontliners voldoende toe te rusten om
de problemen en behoeften (tijdig) te kunnen signaleren en/of passende hulpverlening te
bieden (of hiernaar door te verwijzen). Dit vraagt volgens het COC om kennis van de
specifieke problematiek en inzicht in passende hulpverlening voor de doelgroep.
Trainingen aan professionals en vrijwilligers dragen hieraan bij. Bij aanvang van de
trainingen blijkt bijvoorbeeld dat de doelen van de trainingen goed aansluiten bij de
leerbehoeften van deelnemers. Zo wensen de aanwezige professionals en vrijwilligers hun
handelingsrepertoire uit te breiden: welke strategieën kunnen ingezet worden om bi culturele LHBT-jongeren te bereiken, het gesprek aan te gaan en ze op een veilige wijze te
ondersteunen en te begeleiden. Ze geven aan dat ze dit moeilijk vinden en hier graag
meer over willen leren. Daarbij is er bijzondere interesse voor ervaringsverhalen van bi culturele jongeren. In deze behoefte is voorzien aangezien ervaringsdeskundigen
(frontliners) in de training ingezet worden. Naast de verhalen en ervaringen van deze
frontliners, laten de trainers ook films zien waarin andere ervaringsdeskundigen aan het
woord komen.
Via een rollenspel en de mogelijkheid om vragen te stellen aan de ervarin gsdeskundige
krijgen deelnemers de ruimte om te oefenen en nieuwe vaardigheden op te doen. De
nadruk in de trainingen ligt sterk op het gezamenlijk verhelderen van het probleem. Ook
staan deelnemers, trainers en frontliners met elkaar stil welke begeleidin g wenselijk is. De
trainers en de frontliners wisselen kennisoverdracht en het delen van tips af met ruimte
voor het delen van ervaringen, kennis en ideeën uit de groep. Na afloop geven
deelnemers aan dat ze enthousiast zijn over de bijeenkomst. Ze pleiten voor meer van
zulke bijeenkomsten, zowel voor vrijwilligers en professionals als voor de doelgroep zelf.
Al met al vergroten de verschillende trainingen het kennisniveau en de vaardigheden van
de deelnemers. Deze positieve effecten gelden zowel voor train ingen die in het kader van
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de opleiding aan toekomstige frontliners wordt gegeven als voor trainingen aan
vrijwilligers en professionals die met de doelgroep werken.
De beweging van individuele naar collectieve empowerment wordt versterkt doordat er
nieuwe groepen frontliners worden opgeleid. Ze leren coachingsvaardigheden, hoe zij hun
persoonlijke levenservaringen constructief kunnen delen en ze doen inhoudelijke kennis
op zodat zij kwetsbare jongeren optimaal kunnen ondersteunen. Dit versterkt het
collectieve empowermentproces van de doelgroep aangezien de beweging minder
afhankelijk is van een beperkt aantal frontliners. De professionalisering van steeds meer
frontliners zorgt ervoor dat steeds meer jongeren bereikt en ondersteund kunnen worden.
3 . 3 . 2 R e g io na le v e rsc h i l le n
Buiten de G4 heeft het contact tussen COC en de lokale lid-verenigingen tot meer kennis en
bewustwording geleid. Zo zouden gemeenten buiten de G4 bij bi-culturele LHBT’s direct denken
aan moslims. De focus op de islam maakt dat ze voorbijgaan aan bi-culturele jongeren zonder
een islamitische achtergrond. In andere gevallen blijken betrokkenen goed aan te kunnen geven
wat vluchtelingen nodig hebben, maar realiseren zij zich niet of onvoldoende dat Turks- en
Marokkaans-Nederlandse jongeren vaak dezelfde problemen kunnen ervaren en vergelijkbare
behoeftes hebben. Hier is nu meer erkenning voor. Een andere opbrengst is dat men zich meer
realiseert dat ‘coming out’ een westers begrip is en dat niet iedereen de behoefte voelt om uit de
kast te komen. Die boodschap komt nog niet bij iedereen binnen, maar bij anderen dringt het wel
door. Bij verschillende betrokkenen zorgen nieuwe inzichten en beelden over bi-culturele LHBT’s
voor een gedragsverandering. De angst maakt plaats voor betrokkenheid en zorgzaamheid:
“We hebben een buddyproject. Daar is massaal op gereageerd. Mensen willen heel graag vrijwilliger
zijn. Maar vrijwilligers willen anderen helpen op de manier die zij zelf gewend zijn. In de westerse
cultuur is dat uit de kast komen. Maar niet iedereen wil dat. Je kunt mensen ook helpen door ze
welkom te heten en te werken aan zelfacceptatie zonder coming out. Dat niet iedereen uit de kast wil
komen, is voor autochtonen bijna Chinees. Hoe zo wil je geen coming out? Dat is in hun beleving
vanzelfsprekend goed voor je. We leren hen dat dit bij niet-westerse groepen niet altijd het geval is.
Die boodschap is nog niet overal geland. Ik kom ook mensen tegen op mijn pad die op hun standpunt
blijven: dat is mijn manier. Ik zeg dan: misschien moet je dit werk dan niet doen. Bij anderen merkte
ik dat het wel doordrong. Het neemt bij hen de angst weg en leidt tot bewustwording en
gedragsverandering. Ze willen nu zorg dragen voor de mensen” (professional).

Een trainer noemt eveneens dat er grote regionale verschillen bestaan in kennisniveau. In
grote steden is het vaak niet meer nodig om uit te leggen dat niet iedereen een coming
out nastreeft, maar dat is in veel andere gemeenten onbekend. De nodige expertise
ontbreekt vaak. De trainer noemt dat het eenvoudiger is dan vroeger om hulpverleners te
vinden die in hun werk met LHBT’s werken. Het aantal hulpverleners dat met deze
doelgroep werkt lijkt daarmee gegroeid te zijn. Daarnaast hebben meer organisaties het
thema op de agenda gezet.
3 . 3 . 3 T ra in in g en k unn e n pr ofe s si on e l er
Een professional is kritischer en stelt dat wetenschappelijke kennis in trainingen
onvoldoende wordt benut. Het zou nog te vaak op vrijwillige basis plaatsvinden, terwijl
voorlichting en training om specifieke deskundigheid vragen. Een homoseksueel is
bijvoorbeeld niet per definitie geschikt vanuit zijn of haar rol als ervaringsdeskundige. Een
trainer zou in staat moeten zijn om te bespreken hoe met familieleden te praten over de
ontdekking van de eigen seksuele en genderidentiteit en waar men terecht kan v oor hulp
en adviezen.
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4

Inzicht in doelbereik
In dit hoofdstuk verkrijgen we inzicht in het doelbereik van het Actieplan. Eén van de
onderdelen binnen het huidige evaluatieonderzoek naar het Actieplan Zelfbeschikking was
om aan de hand van een enquête inzicht te krijgen in de kennis, houding en gedrag van
verschillende etnische groeperingen in Nederland over de thema’s rondom zelfbeschikking.
In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van de enquêtes die in 2015 (T0) en 2018
(T1) zijn afgenomen. Op deze manier krijgen we inzicht in de maatschappelijke
ontwikkelingen rondom het thema zelfbeschikking. Tevens zijn we nagegaan in hoeverre
burgers zich in online en social media uitspreken over zelfbeschikking en aan het
Actieplan Zelfbeschikking gerelateerde thema’s. De resultaten van deze discoursanalyse
presenteren we eveneens in dit hoofdstuk.

4.1

Zelfbeschikking etnische groeperingen in Nederland
Bij het eerste meetmoment, in 2015, hebben 965 respondenten de enquête ingevuld en
bij het tweede meetmoment, in 2018, is de enquête door 1.010 respondenten ingevuld.
Hiermee is in beide metingen voldoende respons verzameld om een representatief beeld
te geven over verschillende etnische groeperingen in Nederland. Ook kunnen
representatieve uitspraken gedaan worden over verschillen tussen mannen en vrouwen.
De samenstelling van respondenten is gelijk aan de verdeling van de Nederlandse
bevolking op basis van leeftijd (vanaf 16 jaar), geslacht en etniciteit; de zogenaamde
‘Gouden Standaard’ voor een steekproef. Omdat de proportie personen met een migratieachtergrond relatief laag is, hebben we voor de verschillende etnische groepen extra
respondenten geworven. Uiteindelijk hebben we door middel van weging de groepen weer
gelijkgesteld aan de proporties in de Nederlandse bevolking 3. Met deze steekproef hebben
we een betrouwbaarheidsniveau van 99% en een foutmarge van 4% en kunnen
representatieve uitspraken worden gedaan.
Deze paragraaf bestaat uit drie hoofdthema’s. Allereerst wordt ingegaan op de vrijheid ten
aanzien van opleidings- en beroepskeuze van de respondenten. Vervolgens wordt de vrijheid ten
aanzien van partnerkeuze besproken. Binnen deze twee thema’s wordt er een onderscheid
gemaakt tussen vier onderdelen; namelijk de houding, intentie, het gedrag en de omgeving van
de respondent ten aanzien van de thema’s. We sluiten af met een overzicht van het
kennisniveau op het terrein van zelfbeschikking.

4 . 1 . 1 V r i j he i d i n op l e id i ng s - e n b er o ep sk eu ze
In deze paragraaf kijken we naar de ontwikkelingen rondom vrijheid in opleidings - en
beroepskeuze.
H o ud in g
Uit de metingen blijkt dat respondenten in 2018, in vergelijking met 2015, vaker
aangeven dat iedereen vrij moet zijn in beroeps- en opleidingskeuze. Daarnaast zien we
dat de houding van de respondenten is veranderd in de richting van meer gelijkheid
tussen mannen en vrouwen; men is vaker van mening dat opleidings-, beroepskeuze en
economische zelfstandigheid voor mannen en vrouwen gelijk moeten zijn. Zo is er een

3

Omdat we de resultaten hebben gewogen is het lastig om te spreken van “significante verschillen” tussen groepen.
Normaliter worden uitspraken gedaan over de mate van toeval dat je de resultaten in de steekproef vindt in relatie
tot de doelpopulatie. Door de toegepaste weging is het niet mogelijk om deze toevalsrelatie te onderzoeken. Vandaar
dat in dit onderdeel niet gesproken wordt over significante resultaten.

31

toename van zo’n 10% van de Nederlandse bevolking die aangeeft het eens te zijn met de
stelling dat zowel mannen als vrouwen hun eigen inkomsten moeten hebben.
Wat betreft de houding ten aanzien van vrijheid in opleidings - en beroepskeuze blijkt dat
95% van de vrouwen en 92% van de mannen bij meting één (2015) en 94% van de
vrouwen en 95% van de mannen bij meting twee (2018) het eens is met de stelling dat
iedereen vrij moet zijn om zelf zijn/haar opleiding of beroep te kiezen. Met de stel ling dat
een vervolgopleiding volgen voor meisjes net zo belangrijk is als voor jongens is 95 % van
de vrouwen en 90% van de mannen het eens bij meting één (2015); de resultaten van de
meting uit 2018 tonen aan dat 94% van zowel de vrouwen als mannen het m et deze
stelling eens is. In 2018 vinden meer mannen dan in 2015 dat een vervolgopleiding voor
meisjes net zo belangrijk is als voor jongens. In 2018 zien we dat mannen en vrouwen het
belangrijker vinden dan in 2015 dat zowel mannen als vrouwen hun eigen i nkomsten
hebben.
Figuur 1:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Iedereen moet vrij zijn om zelf zijn/haar opleiding

of beroep te kiezen”
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We zien in Figuur 1 dat onder verschillende etnische groepen een (lichte) stijging te zien
is in het percentage respondenten dat stelt dat iedereen vrij dient te zijn in opleidings- en
beroepskeuze. Bij de groep Marokkaanse-Nederlanders zien we in 2018 ten opzichte van
2015 echter een afname wat betreft het (helemaal) eens zijn met bovenstaande stelling.
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Figuur 2:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Mannen moeten het gezinsinkomen verdienen.”
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Figuur 2 toont dat zowel in 2015 als in 2018 personen met een migratieachtergrond
sterker van mening zijn dan mensen zonder migratie-achtergrond dat mannen het
gezinsinkomen moeten verdienen. Bij de groep met een niet-westerse migratieachtergrond is een sterke daling te zien in het percentage mensen dat stelt dat mannen
het gezinsinkomen moeten verdienen. Ook bij de Turkse-Nederlanders is een afname te
zien, terwijl we bij Marokkaanse-Nederlanders en Surinaamse-Nederlanders een stijging
zien in het aantal mensen dat van mening is dat mannen het gezinsinkomen moeten
verdienen.
Ook blijkt uit de metingen dat er in 2018, ten opzichte van 2015, over het algemeen een
stijging is van het percentage mensen dat vindt dat zowel mannen als vrouwen hun eigen
inkomsten moeten hebben. Dit laat zien dat men in toenemende mate belang is gaan
hechten aan de economische zelfstandigheid van vrouwen.
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I nt ent i e
Figuur 3:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Bij de keuze voor een opleiding of beroep zal ik

altijd de wensen van mijn directe omgeving4 meenemen.”
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Zoals Figuur 3 illustreert, is er bij alle etnische groepen, behalve bij personen met een
Nederlandse achtergrond, sprake van een daling van 5% van het percentage dat het
(helemaal) eens is met de stelling. Het grootste verschil tussen meting 1 en meting 2 is
waar te nemen bij Turks-Nederlandse personen. In de tweede meting (2018) geeft 31%
van hen aan de wensen uit de directe omgeving altijd te betrekken bij het maken van een
keuze voor een opleiding of een beroep in vergelijking met 42% bij meting één (2015). Bij
de Nederlandse groep zien we echter een stijging van 4%. Het lijkt erop dat gedurende de
looptijd van het Actieplan de groep met een Nederlandse achtergrond de wensen van de
directe omgeving meer is gaan meenemen dan andere etnische groepen. Dit resulteert
erin dat de verschillen tussen etnische groepen kleiner zijn geworden in 2018.
Tussen de meting in 2015 en de tweede meting in 2018 zijn er verder weinig verschillen
waar te nemen op het gebied van opleidings-, beroepskeuze en economische
zelfstandigheid. De meerderheid van de respondenten geeft in beide metingen aan het
belangrijk te vinden om zelf een opleidings- en beroepskeuze te maken en om zelf geld te
verdienen. Ongeveer een kwart van de respondenten neemt bij het maken van een
opleidings- en beroepskeuze altijd de wensen van de directe omgeving mee.
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Met ‘directe omgeving’ bedoelen we ouders, broers, zussen, ooms, tantes, goede vrienden.

Figuur 4:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Ik vind het belangrijk om mijn eigen geld te

verdienen.”
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Figuur 4 laat zien hoe belangrijk men het vindt om zelf geld te verdienen. Ten opzichte
van 2015 vinden alle etnische groepen – met uitzondering van personen met een nietWesterse migratie-achtergrond – het belangrijker geworden om hun eigen geld te
verdienen. Als we een onderscheid maken naar geslacht, vinden zowel mannen als
vrouwen het in 2018 belangrijker dan in 2015 om hun eigen inkomsten te verdienen.
Mannen vinden dit, zowel in 2015 als in 2018, iets belangrijker dan vrouwen.
G e dr a g
Uit de metingen blijkt dat er in 2018 een grotere groep dan in 2015 heeft aangegeven de
keuze voor de opleiding daadwerkelijk zelf te hebben bepaald (gedrag). Daartegenover
zien we ook in 2018 nog een grote groep die aangeeft dat beroepskeuze is bepaald door
de omgeving. Wat betreft de keuze voor de opleiding, geeft ongeveer 86% van de mannen
en vrouwen in 2015 en 2018 aan dat ze het (helemaal) eens zijn met d e stelling dat ze de
keuze voor de opleiding zelf hebben gemaakt. Mannen geven in zowel meting 1 als 2,
vaker dan vrouwen aan dat ze het (helemaal) eens zijn met de stelling dat de
beroepskeuze is bepaald door de directe omgeving.
O mg ev i ng
Wat betreft de invloed van de omgeving op opleidings- en beroepskeuze en economische
zelfstandigheid zijn de verschillen tussen 2015 en 2018 klein. Bij een derde van de
respondenten heeft de omgeving een duidelijke mening en bij iets minder dan een derde
heeft de omgeving geen duidelijke mening. Ook is er verdeeldheid over de invloed van de
omgeving wat betreft het stimuleren om economisch zelfstandig te zijn. Zowel in 2015 als
in 2018 wordt de meerderheid (zo’n 60%) van de respondenten door de directe omgeving
gestimuleerd om economisch zelfstandig te zijn. Minder dan 10% wordt daarin niet
gestimuleerd.
Als we vervolgens kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen blijkt dat er
tussen 2015 en 2018 verschillen bestaan. Bij vrouwen heeft de omgeving een duidelijkere
mening gekregen wat betreft de opleidings- en/of beroepskeuze en stimuleert de
omgeving hen vaker om economisch zelfstandig te zijn. Bij mannen blijkt juist dat de
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omgeving een geringere invloed heeft gekregen en de omgeving hen ook minder
stimuleert om economisch zelfstandig te zijn. Hierdoor zijn mannen en vrouwen dichter bij
elkaar komen te liggen wat betreft de invloed van de omgeving.
Figuur 5:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Mijn directe omgeving heeft een duidelijke

mening over mijn opleidings- en/of beroepskeuze.”
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Uit Figuur 5 blijkt dat er veel verschillen zijn tussen etnische groepen waar het gaat om de
invloed van de omgeving op opleidings- en/of beroepskeuze. Zo is de invloed van de omgeving
in 2018 licht toegenomen onder Turkse-Nederlanders, Surinaamse-Nederlanders en personen
met een Nederlandse achtergrond. Onder Marokkaanse-Nederlanders en mensen met een
(niet)westerse migratie-achtergrond is de invloed van de omgeving daarentegen afgenomen.
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Figuur 6:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Mijn directe omgeving stimuleert mij om

economisch zelfstandig te zijn”
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Opvallend in Figuur 6 is dat in 2018 77% van de Marokkaanse-Nederlanders het helemaal
(eens) is met de stelling dat de omgeving hen stimuleert om economisch zelfstandig te
zijn in vergelijking met 66% in 2015. In vergelijking met alle andere etnische groepen
(waaronder Nederlandse) is dit hoog te noemen. Bij de groep overige respondenten met
een migratie-achtergrond (westers en niet-westers) is dit percentage ten opzichte van
meetpunt 1 juist aanzienlijk lager geworden met ongeveer 11%.
4 . 1 . 2 V r i j he i d i n pa r tn e rk e uze
H o ud in g
In zowel 2015 als 2018 is het merendeel van de respondenten het (helemaal) eens met de
stelling dat iedereen vrij moet zijn om zelf een partner te kiezen, dat vrije partnerkeuze
voor iedereen opgaat ongeacht geslacht, en dat homoseksuele mannen/lesbische v rouwen
vrij moeten zijn om voor hun seksuele oriëntatie uit te komen. In zowel 2015 als 2018 is
ongeveer 20% van de respondenten van mening dat je een partner niet alleen kiest, maar
dat ook de mening van de directe omgeving daarbij van belang is. Iets mee r dan de helft
van de respondenten is het hiermee (helemaal) oneens op beide meetmomenten.
Wat betreft de meningen van de respondenten over de vrijheid omtrent partnerkeuze en het
uitkomen voor seksuele oriëntatie, zien we bij de mannen een toename van de acceptatie
van homoseksualiteit. Bij de vrouwen is er geen verschil op te merken tussen 2015 en
2018.
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Figuur 7:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Iedereen moet vrij zijn om zelf zijn/ haar partner te

kiezen.”
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Als we de stelling over vrije partnerkeuze opsplitsen naar etniciteit zijn er enkele
opvallendheden. Bij respondenten met een Surinaamse-Nederlandse achtergrond of een
westerse migratie-achtergrond zien we dat er een stijging is op te merken tussen 2015 en
2018 van ongeveer 5%. Daartegenover zien we bij Turkse-Nederlanders, MarokkaanseNederlanders en overige respondenten met een niet-westerse migratie-achtergrond een
daling wat betreft de acceptatie van vrije partnerkeuze. De groep zonder migratie achtergrond is stabiel hoog gebleven in 2018 ten opzichte van 2015.
Figuur 8:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Een partner kies je niet alleen zelf, ook de mening

van je directe omgeving is belangrijk.”
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Figuur 8 laat zien dat er tussen 2015 en 2018 een sterke daling plaatsvindt van het
belang van de invloed van de omgeving bij de groepen Turkse-Nederlanders en de groep
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met een niet-westerse migratie-achtergrond. In 2018 is het belang van de
omgevingsinvloed het hoogst onder Marokkaanse-Nederlanders. Dit percentage is stabiel
gebleven ten opzichte van 2015.
Figuur 9:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn

vrij om voor hun seksuele oriëntatie uit te komen.”

100%
90%

78% 76%

80%
70%
60%

57%

54%

60% 56%

73%
66%

79%

83%

85%

89%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

2015

2018

Bij de stelling “Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn vrij om voor hun
seksuele oriëntatie uit te komen” zien we grote verschillen in de mate waarin mensen van
verschillende etnische groepen het hiermee (helemaal) eens zijn. We zien dat bij de
personen met een westerse migratie-achtergrond en een Nederlandse achtergrond het
aandeel (helemaal) eens is gestegen in 2018 ten opzichte van 2015. Bij alle andere
groepen zien we juist dat ze het minder eens zijn geworden met de stelling in de
afgelopen jaren.
I nt ent i e
Uit de metingen blijkt dat er in 2018, ten opzichte van 2015, een lichte afname is van het
aantal respondenten dat aangeeft het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat zij de
wensen van de directe omgeving meewegen in hun beslissing omtrent partnerkeuze. Het
lijkt er op dat de omgevingsinvloeden wat betreft partnerkeuze iets minder sterk zijn
geworden gedurende de looptijd van het Actieplan.
Op de stelling “De enige die mijn partner kiest, ben ikzelf” ant woordt het overgrote deel
met “helemaal eens”, dan wel “mee eens”. Tussen mannen en vrouwen bestaan er geen
opvallende verschillen tussen 2015 en 2018.
G e dr a g
Zowel in 2015 als 2018 geeft zo’n 95% van de respondenten aan het (helemaal) eens te
zijn met de stelling dat ze zijn of haar partner zelf hebben gekozen. 5% geeft aan
neutraal te zijn ten aanzien van deze stelling en minder dan één procent is het (helemaal)
oneens. Het is opvallend dat ongeveer 10% vervolgens wel aangeeft het (helemaal) eens
te zijn met de stelling dat de partnerkeuze is bepaald door de directe omgeving. 15% is
neutraal en ongeveer 74% is het (helemaal) oneens met deze stelling.
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Waar het gaat om de invloed van de omgeving op partnerkeuze, bestaan er tussen
mannen en vrouwen nauwelijks verschillen in 2015 en 2018. Alleen geven mannen iets
vaker aan dat de partnerkeuze is bepaald door de omgeving dan vrouwen .
Figuur 10:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “Mijn partnerkeuze is bepaald door mijn directe

omgeving.”
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Mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond geven in 2018 ten opzichte van 2015
minder vaak aan dat zij hun partner zelf hebben gekozen. Turkse-Nederlanders en
Marokkaanse-Nederlanders geven niet alleen aan minder vaak zelf hun partner te kiezen ,
maar geven in 2018 eveneens minder vaak aan dan in 2015 dat de partnerkeuze is
bepaald door de directe omgeving (Figuur 10). Dit lijkt een tegenstrijdige bevinding
waarvoor wij geen verklaring hebben.
Surinaamse-Nederlanders geven in 2018 vaker aan dan in 2015 dat zij hun partner zelf
hebben gekozen en geven minder vaak aan dat hun partnerkeuze is bepaald door hun
directe omgeving. Tegelijkertijd blijkt ook uit de metingen dat bij alle etnische groepen,
behalve de Surinaamse-Nederlanders en de groep met een Nederlandse achtergrond, het
aantal respondenten dat aangeeft dat de omgeving een duidelijke mening heeft over de
partnerkeuze is gedaald. Deze daling is het grootst onder de groep met een westerse
migratie-achtergrond (15%), gevolgd door de groep Turkse-Nederlanders en de
Marokkaanse-Nederlanders (10%). De groep Nederlanders blijft stabiel op 29%.
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Figuur 11:

Percentage (helemaal) eens met de stelling: “In mijn directe omgeving is homoseksualiteit een

taboeonderwerp.”
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In figuur 11 zijn er grote verschillen waar te nemen tussen etnische groepen bij de
stelling “In mijn directe omgeving is homoseksualiteit een taboeonderwerp”. De
percentages die aangeven het (helemaal) eens te zijn met de stelling blijven redelijk
stabiel tussen 2015 en 2018. Hoewel er een zeer kleine daling te zien is, blijft
homoseksualiteit als taboeonderwerp relatief hoog onder Turkse-Nederlanders (35%) en
Marokkaanse-Nederlanders (37%) ten opzichte van de andere groepen. Onder de groep
met een niet-westerse migratieachtergrond ligt dit aantal iets lager (29%). Een stuk lager
ligt het onder de Surinaamse-Nederlanders (15%), gevolgd door personen met een
westerse migratieachtergrond (10%) en de groep met een Nederlandse achtergrond (8%).
4 . 1 . 3 C a s us se n o v er pa rt n erk e u ze
Aan de respondenten zijn enkele (fictieve) casussen voorgelegd over de
partnerkeuze van hun eigen dochter of zoon. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
casussen over heteroseksuele relaties, interculturele relaties en interreligieuze relaties.
C a s us se n o v er h et e ros ek s u el e r e la t i es
Uit de metingen wordt duidelijk dat er tussen 2015 en 2018 geen verschillen zijn in de
houding van ouders ten aanzien van het hebben van een heteroseksuele relatie van hun
zoon of dochter op 16-jarige leeftijd.

41

Figuur 12:

Casus heteroseksuele relatie: Stel, uw dochter van 16 vertelt u dat ze een vriend heeft.
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In Figuur 12 valt op dat Marokkaanse-Nederlanders zowel in 2015 als in 2018 er van alle
etnische groeperingen het meest moeite mee zouden hebben als hun dochter van 16 een
relatie zou hebben. Het is eveneens opvallend dat in 2018 een lager percentage Turkse Nederlanders achter deze keuze zou staan dan in 2015. Onder Surinaamse -Nederlanders
en personen met een niet-westerse migratieachtergrond is het aantal mensen dat achter
deze keuze van hun dochter zou staan juist toegenomen.
Figuur 13:

Casus heteroseksuele relatie: Stel, uw zoon van 16 vertelt u dat hij een vriendin heeft.
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In Figuur 13 is te zien hoe mensen van verschillende etnische groepen denken over de
casus waarin hun zoon van 16 thuis vertelt dat hij een vriendin heeft. Turkse Nederlanders zouden er – evenals bij dochters – bij zonen meer moeite mee hebben dan
in 2015 als hij op 16-jarige leeftijd thuiskomt met een vriendin. En SurinaamseNederlanders hebben er juist – evenals bij dochters – minder moeite mee dan in 2015
wanneer hun zonen van 16 thuiskomen met een vriendin.
C a s us se n o v er int e rc ul tu r e le re la t ie s
Uit de resultaten blijkt dat mensen in 2018 vaker dan in 2015 achter de keuze van hun
kind zouden staan wanneer zij een partner van een andere culturele achtergrond zouden
hebben.
Figuur 13:

Casus interculturele relatie: Stel, uw dochter van 21 heeft een vriend, maar hij heeft een andere

culturele achtergrond
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Figuur 14:

Casus interculturele relatie: Stel, uw zoon van 21 heeft een vriendin, maar zij heeft een andere

culturele achtergrond
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De figuren 13 en 14 tonen dat de verschillen tussen 2015 en 2018 relatief beperkt zijn.
Voor zowel dochters als zonen blijkt dat Turkse-Nederlanders in 2018 minder vaak achter
de keuze van hun kind zouden staan wanneer zij een relatie hebben met iemand met een
andere culturele achtergrond. Surinaamse-Nederlanders geven in 2018 juist vaker aan dat
zij achter de keuze van hun kind zouden staan in het geval van een interculturele relatie.
Dit laatste geldt ook voor mensen met een westerse migratieachtergrond o f een
Nederlandse achtergrond.
C a s us se n o v er int e r re l ig i eu z e r e la t i es
Ook op het gebied van het tolereren van interreligieuze relaties zijn in algemene termen
nauwelijks verschillen waar te nemen tussen 2015 en 201. Gemiddeld staat zo’n 60% van
de Nederlandse bevolking achter de keuze van zijn of haar zoon/dochter als deze een
relatie heeft met iemand van een andere religie.
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Figuur 15:

Casus interreligieuze relatie: Stel, uw dochter van 21 heeft een vriend, maar hij heeft een andere

religie
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Figuur 16:
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Casus interreligieuze relatie: Stel, uw zoon van 21 heeft een vriendin, maar zij heeft een andere

religie
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De figuren 15 en 16 laten zien dat gedurende de looptijd van het Actieplan bij
verschillende etnische groepen een groei in de acceptatie wat betreft kinderen die een
partner kiezen met een andere religie te zien is. Bij de groep Turkse - en Marokkaanse-
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Nederlanders zien we echter een sterkere afwijzing van het hebben van een part ner met
een andere religie in 2018 dan in 2015.
4 . 1 . 4 K e nn is o ve r z e lf be sc h ik k in gs r ech t
In het algemeen weet zo’n 20 tot 35% van de respondenten niet exact hoe
zelfbeschikkingsrechten geregeld zijn. Van de respondenten geeft zo’n 35 tot 75% aan
kennis te hebben van het zelfbeschikkingsrecht. Opvallend is dat ongeveer 20% van de
respondenten in 2018 nog niet wist dat het dwingen van iemand tot een huwelijk
(huwelijksdwang) of het dwingen om iemand in het buitenland achter te blijven
(achterlating) in Nederland strafbaar is. Ook wist in 2018 26% van de respondenten niet
dat Veilig Thuis hulp en advies geeft bij geweld in huiselijke kring en dat huwelijksdwang,
eergerelateerd geweld, achterlating en huwelijkse gevangenschap daar ook onder vallen.
Dit is echter een lager percentage dan de 31% in 2015. Men was er het vaakst van op de
hoogte dat partners van gelijke geslacht in Nederland mogen trouwen en beiden erkend
ouder van hun kinderen kunnen zijn.
Over het algemeen valt op dat men in 2018 net iets vaker gehoord had of wist van
verschillende rechten ten aanzien van zelfbeschikking dan in 2015. De enige uitzondering
hierop betreft kennis rondom kindhuwelijken, namelijk dat Nederland kindhuwelijken
wettelijk wil voorkomen door de ‘Wet tegengaan Huwelijksdwang’, waar in staat dat beide
partners minimaal 18 jaar moeten zijn. Respondenten waren in 2018 ten opzichte van
2015 slechter van het bestaan hiervan op de hoogte. Een mogelijke verklaring hiervoor is
de reuring die in 2015 ontstond, toen bekend werd dat huwelijken die onder dwang zijn
afgesloten en waarbij een van de partners nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
vanaf december 2015 niet meer worden erkend in Nederland.

4.2

Maatschappelijke ontwikkelingen vanuit kwalitatief perspectief

4 . 2 . 1 V o o r li ch te rs , pr of es s i o na ls e n fr on t li ne r a ls s leu te l f ig ur en
Veel van de voorlichters, professionals en frontliners die we in dit onderzoek gesproken
hebben, zijn zogenoemde sleutelfiguren. Zij hebben toegang tot brede en verschillende
netwerken (informeel en formeel), zijn in staat zijn om verbindingen te leggen tussen deze
netwerken en nemen daardoor een sleutelpositie in een wijk, buurt of gemeente in (vgl. Arts &
Butter, 2012; Flink & Burdorf; Van den Brink, e.a., 2012). Voor sommige sleutelfiguren geldt dat
zij zelfs landelijk opereren. Sleutelfiguren zijn vaak in staat om groepen te bereiken die voor
gemeenten en reguliere instellingen moeilijk bereikbaar zijn (vgl. Arts & Butter, 2012; Klooster
& Mejdoubi, 2014). Verder genieten sleutelfiguren vaak een bepaald aanzien en vertrouwen bij
andere mensen in de gemeenschap (Van den Brink, e.a., 2012). Dankzij hun grote sociale
netwerk, hun vaardigheden en het vertrouwen wat zij genieten, zijn sleutelfiguren goed op de
hoogte wat er leeft en speelt binnen de gemeenschap. Hierdoor zijn zij in staat om uitspraken te
doen over algemene ontwikkelingen die verder reiken dan persoonlijke anekdotes. Hoewel het
percepties zijn, geeft het gezien hun sleutelpositie wel een indicatie van maatschappelijke
ontwikkelingen.
4 . 2 . 2 Verschillen binnen en tussen gemeenschappen
In de gesprekken met de voorlichters, professionals en frontliners is ook besproken welke
ontwikkelingen zij zien in de samenleving op het terrein van zelfbeschikking. Dit heeft een
aantal interessante inzichten opgeleverd. Een professional signaleert een trend waarin
jongeren acties plegen om de zelfbeschikking van anderen te beschermen. Denk aan
broers die het voor hun zus opnemen als zij verkering heeft of jongeren die hun broer
helpen met zijn homoseksualiteit. Deze ontwikkeling is volgens haar een gevolg van
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opgroei- en socialisatieprocessen. Met name op gemengde scholen zouden kinderen een
gedeeld normbesef ontwikkelen.
Wat verder opvalt, is dat de verschillende sleutelfiguren opmerken dat er weliswaar
veranderingen zijn, maar dat er tegelijkertijd wel verschillen bestaan binnen en tussen
gemeenschappen. Zo zou er onder vluchtelingenvrouwen van Afghaanse, Pakistaanse en
Somalische afkomst andere problematiek spelen dan onder bijvoorbeeld de steeds vaker hoger
opgeleide Turks-Nederlandse vrouwen.
Ook binnen gemeenschappen zouden zich verschillen voordoen, bijvoorbeeld tussen mannen en
vrouwen, tussen laag- en hoogopgeleiden en tussen generaties. Met name onder hoogopgeleide
jonge vrouwen zouden thema’s als vrije partnerkeuze en keuzes rondom bijvoorbeeld studie en
werk vaak besproken worden. Bewustzijn over het zelfbeschikkingsrecht doet zich vooral voor
onder jongeren, bij ouders verlopen de veranderingen langzamer. Jongeren staan steeds meer
stil bij de vraag of ze wel gelukkig worden door zich per definitie te conformeren aan de
sociale norm. Het beeld leeft dat jonge vrouwen steeds meer nadenken over het huwelijk
en zich vaker kritisch opstellen als er een partner aan hen wordt aangeboden. Mede
hierdoor zouden jonge vrouwen op steeds hogere leeftijd trouwen.
Een sleutelfiguur binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap signaleert dat jonge TurksNederlandse meiden steeds steviger in hun schoenen staan, een sterke wil hebben en deze ook
durven te uiten. Ouders zijn nog niet zover dat ze dit in volle overtuiging aanmoedigen of op
prijs stellen, maar zij maken hierin wel een ontwikkeling door. Ze willen niet langer steeds de
confrontatie aangaan en er is steeds meer berusting in het gegeven dat hun dochters zelf een
partner uitkiezen. Voor veel ouders is het overigens wel belangrijk dat de partner ook een
Turkse en islamitische achtergrond heeft.
De trend dat ouders meer ruimte bieden aan hun dochters zou voortkomen uit het feit dat veel
gearrangeerde huwelijken in de praktijk uitlopen op een scheiding. Om hun vingers hier niet
meer aan te branden, zouden ouders zich vaker terughoudender opstellen ten aanzien van de
partnerkeuze van hun dochters. Ook trouwen binnen de eigen familie komt volgens betrokkenen
minder voor. Deze culturele traditie staat onder druk doordat men merkt dat dergelijke
huwelijken gepaard gaan met familieruzies. Deze veranderingen binnen de Turks-Nederlandse
gemeenschap zijn al met al het gevolg van ontwikkelingen binnen de gemeenschap zelf en staan
los van het overheidsbeleid.
4 . 2 . 3 Z or ge n
Hoewel de verschillende sleutelfiguren signaleren dat jonge meiden het belang van
keuzevrijheid onderschrijven en hier ook naar handelen, ontbreekt die neiging nog
geregeld bij de keuze van een opleiding. Ze zijn weliswaar veel met studeren bezig, maar
kiezen voor een opleiding waarbij ze niet op kamers hoeven maar thuis kunnen blijven. Ze
zouden hierin de normen van de gemeenschap zwaarder laten meewegen dan hun
persoonlijke ambities en wensen.
Een andere zorg volgens een sleutelfiguur is dat Turkse vrouwen die in het kader van
huwelijksmigratie naar Nederland komen – soms met een hoge opleiding – in isolement
leven. Het isolement is niet opgelegd door de partner, maar ontstaat door een gebrek aan
middelen om een inburgeringscursus te betalen. Doordat deze Turkse vrouwen niet
inburgeringsplichtig zijn, zijn ze vaak onvoldoende in beeld. Een beperkt netwerk en
gebrekkige taalbeheersing houdt vrouwen in sociaal isolement.
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4.3

Publieke debat: discoursanalyse online en sociale media
In het publieke debat hebben álle burgers en publiek acterende organisaties een stem. Dit
maakt het vrijwel onmogelijk om het discours rondom zelfbeschikking volledig in beeld te
brengen. Waar er in het beleidsdebat nog een beperkt aantal organisaties is, waarvan de
uitingen relatief eenvoudig te inventariseren zijn, bestaat het publieke debat uit een
veelvoud aan actoren die zich op een veelvoud aan kanalen uiten. Slechts een deel van
deze actoren uit zich publiekelijk c.q. ‘traceerbaar’ over een bepaald thema, dat wil
zeggen dat deze uitingen ook (later) terug te vinden zijn. De beste manier om toch een
idee te krijgen van het publieke debat, is het bestuderen van nieuwsberichten en uitingen
op sociale media, zoals fora, Twitter en Facebook. Hier staan zij in direct en indirect
contact met politici, nieuwsdiensten en met elkaar.
Sommige burgers kunnen online dusdanig aanzien en bekendheid verwerven dat zij
mogelijk invloed kunnen uitoefenen op andere partijen in het debat. Met uitzondering van
deze enkelingen, is de directe invloed van individuele burgers op specifieke beleidsthema’s
zoals zelfbeschikking echter beperkt. Als collectief hebben burgers daarentegen wel
invloed op het discours: politieke partijen zijn geneigd in te spelen op een bepaalde
tendens om aansluiting met hun achterban te behouden. En ook de nieuwsdiensten
gebruiken de taal van de burger om in nieuwsberichten duidelijk te maken waar het o ver
gaat. Zo versterken alle individuele actoren in het publieke debat elkaar in de woordkeuze
en de teneur van het debat. De vraag is in hoeverre dit ook het geval is wanneer het gaat
om zelfbeschikking en aan het Actieplan Zelfbeschikking verbonden thema’s: spreken
burgers zich daadwerkelijk hierover uit in online en social media?
Door middel van een online en social media analyse kan de berichtgeving over een
onderwerp worden gemonitord. Die monitoring geeft een beeld van de mate waarin een
onderwerp in het land leeft, de onderwerpen waaraan het debat is verbonden, de bronnen
en auteurs alsook hoeveel views een berichtgeving in potentie heeft. Daarmee is een
analyse van de online en sociale media een goede graadmeter voor het publieke debat.
Deze analyse voeren we uit met een speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld
zoekprogramma, dat wil zeggen software waarmee het internet gericht doorzocht wordt
op berichten over een bepaald onderwerp. Voor deze discoursanalyse hebben wij met
behulp van het programma Coosto de volgende type online en social media bronnen
doorzocht: Nieuwsbronnen, Blogs, Twitter, Facebook, Forum, YouTube, Instagram,
LinkedIn, Google+ en Pinterest 5. We kijken naar de volgende elementen alsook naar
eventuele verschillen hierin tussen de thema’s gerelateerd aan het Actieplan
Zelfbeschikking :


Hoeveel: de frequentie waarin het thema zelfbeschikking en aan het Actieplan
Zelfbeschikking gerelateerde thema’s leeft in online en sociale media;



Wanneer: piekmomenten in berichtgeving;



Hoe en wat: veelgebruikte termen in de berichtgeving;



Waar en wie: de bronnen en auteurs van de berichtgeving;



Bereik: het aantal views ofwel het aantal mensen dat met de berichtgeving wordt
bereikt.

Voor de analyse hanteren we de periode van het Actieplan Zelfbeschikking , namelijk 1
januari 2015 tot en met 31 december 2017. In de uitvoering van het Actieplan zijn een
5
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Samengevoegd onder de noemer ‘overig’.

aantal momenten te onderscheiden die mogelijk aanleiding kunnen zijn voor pieken in
berichtgeving. 6 Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen. Daarnaast zijn mogelijk ook
de volgende gebeurtenissen van belang:


Op 2 juli 2015 heeft de VN-Mensenrechtenraad de resolutie aangenomen waarin
kindhuwelijken als schending van de mensenrechten wordt aangemerkt;



Op 5 december 2015 treedt de Wet tegengaan huwelijksdwang in werking waarmee
het moeilijker wordt gemaakt om in Nederland een gedwongen huwelijk te sluiten;



Op 1 maart 2016 treedt het verdrag van Istanboel in, gericht op de aanpak van
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Gebaseerd op Kamerbrief 31 maart 2016 betreft uitvoering van het Actieplan Zelfbeschikking alsook
activiteitenagenda Platform Eer en Vrijheid.
6
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Activiteit

Datum/periode

Lancering Actieplan Zelfbeschikking

6 jan 2015

Platform Eer en Vrijheid, ontbijtsessie

16 april 2015
10 maart 2016

Platform Eer en Vrijheid, landelijke bijeenkomst

15 jan 2015
8 okt 2015
12 mei 2016
18 mei 2017

Campagne ‘Trouwen tegen je wil’

11 mei-8 juni 2015
25 april 2016
3 april 2017

Lancering vernieuwde factsheet huwelijksdwang

14 aug 2015

Lancering ‘Coming In’

30 sept 2015

Lancering ‘Respect2Love Academy’

30 sept 2015

Livegang website ‘Praten over jouw keuzes’

21 maart 2016

Campagne ‘Praten over jouw keuzes’

Mei 2016
Okt/nov 2016
Juni 2017
Sept 2017

Publicatie 0-meting Actieplan Zelfbeschikking actielijn LHBT

4 maart 2016

Publicatie 0-meting Actieplan Zelfbeschikking

29 maart 2016

Publicatie tussenmeting Actieplan Zelfbeschikking incl. actielijn LHBT

18 juli 2017

Wij hebben de nadruk gelegd op de volgende zoektermen 7:


Overkoepelend thema:



o

Zelfbeschikking / zelfbeschikkingsrecht

o

Actieplan Zelfbeschikking

Afzonderlijke zoektermen t.b.v. vergelijking van onderliggende thema’s:
o

o

In het kader van zelfbeschikking:


Huwelijksdwang / gedwongen huwelijk



Huwelijkse gevangenschap / huwelijkse gevangenis / gevangen (in) huwelijk



Gedwongen isolement / verborgen vrouw



Eergerelateerd geweld / eerwraak



Trouwen tegen je wil

In het kader van LHBT:


Biculturele/bicultureel in combinatie met LHBT



Coming in in combinatie met LHBT



Respect2Love Academy

In de keuze van zoektermen is rekening gehouden met het gegeven dat sommige termen
onvoldoende afgebakend of helder zijn om met zekerheid te kunnen zeggen dat deze term
ook daadwerkelijk wordt gebruikt in relatie tot de thematiek van het Actieplan
Zelfbeschikking. Zo kan de term ‘keuzevrijheid’ ook gaan over vrije keuze voor een
bepaalde zorgverlener of de vormgeving van pensioen. En de term ‘achterlating’ kan
gemakkelijk gaan over spullen of over bijvoorbeeld huisdieren. Dergelijke termen zijn te
breed interpreteerbaar, waardoor ook het gericht weglaten of uitsluiten van berichtge ving
met bepaalde woorden niet kunnen zorgen voor een goede afbakening. Deze termen zijn
daarom niet meegenomen in de analyse; de resultaten hiervan zijn namelijk niet
eenduidig te interpreteren.
7
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De exacte zoekopdrachten zijn opgenomen in de bijlage.

4 . 3 . 1 R e su l ta t en : z el fb e sch ik k in g / z e lf be sc h ik k ing s re ch t
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
Tijdens de looptijd van het Actieplan vinden 42.694 uitingen plaats rondom
zelfbeschikking(srecht). Het gaat om 27.730 berichten en 14.964 reacties; een verhouding
van twee op één. Wanneer we deze uitingen – ondanks het toevoegen van diverse
uitsluitende termen in de zoekopdracht – nader bestuderen, blijkt echter dat deze uitingen
zich geenszins beperken tot de betekenis die in het Actieplan aan deze terminologie wordt
verbonden. Dit is ook te zien aan de aanleidingen die we kunnen aanwijzen voor de
piekmomenten in het aantal uitingen rondom zelfbeschikking(srecht). Enkel het
piekmoment van 24 augustus 2016 hangt samen met een onderwerp dat gerelateerd is
aan het Actieplan:


24 aug 2016: ophef over moslima op het strand van Cannes die in het kader van het
burkiniverbod werd gedwongen haar kleding uit te trekken;



13 sept 2016: gerelateerd aan discussie rondom aanpassing donorwet;



13 okt 2016: valt samen met de nationale donorweek, berichtgeving over de
donorwet en debatten over voltooid leven;



9 dec 2016: 25 e editie van ‘Mars voor het Leven’ op het Malieveld in Den Haag.

Dit laat zien dat de termen zelfbeschikking(srecht) breed geïnterpreteerde termen zijn die
aan allerlei punten gerelateerd aan vrije keuze gelinkt worden en moeilijk toe te spitsen
zijn aan de betekenis die vanuit het Actieplan aan deze termen wordt verbonden. Het lijkt
of uitingen die hier wel aan gerelateerd zijn worden ondergesneeuwd door thema’s als
orgaandonatie, voltooid leven cq. euthanasie en abortus. Kijken we naar het aantal
berichten ten opzichte van het aantal reacties, dan ligt het zwaartepunt met 65% van de
uitingen bij berichten.

Totaal

Berichten

42.694

27.730 (65%)

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

14.964

91.791.755

(35%)
Piek 24 aug 2016

355

43

312

Onbekend 8

Piek 13 sept 2016

1.106

679

337

Onbekend

Piek 13 okt 2016

809

569

240

Onbekend

Piek 9 dec 2016

638

228

410

452.563

Bereik: aantal views
Berichten rondom zelfbeschikking(srecht) hebben een bereik van 91.791.755 views.
Wanneer we dit vergelijken met het bereik van andere zoektermen, dan ligt dit behaalde
bereik in verhouding tot het aantal uitingen iets hoger dan gemiddeld. Deze views worden
voornamelijk via blogs en in mindere mate door nieuwsberichten en Twitter bereikt.
Daarentegen is de mediareach van de piek rond 9 december 2016 juist wel toe te
schrijven aan Twitter.
Hoe en wat: veelgebruikte termen
Veelgebruikte en opvallende termen in de berichtgeving zijn: leven, artikel, rechten, islam
en genitale integriteit. Onderstaande tag cloud laat de woorden zien die vaak in
Wanneer bij mediareach ‘onbekend’ vermeld staat, is het aantal berichten en gerelateerde reacties
ontoereikend om de mediareach te kunnen bepalen.
8
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combinatie met de zoekterm zelfbeschikking(srecht) genoemd worden. Hier zien we, naast
bovengenoemde termen, ook diverse termen die met zelfbeschikkings(recht) in termen
van het Actieplan Zelfbeschikking verbonden zijn, zoals mensenrechten, vrijheid, islam,
moslima en zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. We zien echter ook termen die (ook)
gerelateerd lijken te zijn aan de aanleidingen van de gevonden piekmomenten, te weten
Alexander Pechtold, lichamelijke zelfbeschikking, dood en (levens)einde. Het is dan ook
moeilijk een om scheiding te maken tussen zelfbeschikking(sr echt) zoals bedoeld in het
Actieplan Zelfbeschikking en zelfbeschikking(srecht) in de brede zin van het woord.

Waar en wie: bronnen en auteurs
Twitter is overduidelijk de voornaamste bron waarop gesproken wordt over
zelfbeschikking(srecht). Daaropvolgend vinden de meeste uitingen op nieuwsbronnen
plaats. In redelijk gelijke mate wordt er ook in blogs, op Facebook en in op fora over
zelfbeschikking(srecht) gesproken.
Wat betreft specifieke websites bestaat de top 5 van sites waar de meeste berichten
verschijnen uit joop.bnnvara.nl, joop.vara.nl (uitkomend op eenzelfde landingspagina),
nujij.nl, forum.fok.nl en nieuwskoerier.nl.
Kijkend naar de auteurs blijkt het om 17.991 auteurs te gaan die betrokken zijn bij de
uitingen. De verhouding tussen het aantal berichten en het aantal auteurs is daarmee 1,5.
Dit houdt in dat elke auteur gemiddeld 1,5 bericht heeft geplaatst. Nemen we ook de
reacties mee dan is de verhouding 2,4. 45% van de auteurs zijn mannen en 22% vrouw.
Daarnaast gaat het bij 23% om organisaties of om auteurs waarvan het geslacht niet
bekend is. De top 10 auteurs bestaat voornamelijk uit individuele personen die geen
directe (professionele) link met het Actieplan hebben of tot diens doelgroep lijken te
behoren. Daarnaast bestaat de top 10 uit een aantal journalisten werkzaam bij de
Volkskrant en burgerraadslid en kandidaat gemeenteraadslid van GroenLinks in de
gemeente Dronten Sonja Plomp.
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Bron

Aantal berichten

Nieuws

8.960

Blog

2.695

Twitter

25.969

Facebook

2.514

Forum

2.320

YouTube

51

Instagram

75

Overig

110

4 . 3 . 2 R e su l ta t en : Ac t ie p la n Z e l f be sc hi k k ing
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
In de gehele looptijd van het Actieplan onderscheiden we 184 uitingen die de termen
‘Actieplan Zelfbeschikking’ bevatten. Deze uitingen vallen uiteen in 163 berichten en 21
reacties. De verdeling tussen een bronbericht en reacties is daarmee relatief klein: er
vindt weinig gesprek plaats naar aanleiding van het initiële bericht. Tevens is er sprake
van slechts één piekmoment, namelijk op 6 januari 2015. Dit is het moment dat het
Actieplan bekend werd gemaakt. Bovendien zien we dat maar liefst 89% van de uitingen
om berichten gaat en slechts 11% om reacties. Dit duidt op een ‘debat’ bestaande uit min
of meer eenrichtingsverkeer.
Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

184

163 (89%)

21 (11%)

268.578

Piek 6 januari 2015
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1

Onbekend

Bereik: aantal views
Het aantal views van berichtgeving rondom het Actieplan wordt berekend op 268.578 en
kan bijna in zijn geheel worden toegeschreven aan Nieuwsbronnen. Het aantal berichten
in het piekmoment is te laag om hiervoor inzicht te geven in de mediareach waarmee het
ook niet mogelijk is om aan te duiden vanuit welke bron het bereik het grootst is.
Wanneer we het overkoepelende bereik vergelijken met het bereik van andere
zoektermen, dan ligt dit behaalde bereik in verhouding tot het aantal uitingen rond het
gemiddelde.

Hoe en wat: veelgebruikte termen
Veelgebruikte en opvallende termen in de berichtgeving zijn: huwelijkse gevangenschap,
kabinet, aanpak eergerelateerd geweld, ervaringsdeskundigen, signalen van
huwelijksdwang en oorzaken. Onderstaande tag cloud laat de woorden zien die vaak in
combinatie met de zoekterm ‘Actieplan Zelfbeschikking’ genoemd worden. Hiermee wordt
duidelijk welke punten uit het Actieplan vooral aandacht krijgen, namelijk huwelijkse
gevangenschap, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Overige aandachtspunten in
het Actieplan als gedwongen isolement, achterlating en acceptatie van (biculturele) LHBT’s
lijkt minder aandacht te krijgen. Wel wordt er bericht over de inzet van
ervaringsdeskundigen in de aanpak.

Waar en wie: bronnen en auteurs
Twitter is de voornaamste bron waarop gesproken wordt over het Actieplan, gevolgd door
nieuwsbronnen. Ook is er een klein aantal blogs geschreven. Andere bronnen berichten

53

niet over het Actieplan. De top 5 van specifieke websites waar de meeste berichtgevi ng
plaatsvindt wordt gevormd door zoek.officielebekendmakingen.nl, movisie.nl, en de
Twitterpagina’s van Stichting Katilim, Shirin Musa (directeur van Stichting
Femmes4Freedom) en Republiek Allochtonië. We kunnen daarnaast 107 auteurs
onderscheiden bestaande uit 25% mannelijke, 30% vrouwelijke en 45% overige auteurs.
De verhouding van het aantal auteurs in relatie tot het aantal berichten is 1,5. Dit
betekent dat elke auteur gemiddeld 1,5 berichten heeft geplaatst. Wanneer ook reacties in
de verhouding worden meegenomen, bedraagt de verhouding 1,7.
De top 10 auteurs bestaat uit (afgevaardigden van) maatschappelijke organisaties
(Stichting Katilim, Shirin Musa), Republiek Allochtonië, overheidspagina’s (Twitteraccount
‘governance_NL’ en rijksoverheid.nl), journalisten en een aantal individuele personen die
niet direct tot de doelgroep van het Actieplan lijken te behoren of vanuit hun professie
met het Actieplan verbonden lijken te zijn.
Bron

Aantal berichten

Nieuws

60

Blog

16

Twitter

108

Facebook

0

Forum

0

YouTube

0

Instagram

0

Overig

0

4 . 3 . 3 R e su l ta t en : Hu we l i jk s dw a ng / g e dw on ge n h uwe l i j k
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
In de gehele looptijd van het Actieplan onderscheiden we 16.038 uitingen bestaande uit
8.234 berichten en 7.804 reacties. De verdeling tussen een bronbericht en reacties is
daarmee min of meer gelijk, namelijk 51% berichten ten opzichte 49% reacties. Er zijn
diverse piekmomenten zichtbaar. Deze piekmomenten zijn te verklaren door:


11 mei 2015: start met de campagne ‘Trouwen tegen je wil’;



28 sept 2015: wetsvoorstel voor het tegengaan van huwelijksdwang;



12 feb 2016: publicatie rapport ‘Gewoon getrouwd. Een onderzoek naar
kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland’ en daaraan gekoppeld
berichtgeving over e-learning Huwelijksdwang ontwikkeld door Fier;



24 mei 2017: postercampagne tegen huwelijksdwang Rotterdam. Wanneer we hieraan
gerelateerde zoektermen toevoegen blijven er slechts 32 in plaats van 1.121 uitingen
over;



23 dec 2017: gerelateerd aan discussie rondom tegenhouden van postercampagne
tegen huwelijksdwang door het stadsbestuur van Amsterdam.

Het piekmoment op 10 oktober 2016 laat geen duidelijke lijn zien om een aanleiding te
kunnen aanduiden.
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Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

16.038

8.234 (51%)

7.804

66.609.146

Piek 11 mei 2015

245

180

65

Onbekend

Piek 28 sept 2015

1.131

201

930

Onbekend

Piek 12 feb 2016

311

75

236

767 (YouTube)

Piek 10 okt 2016

238

16

222

Onbekend

Piek 24 mei 2017

1.121

189

932

2.524.051 (Twitter,

(49%)

Facebook en
Nieuwsbronnen)
Piek 23 dec 2017

187

134

53

179.174 (Twitter)

Bereik: aantal views
Het aantal views van berichtgeving rondom huwelijksdwang of gedwongen huwelijk wordt
berekend op 66.609.146. Wanneer we dit vergelijken met het bereik van andere
zoektermen, dan is dit in verhouding tot het aantal uitingen het hoogst bereik da t wordt
behaald; het bereik is circa drie keer zo hoog dan het gemiddeld bereik. Deze kunnen
voornamelijk toegeschreven worden aan Twitter, Nieuwsbronnen, Facebook en Blogs. De
mediareach van de piek rond 12 februari 2016 is echter voornamelijk toe te schr ijven aan
YouTube.
Hoe en wat: veelgebruikte termen
De trending topics rondom huwelijksdwang of gedwongen huwelijk zijn: kindhuwelijken,
huwelijk, kindbruiden, islam, moslim/moslims en eerwraak. Dit laat zien dat het thema
vooral in verband wordt gebracht met kinderen en aan Islam verbonden cultuur. In
onderstaande tag cloud valt daarnaast het woord ‘wet’ op. Dit is waarschijnlijk gerelateerd
aan het wetsvoorstel voor het tegengaan van huwelijksdwang.

Waar en wie: bronnen en auteurs
Onderstaande laat zien dat met name op Twitter over de thematiek wordt gesproken.
Nieuwsbronnen vormen de tweede bron voor de meeste berichtgeving.
De top 5 van websites waar de meeste berichtgeving plaatsvindt wordt gevormd door de
facebookpagina van het AD, joop.bnnvara.nl, joop.vara.nl (beide uitkomend op eenzelfde
landingspagina), forums.marokko.nl en geenstijl.nl. Daarnaast kunnen 7.647 auteurs
worden onderscheiden bestaande uit 37% mannelijke en 25% vrouwelijke auteurs alsook
38% onzijdige auteurs. De verhouding van het aantal auteurs tot het aantal berichten is
1,1 en tot het totaal aantal uitingen 2,7. Dit houdt in dat elke auteur gemiddeld 1,1
berichten heeft geplaatst en verantwoordelijk is voor gemiddeld 2,7 uitingen.
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De top 10 auteurs bestaat uit journalisten en (afgevaardigden van) maatschappelijke
organisaties (Plan Nederland, Stichting Femmes4Freedom en Shirin Musa). Daarnaast
behoren ook vrijgevestigde webredacteur rondom veiligheid en leefbaarheid Margareth
Weijers en Kirsten Regtop, sociaal ondernemer op het gebied van huiselijk geweld en
Voorzitter van GroenLinks Apeldoorn tot de top 10. Dit laat zien dat er voornamelijk door
professionals over de thematiek wordt gesproken.
Bron

Aantal berichten

Nieuws

3.906

Blog

962

Twitter

7.691

Facebook

2.099

Forum

1.052

YouTube

220

Instagram

42

Overig

66

4.3.4 Resultaten: huwelijkse gevangenschap / huwelijkse gevangenis / gevangen (in) huwelijk
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
In totaal zijn er in de periode van het Actieplan 2.496 uitingen gedaan rondom huwelijkse
gevangenschap. Opvallend is dat er meer reacties dan berichten zijn, respectievelijk 1.403
en 1.093 ofwel 44% berichten en 56% reacties. Er zijn drie piekmomenten te ontdekken,
namelijk:


17 feb 2016: gerelateerd aan Nieuwsuur-uitzending over huwelijkse gevangenschap
en kritiek op gebruikte foto in de aankondiging van de uitzending;



10 nov 2016: verschillende opiniemakers berichten over het uitblijven van de door
het kabinet beloofde actie om huwelijkse gevangenscha p aan te pakken;



30 mei 2017: postercampagne tegen huwelijksdwang Rotterdam.
Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

2.496

1.093 (44%)

1.403

1.403.901

(56%)
Piek 17 feb 2016

63

17

46

Onbekend

Piek 10 nov 2016

127

33

94

Onbekend

Piek 30 mei 2017

289

5

284

Onbekend

Bereik: aantal views
Uitingen rondom huwelijkse gevangenschap bereiken 1.403.901 views. Dit bereik komt
voornamelijk door uitingen op Twitter, maar ook via nieuwsberichten worden veel mensen
bereikt. Wanneer we het aantal views rond huwelijkse gevangenschap vergelijken met het
bereik van andere zoektermen, dan is dit in verhouding tot het aantal uitingen beduidend
lager dan gemiddeld. Gemiddeld worden drie keer meer views bereikt dan het geval is
rond huwelijkse gevangenschap.
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Hoe en wat: veelgebruikte termen
De trending topics, dat wil zeggen woorden die opvallend vaak voorkomen in de berichten
rondom huwelijkse gevangenschap zijn PVV, vrouwen, wetgeving, vrijheid, posters,
moslims, kritiek en hoop. In onderstaande tag cloud zien we wederom het woord
kindhuwelijken terugkomen.

Waar en wie: bronnen en auteurs
Onderstaande laat zien dat bijna alle uitingen binnen nieuwsbronnen en op Twitter
plaatsvinden. Dit komt overeen met de bronnen waar de meeste views worden bereikt. De
top 5 websites waar de meeste berichtgeving plaatsvindt, bestaat uit verschillende
pagina’s van joop.bnnvara.nl (joop.bnnvara.nl, joop.vara.nl, joop.nl/nieuws en
joop.nl/opinies) en de Twitterpagina van Shirin Musa.
929 auteurs zijn verantwoordelijk voor de uitingen, waarvan 37% mannelijke en 28%
vrouwelijke auteurs betreft. Bij 35% van de auteurs gaat het om organisaties of auteurs
waarvan het geslacht onbekend is.
Kijkend naar het aantal auteurs in relatie tot het aantal berichten komt de verhouding op
1,2. Dit betekent dat elke auteur gemiddeld 1,2 berichten heeft geplaatst. Als we het
totaal aantal uitingen meenemen is de verhouding 2,7. De top 10 auteurs bestaat uit
individuen met een profiel op joop.bnnvara.nl die op persoonlijke titel reacties plaatsen op
nieuwsberichten op deze website. Bij hen is niet te achterhalen wat hun (profess ionele)
verbondenheid met het Actieplan is en of zij tot diens doelgroep behoren. Daarnaast
behoren Stichting Femmes4Freedom en diens directeur Shirin M usa tot de top 10 van
auteurs.
Bron

Aantal berichten

Nieuws

1.264

Blog

128

Twitter

1.021

Facebook

41

Forum

34

YouTube

1

Instagram

5

Overig

2
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4.3.5 Resultaten: gedwongen isolement / verborgen vrouw
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
In de periode van het Actieplan zijn er 333 uitingen rondom gedwongen isolement of
verborgen vrouw gedaan, waarvan 286 berichten en 47 reacties. Er zijn twee pieken te
onderscheiden, te weten:


2 feb 2015: gerelateerd aan nieuwsberichten rond de vermissing van Yasmeen na
jaren van gedwongen isolement.



8 juli 2015: verbonden aan onderzoekspublicatie van het aantal vrouwen dat in Den
Haag in gedwongen isolement leeft.

Kijken we naar het aantal berichten ten opzichte van het aantal reacties, dan ligt het
zwaartepunt met 86% van de uitingen overduidelijk bij berichten. Dit duidt op een ‘debat’
bestaande uit min of meer eenrichtingsverkeer.
Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

333

286 (86%)

47 (14%)

32.620

Piek 2 feb 2015

67

66

1

Onbekend

Piek 8 juli 2015

50

39

11

Onbekend

Bereik: aantal views
De uitingen op dit thema bereiken 32.620 views. Deze views kunnen voor twee derde
worden toegeschreven aan Twitter en voor een derde aan YouTube. In het licht van de
bronnen van de berichten (zie onderstaand) en de aanleiding van de berichtgeving in de
piekmomenten is dit opvallend; men zou eerder nieuwsberichten als belangrijkste bron
voor het bereiken van veel views verwachten. We zien dat één post op YouTube, een
interview met Shirin Musa – directeur Femmes4Freedom – door YouTubekanaal Café
Weltschmerz, hiervoor verantwoordelijk is. Kijken we naar het aantal views rond
huwelijkse gevangenschap vergelijken met het bereik van andere zoektermen, dan is dit
in verhouding tot het aantal uitingen het laagst behaalde bereik.
Hoe en wat: veelgebruikte termen
Jaren van gedwongen isolement, vrouwen in gedwongen isolement, noodoproep voor
Yasmeen, Yasmeen uit Rotterdam, Haagse vrouwen en gedwongen isolement vermiste
Yasmeen, zijn de trending topics. Ook in onderstaande tag cloud kunnen we duidelijk de
termen gerelateerd aan de piekmomenten terug zien.
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Waar en wie: bronnen en auteurs
Bijna alle uitingen vinden plaats op Twitter en nieuwsberichten, waarbij eerstgenoemde
duidelijk de bron voor de meeste uitingen is.
De top 5 websites waar de meeste berichtgeving plaatsvindt, bestaat uit rtvutrecht.nl,
nujij.nl, officielebekendmakingen.nl, het Twitteraccount van Margareth_We (vrijgevestigde
webredacteur op terrein van veiligheid en leefbaarheid) en fenixx.org (‘comprom isloos,
patriottisch en opstandig’ nieuwssite).
Er zijn 224 auteurs betrokken bestaande uit 27% mannen en 20% vrouwen. Dit betekent
dat meer dan de helft van de berichten, 53%, afkomstig is van organisaties of van auteurs
waarvan het geslacht niet bepaald kan worden. De verhouding van het aantal auteurs tot
het aantal berichten is 1,3 en tot het totaal aantal uitingen 1,5. Dit houdt in dat elke
auteur gemiddeld 1,3 berichten heeft geplaatst en voor gemiddeld 1,5 uitingen
verantwoordelijk is.
Kijkend naar de top 10 auteurs bestaat deze uit de organisaties Verwey -Jonker instituut
en Femmes4Freedom alsook de directeur van laatstgenoemde. Daarnaast staan ook een
aantal journalisten of journalistieke pagina’s en de vrijgevestigde webredacteur rondo m
veiligheid en leefbaarheid Margareth Weijers en haar blog VeiligLeefbaar in de top 10. Dit
duidt op dat het debat niet of nauwelijks door de doelgroep van het Actieplan zelf wordt
gevoerd.
Bron

Aantal berichten

Nieuws

95

Blog

18

Twitter

217

Facebook

0

Forum

2

YouTube

1

Instagram

0

Overig

0

4.3.6 Resultaten: eergerelateerd geweld / eerwraak
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
Tijdens de looptijd van het Actieplan hebben er 47.836 uitingen rond eergerelateerd
geweld of eerwraak plaatsgevonden, te weten 27.025 berichten en 20.811 reacties. Het
zwaartepunt wat betreft het aantal berichten (58%) ten opzichte van het aantal reacties
(42%), ligt bij eerstgenoemde, maar is toch redelijk evenwichtig. Er zijn vier pieken te
onderscheiden waarvan de op één na laatste de grootste piek vormt, te weten:


4 feb 2015: houdt verband met berichtgeving rond een nieuwe gewelddadige daad
door Özkan G. die zich in 2003 schuldig had gemaakt aan de moord op zijn dochter
Zarife;



26 sept 2015: gerelateerd aan berichtgeving van de arrestatie van twee broers die,
waarschijnlijk vanuit eerwraak, een familielid ernstig hadden bedreigd;



19 juni 2016: gerelateerd aan berichtgeving over eerwraak in Pakistan waar een
moeder haar zwangere dochter had vermoord;



11 maart 2017: houdt verband met de berichtgeving dat Turkse minister Kaya van
familiezaken de toegang tot Nederland werd geweigerd om campagne te voeren.
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Drie van de vier piekmomenten houden verband met een eerwraakgerelateerd incident,
waarvan twee zich in Nederland afspelen.

Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

45.946

26.648

19.298

(58%)

(42%)

190.099.587

Piek 4 feb 2015

552

281

271

Onbekend

Piek 26 sept 2015

676

501

175

Onbekend

Piek 19 juni 2016

766

358

408

Onbekend

Piek 11 maart 2017

473

133

340

Onbekend

Bereik: aantal views
Het bereik van de uitingen is groot, te weten 190.099.587. Dit bereik is voornamelijk het
resultaat van blogs; circa 90% van de views kunnen aan deze bron worden
toegeschreven. Overige bronnen waarmee views worden bereikt zijn respectievelijk
nieuwsbronnen, Twitter en Facebook. Op het bereik rond huwelijkse dwang na, is het
bereik rond eergerelateerd geweld en eerwraak in verhouding tot het aantal uitingen, het
hoogst van alle zoektermen. Het bereik is circa drie keer zo hoog als het gemiddeld bereik
van de verschillende zoektermen.
Hoe en wat: veelgebruikte termen
Trending topics in relatie tot eergerelateerd geweld en eerwraak zijn kindhuwelijken,
vrouwen, huwelijksdwang, kindbruidjes, cultuur, koran en moslima. Ook in de tag c loud
zien we duidelijk bepaalde woorden eruit springen die vaak in combinatie met
eergerelateerd geweld of eerwraak voorkomen. De tag cloud bevat ook termen die
gerelateerd zijn aan de piek rond 19 juni 2016, namelijk ‘zwangere dochter’ en
‘Pakistaanse vrouw’. Daarnaast zien we dat de termen eergerelateerd geweld en eerwraak
in combinatie met vrouwenonderdrukking en vrouwen voorkomt. Tot slot zien we diverse
termen terug die verbonden zijn aan de Islam of de islamitische cultuur, zoals koran,
Allah, moslima en hoofddoek.

Waar en wie: bronnen en auteurs
Circa de helft van de uitingen rond eergerelateerd geweld en eerwraak wordt gedaan op
Twitter, gevolgd door circa 30% door nieuwsberichten. De top 5 websites met de meeste
berichtgeving wordt gevormd door geenstijl.nl, joop.bnnvara.nl, joop.vara.nl,
facebook.com/ad.nl en forums.marokko.nl. De uitingen zijn afkomstig van 17.256 auteurs
bestaande uit 36% mannen, 21% vrouwen en 43% overig. Het aantal auteurs in
verhouding tot het aantal berichten en het totaal aantal uitingen is daarmee
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respectievelijk 1,5 en 2,6. Dit houdt in dat elke auteur gemiddeld 1,5 berichten heeft
geplaatst en verantwoordelijk is voor gemiddeld 2,6 uitingen.
De top 10 auteurs bestaat uit journalisten van de Volkskrant, auteur/opiniemaker Celal
Altuntas (gespecialiseerd in eerkwesties en o.a. auteur van ‘Het is je zusje! Eermoord in
Nederland’) en een aantal individuen met een profiel op joop.bnnvara.nl waarvan niet te
achterhalen valt wat hun (professionele) verbondenheid met het Actieplan is en of zij tot
diens doelgroep behoren. Daarnaast staan twee Twitteraars die wel aan de doelgroep
verbonden lijken te zijn in de top 10, namelijk een Twitteraar die met name twittert over
de brandmoord in Zeist op Narges Achikzei en een Georgische Twitteraar.
Bron

Aantal berichten

Nieuws

14.329

Blog

3.329

Twitter

21.781

Facebook

2.869

Forum

3.257

YouTube

186

Instagram

74

Overig

121

4.3.7 Resultaten: trouwen tegen je wil
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
Gedurende de uitvoer van het Actieplan hebben er 2.129 uitingen rond Trouwen tegen je
wil plaatsgevonden bestaande uit 487 berichten en 1.642 reacties. De uitingen bestaan
daarmee voor 67% uit reacties. Dit duidt op een actief debat waarin veelvuldig wordt
gereageerd op berichten. Er zijn vier pieken te onderscheiden waarvan de op één na
laatste de grootste piek vormt, te weten:


11 mei 2015: gerelateerd aan de lancering van de campagne ‘Trouwen tegen je wil’



14 april 2016: gerelateerd aan de campagne ‘Trouwen tegen je wil’ en bericht door
wijkagenten Vrederust.



8 mei 2017: gerelateerd aan de campagne ‘Trouwen tegen je wil’ en de
betrokkenheid van verschillende gemeenten en scholen daarbij.
Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

2.129

487 (23%)

1.642 (67%)

279.269

Piek 11 mei 2015

140

86

54

Onbekend

Piek 14 april 2016

38

16

22

Onbekend

Piek 8 mei 2017

139

19

120

Onbekend

Bereik: aantal views
Het bereik van de uitingen is 279.269. Dit bereik is bijna in zijn geheel, dat wil zeggen
voor 97%, het resultaat van uitingen op Facebook en Twitter. De overige views worden
bereikt door nieuwsberichten, blogs en fora. Kijken we naar het aantal views rond
‘Trouwen tegen je wil’ in vergelijking met het bereik van andere zoektermen, dan is dit –
op gedwongen isolement na – in verhouding tot het aantal uitingen het laagst behaalde
bereik.
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Hoe en wat: veelgebruikte termen
De meest gebruikte termen in combinatie met ‘Trouwen tegen je wil’ zijn hulp, gedwongen
huwelijk, huwelijksdwang, advies, Turkije, uitgehuwelijkt in Marokko, allochtone,
campagne van de Rijksoverheid en slachtoffer. In de tag cloud zien we vooral hulp en
gedwongen huwelijk eruit springen.

Waar en wie: bronnen en auteurs
Het grootste aantal uitingen vindt plaats op Facebook gevolgd door Twitter;
respectievelijk circa 60 en 20%. Meer specifiek vindt de meeste berichtgeving omtrent
‘Trouwen tegen je wil’ op de volgende websites plaats: facebook.com/minSZW, de
YouTube-pagina met de campagnefilm, forums.marokko.nl, facebook.com/plannederland
en frontpage.fok.nl.
Er zijn 1.274 auteurs verantwoordelijk voor de berichten, waarvan 32% mannen, 29%
vrouwen en 39% organisaties of auteurs waarvan het geslacht niet bepaald kan worden.
De verhouding van het aantal auteurs met het aantal berichten is 0,4 tegenover 1,7
wanneer alle uitingen worden meegenomen.
De top 10 auteurs bestaat uit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
Plan Nederland, St. Ursula (centrum voor zorg, welzijn en cultuur) en het ANP. Daarnaast
is Shirodj Raghoenath, internationaal secretaris van de Jonge Socialisten in de PvdA waar
hij onder andere focust op de thema’s emancipatie, diversiteit en intersectionaliteit, één
van de top-auteurs. De top 10 auteurs wordt compleet gemaakt met een aantal individuen
waarvan niet te achterhalen wat hun (professionele) verbondenheid met het Actieplan is
en of zij tot diens doelgroep behoren.
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Bron

Aantal berichten

Nieuws

96

Blog

27

Twitter

370

Facebook

1.338

Forum

89

YouTube

206

Instagram

0

Overig

3

4.3.8 Resultaten: bi-culturele LHBT
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
Gedurende de uitvoer van het Actieplan hebben er 1.447 uitingen rond de termen
‘biculturele LHBT’ plaatsgevonden. Het ging om 967 berichten en 480 gerelateerde
reacties ofwel twee derde van de uitingen zijn berichten en een derde reacties. We kunnen
drie piekmomenten onderscheiden, namelijk:


20 maart 2015: gerelateerd aan publicatie adviesrapport ‘De kastdeur op een kier’
door Movisie.



19 mei 2016: gerelateerd aan tv-uitzending ‘Danny zoekt problemen’ naar aanleiding
van homogeweld in Groningen.



7 april 2017: gerelateerd aan landelijke conferentie ‘Empowerment biculturele LHBT’s’
met daarbij de première van de korte film ‘Uit de kast komen is niet voor iedereen
een optie’ alsook de publicatie ‘Ondersteun biculturele LHBT’s, over het herkennen en
doorverwijzen bij problematiek.
Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

1.447

967 (67%)

480 (33%)

2.050.481

Piek 20 maart 2015

73

72

1

Onbekend

Piek 19 mei 2016

62

6

56

Onbekend

Piek 7 april 2017

85

81

4

Onbekend

Bereik: aantal views
Het bereik van de uitingen is relatief groot met 2.050.481 views, waarvan het merendeel
wordt bereikt door blogs, gevolgd door Twitter en Facebook. Wanneer we dit bereik
vergelijken met het bereik van andere zoektermen, dan ligt dit behaalde bereik in
verhouding tot het aantal uitingen rond het gemiddelde.
Hoe en wat: veelgebruikte termen
Conferentie, biseksuelen, homohaat, rolmodellen, een onzichtbare groep, Shary (van
Shary-An ambassadeur van Respect2Love) en ‘gezicht voor biculturele LHBTI’ zijn
veelgebruikte termen in combinatie met biculturele LHBT. Deze springen er echter niet
duidelijk bovenuit, zo blijkt ook uit onderstaande tag cloud. Daarin valt tevens op dat het
aantal termen relatief groot is en dat er weinig hiërarchie bestaat in de mate waarin deze
verschillende termen in combinatie met de zoekterm voorkomen. Dit duidt op een
diversiteit aan uitingen, wat gezien de zoekterm niet verrassend is.
Overigens kunnen we uit de resultaten geen conclusies trekken wanneer het gaat om
acceptatie van biculturele LHBT’s. Daarvoor is een diepgaandere contentanalyse nodig met
oog voor de context waarin bepaalde termen voorkomen. Zo kan het voorkomen van de
term homohaat in onderstaande tagcloud duiden op dat er veel homohaat voorkomt (‘lage’
acceptatie), maar het kan ook juist duiden op dat iedereen vindt dat homohaat moet
stoppen (‘hoge’ acceptatie). Op basis van voorliggende discoursanalyse kunnen we
dergelijke duidingen niet maken.
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Waar en wie: bronnen en auteurs
De meeste uitingen rond biculturele LHBT’s vinden plaats op Twitter, met afstand gevolgd
door nieuwsberichten en Facebook, maar ook blogs. Wanneer we kijken naar specifieke
websites bestaat de top 5 uit nieuwwij.nl, facebook.com/jineklive,
facebook.com/brandpuntplus, joop.vara.nl en joop.bnnvara.nl.
Er zijn 614 auteurs betrokken bij de berichten, te weten 32% mannen, 33% vrouwen en
35% organisaties of auteurs waarvan het geslacht niet bepaald kan worden. De
verhouding van het aantal auteurs met het aantal berichten is 1,6 tegenover 2,3 wanneer
alle uitingen worden meegenomen.
De top 10 auteurs bestaat uit de organisaties LHBTMovisie, Movisie, Rutgers alsook de
gemeenschap van LHBT leiders in Nederland getiteld GayLeaders Nederland. Daarnaast
staan een aantal onderzoekers en beleidsmakers rondom LHBT in de top 10, te weten
Marianne Cense (Rutgers), Hanneke Felten (Movisie) en Els Veenis (ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De top 10 wordt verder gevuld door auteurs waarvan
niet te achterhalen is wat hun (professionele) verbondenheid met het Actieplan is en of zij
tot diens doelgroep behoren.
Bron

Aantal berichten

Nieuws

245

Blog

165

Twitter

737

Facebook

232

Forum

31

YouTube

6

Instagram

30

Overig

1

4.3.9 Resultaten: coming in LHBT
Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
In de periode van het Actieplan Zelfbeschikking zijn er slechts 48 uitingen geweest
rondom ‘Coming in’ in combinatie met LHBT. Het ging om 45 berichten en 3 reacties.
Daarmee ligt het zwaartepunt in de uitingen met 94% op berichten. Dit duidt op een
‘debat’ bestaande uit min of meer eenrichtingsverkeer. Er is slechts één piek waar te
nemen, te weten:
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30 sept 2015: gerelateerd aan de kick-off van het project ‘Coming in’.

Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

48

45 (94%)

3 (6%)

43.959

Piek 30 sept 2015

10

10

0

Onbekend

Bereik: aantal views
Met het relatieve kleine aantal uitingen worden 43.959 views bereikt. Deze views worden
in nagenoeg gelijke mate door Facebook en Twitter gegenereerd. Vergelijken we dit bereik
met het bereik van andere zoektermen, dan ligt dit in verhouding tot het aantal uitingen
ruim onder het gemiddelde; gemiddeld wordt circa het dubbele bereik behaald.
Hoe en wat: veelgebruikte termen
Veelgebruikte termen in de uitingen rond ‘Coming in LHBT’ zijn nieuw project,
rolmodellen, cultuur, movisie, lancering, seksuele diversiteit en diversiteit. In de tag cloud
zien we dat er naast genoemde termen ook netwerk, activiteiten en agenda v oorkomen
die gelinkt zijn onderdelen van het project ‘Coming in’.

Waar en wie: bronnen en auteurs
Twitter is de grootste bron van de uitingen rond ‘Coming in LHBT’, met afstand gevolgd
door nieuwsberichten en Facebook. Wanneer we kijken naar specifieke websites dan wordt
de top 5 gevormd door facebook.com/nl.rutgers, twitter.com/RutgersWPF, movisie.nl,
zoek.officielebekendmakingen.nl en twitter.com/mariannecense. L aatstgenoemde is aan
Rutgers verbonden onderzoeker en interventieontwikkelaar voor seksuele gezondheid van
jongeren.
Er zijn 31 auteurs betrokken bij de berichten, bestaande uit 10% mannen, 42% vrouwen
en daarmee 38% organisaties of auteurs waarvan het geslacht niet bepaald kan worden.
De verhouding van het aantal auteurs met het aantal berichten of met alle uitingen samen
is in beide gevallen 1,5.
De top 10 auteurs komt deels overeen met de websites waar de meeste uitingen
gevonden zijn. Zo staan RutgersNL en Marianne Cense in de top 10. Daarnaast bestaat de
top 10 op één persoon na in zijn geheel uit professionals, namelijk uit Diana Laats
(Netwerkraad Roze FNV), Carlijn Kruidhof (journalist, editor), Bouko Bakker (Rutgers) en
Anke Visser (trainer, adviseur, auteur rond veilige schoolomgeving). Dit duidt op dat het
debat niet of nauwelijks door de doelgroep van het Actieplan zelf wordt gevoerd.
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Bron

Aantal berichten

Nieuws

8

Blog

3

Twitter

30

Facebook

7

Forum

0

YouTube

0

Instagram

0

Overig

0

4.3.10

Resultaten: respect2Love Academy

Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
In de looptijd van het Actieplan Zelfbeschikking zijn er slechts 27 uitingen geweest
rondom ‘Respect2Love Academy’, bestaande uit 25 berichten en 2 reacties. Gezien het
geringe totaal aantal berichten gedurende een looptijd van 3 jaar, kunnen we niet spreken
van piekmomenten. Wanneer we het aantal berichten vergelijken met het aantal reacties,
dan ligt ook hier het zwaartepunt met 93% van de uitingen overduidelijk bij berichten. Dit
duidt op een debat bestaande uit min of meer eenrichtingsverkeer.
Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Totaal

27

25 (93%)

2 (7%)

Onbekend

Bereik: aantal views
Het aantal views dat met 27 uitingen is bereikt, kan gezien dit geringe aantal, helaas niet
vastgesteld worden. Zodoende kunnen we ook geen uitspraken doen over het relatieve
bereik.
Hoe en wat: veelgebruikte termen
De termen die het meest worden gebruikt in combinatie met ‘Respect2Love Academy’ zijn
vrijwilligerscontract, coach, training, op zoek en oproep, COC, elance en ‘van start’.
Wanneer we kijken naar onderstaande tag cloud, valt op dat het contrast van
bovengenoemde termen in vergelijking met de overige termen niet groot is: deze termen
komen niet beduidend vaker voor dan de andere termen die in combinatie met
‘Respect2Love Academy’ worden gebruikt. Hieruit valt op te maken dat er geen eenduidige
of overheersende lijn is in de uitingen rondom de zoekterm, maar juist een diversiteit.
Zeker ook wanneer we kijken naar het kleine aantal uitingen, is dit opvallend.
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Waar en wie: bronnen en auteurs
Ook hier is Twitter de grootste bron van de uitingen. Dit is ook terug te zien in de top 5
websites waar de uitingen voorkomen; twitter.com/respect2love, twitter.com/broekxinge,
twitter.com/cocnederland, twitter.com/dianahaarlem, maar ook uit gay.nl.
Er zijn slechts 14 auteurs betrokken bij de berichtgeving bestaande uit 36% mannen, 36%
vrouwen en daarnaast 28% organisaties of auteurs waarvan het geslacht niet bepaald kan
worden. De verhouding van het aantal auteurs met het aantal berichten en met alle
uitingen samen is respectievelijk 1,9 en 1,8.
In de top 10 auteurs zien we gedeeltelijk de auteurs terug waarvan de websites in de top
5 stonden, namelijk Respect2Love, Inge Broekx (projectleider ELANCE Academy), COC
Nederland en Diana van den Born (twitteraccount DianaHaarlem). Van laatstgenoemde is
de link met ‘Respect2Love Academy’ niet duidelijk. Grotendeels gaat het hier om
professionals, wat ook voor de overige auteurs uit de top 10 geldt. Zo behoren Petra
Luiken (COC), Jos Poelman (Soa Aids Nederland) en Jessica Maes (COC Limburg en COC
Nederland) tot de top 10. Dit duidt op dat de doelgroep van het Actieplan zelf niet of
nauwelijks actief is in het online debat rond Respect2Love Academy.

4.3.11

Bron

Aantal berichten

Nieuws

1

Blog

3

Twitter

23

Facebook

0

Forum

0

YouTube

0

Instagram

0

Overig

0

R e su l ta t en ve r ge l ek en

Hoeveel en wanneer: frequentie en piekmomenten
Het publieke debat rond thema’s gerelateerd aan het Actieplan Zelfbeschikking gaat
duidelijk het vaakst over het overkoepelende thema zelfbeschikking(srecht) (42.694
uitingen) alsook over één specifiek thema te weten eergerelateerd geweld of eerwraak
(45.946 uitingen). In het eerste geval blijkt na nadere analyse echter dat het daar in niet
alleen gaat over zelfbeschikking zoals bedoeld in het Actieplan, maar over een veel
bredere interpretatie van het begrip. Zo lijken uitingen over orgaandonatie, euthanasie en
abortus het debat over zelfbeschikking(srecht) te domineren. Uiteraard ho udt dit alles ook
verband met het recht en de mogelijkheid om eigen keuzes te kunnen maken en is het in
die zin verbonden aan het Actieplan. Desalniettemin valt dit buiten de directe scope van
het Actieplan.
Kijken we naast eergerelateerd geweld of eerwraak (45.946 uitingen) naar de specifieke
thema’s huwelijksdwang (16.038 uitingen), huwelijkse gevangenschap (2.496) of
gedwongen isolement (333), dan wordt duidelijk het meest gesproken over
huwelijksdwang. Hieruit volgend zou men ook een hoog aantal uitin gen rondom de
campagne ‘Trouwen tegen je wil’ verwachten, maar dat is met slechts 2.129 uitingen niet
het geval. Kijken we naar de thema’s rond LHBT, dan is ook hier het aantal uitingen
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beperkt: 1.447 uitingen rond biculturele LHBT, 48 uitingen rond ‘Coming in LHBT’ en 27
rond ‘Respect2Love Academy’. Hier speelt mogelijk mee dat dit erg specifieke zoektermen
zijn die bovendien waarschijnlijk niet veel worden gebruikt in alledaagse gesprekken.
Tot slot zijn er rond het Actieplan Zelfbeschikking zelf slechts 184 uitingen, waarbij 25%
plaatsvinden op het moment van lancering van het Actieplan en hier ook over gaan.
Totaal

Berichten

Gerelateerde

Mediareach

reacties
Zelfbeschikking/

42.694

27.730 (65%)

14.964 (35%)

91.791.755

Actieplan Zelfbeschikking

184

163 (89%)

21 (11%)

268.578

Huwelijksdwang/

16.038

8.234 (51%)

7.804 (49%)

66.609.146

2.496

1.093 (44%)

1.403 (56%)

1.403.901

333

286 (86%)

47 (14%)

32.620

45.946

26.648 (58%)

19.298 (42%)

190.099.587

Trouwen tegen je wil

2.129

487 (23%)

1.642 (67%)

279.269

Biculturele LHBT

1.447

967 (67%)

480 (33%)

2.050.481

Coming in LHBT

48

45 (94%)

3 (6%)

43.959

Respect2Love Academy

27

25 (93%)

2 (7%)

Onbekend

zelfbeschikkingsrecht

gedwongen huwelijk
Huwelijkse
gevangenschap/huwelijkse
gevangenis/ gevangen (in)
huwelijk
Gedwongen
isolement/verborgen vrouw
Eergerelateerd
geweld/eerwraak

Naast het totaal aan uitingen, kan gekeken worden naar de verhouding tussen de
berichten en gerelateerde reacties. Deze verhouding duidt op de mate waarin er
daadwerkelijk een debat plaatsvindt in de zin dat verschillende actoren op elkaar reageren
in plaats van naast elkaar staande uitingen als min of meer eenrichtingsverkeer. We zien
dat dit laatste duidelijk het geval is rondom ‘Coming in LHBT’ en ‘Respect2Love Academy’,
gevolgd door Actieplan Zelfbeschikking en gedwongen isolement. Daartegenover staat dat
bij ‘Trouwen tegen je wil’ juist opvallend meer reacties dan berichten zijn. Rond
huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en in iets mindere mate eergerelateerd
geweld is het aantal berichten tegenover het aantal reacties min of meer gelijk.
Bovenstaande duidt op een actiever debat, dat wil zeggen een debat waarin op elkaar
wordt gereageerd, in het geval van met name ‘Trouwen tegen je wil’, m aar ook rond
huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en eergerelateerd geweld.
De mate waarin de piekmomenten in de uitingen rond de zoektermen samenhangen met
piekmomenten in het Actieplan Zelfbeschikking, lijkt afhankelijk te zijn van hoe specifiek
de zoekterm is. Zo hangen de piekmomenten rond zelfbeschikking(srecht) en ook de
andere thema’s waarop is gezocht niet samen met het Actieplan, terwijl dat voor Actieplan
Zelfbeschikking, ‘Trouwen tegen je wil’ en ‘Coming in LHBT’ wel het geval is. Op
zelfbeschikking(srecht) na, zijn de piekmomenten bij alle andere thema’s overigens wel
direct verbonden aan de thematiek van het Actieplan.
Bereik: aantal views
Het grootste aantal views wordt bereikt rondom het thema eergerelateerd geweld en
eerwraak (190.099.587), gevolgd door zelfbeschikking(srecht) (91.791.755). Kijken we
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echter naar het bereik in verhouding tot het aantal uitingen, dan is deze het hoogst rond
huwelijkse dwang gevolgd door eergerelateerd geweld en eerwraak. Deze uitingen
bereiken drie keer zo veel views dan gemiddeld. In het geval van zelfbeschikking(srecht)
ligt het bereik net boven het gemiddelde bereik van 1.669.
Het laagste bereik ligt bij ‘Respect2Love Academy’ (gezien het zeer lage aantal uitingen
kan het bereik niet worden berekend), gedwongen isolement (32.620) en ‘Coming in
LHBT’ (43.959). Wanneer we echter rekening houden met het bereik in relatie tot het
aantal uitingen, dan is het bereik rond ‘Trouwen tegen je wil’ beduidend lager dan rond
‘Coming in LHBT’ en dan het gemiddeld bereik.
Totaal

Mediareach

Relatief bereik

42.694

91.791.755

2.150

Actieplan Zelfbeschikking

184

268.578

1.460

Huwelijksdwang/gedwongen huwelijk

16.038

66.609.146

4.153

Huwelijkse gevangenschap/huwelijkse

2.496

1.403.901

562

Gedwongen isolement/verborgen vrouw

333

32.620

98

Eergerelateerd geweld/eerwraak

45.946

190.099.587

4.137

Trouwen tegen je wil

2.129

279.269

131

Biculturele LHBT

1.447

2.050.481

1.417

Coming in LHBT

48

43.959

916

Respect2Love Academy

27

Onbekend

Onbekend

Zelfbeschikking/
zelfbeschikkingsrecht

gevangenis/ gevangen (in) huwelijk

Hoe en wat: veelgebruikte termen
Het is lastig om de uitkomsten rond veelgebruikte termen die in combinatie met de
verschillende zoektermen voorkomen, met elkaar te vergelijken. Deze laten namelijk
alleen een specifiek beeld van de gegeven zoekterm zien wat betreft welke thema’s hierin
vaker terugkomen. Wel kunnen we iets zeggen over de variatie en het evenwicht in de
veelgebruikte termen: hoe meer verschil er zit in de grootte van de termen in de tag
cloud, hoe meer variatie er is in de mate waarin de verschillende termen in het debat
voorkomen. Dit kan een voorzichtige aanwijzing zijn voor hoeveel overeenstemming er is
over waar het onderwerp mee in verband wordt gebracht cq. waar men het vooral over
heeft. Zo zien we dat rond zelfbeschikking(srecht), ‘Actieplan Zelfbeschikking’ en
‘biculturele LHBT’ er geen specifieke termen duidelijk bovenuit springen wat duidt op een
diversiteit in de (inhoud van) uitingen rond deze termen.
Daarentegen zijn er rond gedwongen isolement en in iets mindere mate rond huwelijkse
gevangenschap wel een aantal veelgebruikte termen die er duidelijk uitspringen. Echter
moeten we opmerken dat de mate van diversiteit in een debat ook verband houdt met de
mate waarin er sprake is van een specifiek en afgebakend onderwerp. Zo is de term
zelfbeschikking(srecht) veel algemener dan huwelijkse gevangenschap wat in zichzelf leidt
tot een diverser debat.
Waar en wie: bronnen en auteurs
Twitter is de voornaamste bron voor de uitingen rond het ‘Actieplan Zelfbeschikking’
alsook de daaraan gerelateerde thema’s, gevolgd door nieuwsbronnen. Alleen in het geval
van ‘Trouwen tegen je wil’ ligt dat anders; hier worden de meeste uitingen gedaan op
Facebook.
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Kijken we naar specifieke websites dan zien we dat joop.bnnvara.nl of diens equivalent
veelvuldig terugkomt: bij de zoektermen zelfbeschikking(srecht), huwelijksdwang,
huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd geweld of eerwraak en biculturele LHBT
behoort deze tot de top 5. Ook soortgelijke websites, dat wil zeggen websites waarin
lezers hun mening kunnen geven over nieuwsberichten, behoren tot de top 5 van websites
waar de meeste uitingen rond deze thema’s worden gedaan. Daartegenover staat dat de
uitingen rond de overige thema’s meer op overheidswebsites, nieuwssites of sites van
organisaties voorkomen.
Rond zelfbeschikking of zelfbeschikkingsrecht en eergerelateerd geweld of eerwraak zijn
de meeste auteurs betrokken - respectievelijk 17.991 en 17.256 – en rond ‘Coming in
LHBT’ en ‘Respect2Love Academy’ – respectievelijk 31 en 14 – de minste. Dat is gezien
het aantal berichten niet verrassend. Van daaruit geeft de verhouding van het aantal
auteurs tot het totaal aantal uitingen en het aantal berichten dan ook meer inzicht. Hieruit
valt namelijk iets te zeggen over de relatieve hoeveelheid auteurs: hoe hoger de waarde,
hoe minder auteurs ‘verantwoordelijk’ zijn voor het aantal uitingen en hoe actiever de
verschillende auteurs in het debat zijn. Zo blijkt dat de verhouding tussen het aantal
auteurs in relatie tot het aantal uitingen rond huwelijksdwang en huwelijkse
gevangenschap het hoogst is, namelijk 2,7 gevolgd door eergerelateerd geweld en
eerwraak (2,6) en zelfbeschikking(srecht) (2,4). De verhouding is rond ‘Coming in LHBT’
het laagst, namelijk 1,5.
Kijken we alleen naar berichten dan staan huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap
met een verhouding van 1,1 en 1,2 juist – op ‘Trouwen tegen je wil’ met een verhouding
van 0,4 na – onderaan; hier is het gemiddeld aantal berichten per auteur in vergelijking
met de andere zoektermen het laagst. Het gaat hier dus vooral, en met name rond
‘Trouwen tegen je wil’, om het aantal reacties dat de auteurs gemiddeld genereren wat
zorgt voor een hoge verhouding tussen het aantal auteurs en het aantal uitingen.
Op ‘Actieplan Zelfbeschikking’, ‘Coming in LHBT’ en ‘Respect2Love Academy’ na, zijn er
meer mannelijke dan vrouwelijke auteurs betrokken bij het debat. Daarnaast zijn er in het
geval van ‘Actieplan Zelfbeschikking’, gedwongen isolement, eergerelateerd geweld of
eerwraak, ‘Trouwen tegen je wil’, maar vooral ook ‘Coming in LHBT’, veel organisaties of
auteurs waarvan het geslacht niet bepaald kan worden, betrokken bij het debat. Er zijn
daarnaast geen duidelijke aanwijzingen dat de doelgroep van het Actieplan ook onderdeel
is van de top 10 auteurs. Het gaat veelal om professionals, journalisten of individuen die
niet direct aan de doelgroep van of het Actieplan an sich verbonden lijken te zijn. Een
uitzondering hierop is eergerelateerd geweld of eerwraak waar wel een tweetal auteurs die
tot de doelgroep lijken te behoren in de top 10 staan.
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Totaal

Verhouding

Verhouding

% manne-

% vrouwe-

met #

met #

lijke

lijke

uitingen

berichten

auteurs

auteurs

17.991

2,4

1,5

45%

22%

23%

Actieplan Zelfbeschikking

107

1,7

1,5

25%

30%

45%

Huwelijksdwang/

7.647

2,7

1,1

37%

25%

38%

929

2,7

1,2

37%

28%

35%

224

1,5

1,3

27%

20%

53%

17.256

2,6

1,5

36%

21%

43%

Trouwen tegen je wil

1.274

1,7

0,4

32%

29%

39%

Biculturele LHBT

614

2,3

1,6

32%

33%

35%

Coming in LHBT

31

1,5

1,5

10%

42%

38%

Respect2Love Academy

14

1,8

1,9

36%

36%

28%

Zelfbeschikking/

Overig

zelfbeschikkingsrecht

gedwongen huwelijk
Huwelijkse
gevangenschap/huwelijk
se gevangenis/ gevangen
(in) huwelijk
Gedwongen
isolement/verborgen
vrouw
Eergerelateerd
geweld/eerwraak

4.4

Conclusie doelbereik
Op basis van de enquête die zowel in 2015 als in 2018 is afgenomen onder verschillende
etnische groeperingen in Nederland, concluderen we dat er diverse veranderingen hebben
plaatsgevonden wat betreft kennis, houding en gedrag op het gebied van
zelfbeschikkingsrecht.
Over het algemeen valt op dat de houding van de Nederlandse bevolking tussen 2015 en
2018 is veranderd in de richting van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In 2018
vinden meer mannen dan in 2015 dat een vervolgopleiding voor meisjes net zo belangrijk
is als voor jongens. Ook vinden mannen en vrouwen het belangrijker dan in 2015 dat
zowel mannen als vrouwen hun eigen inkomsten hebben. Zowel in 2015 als in 2018 zijn
personen met een migratieachtergrond sterker van mening dan mensen zonder migratie achtergrond dat mannen het gezinsinkomen moeten verdienen. Tevens wordt duidelijk dat
Nederlanders in toenemende mate belang zijn gaan hechten aan de economische
zelfstandigheid van vrouwen. Ten opzichte van 2015 vinden alle etnische groepen – met
uitzondering van personen met een niet-Westerse migratie-achtergrond – het belangrijker
geworden om hun eigen geld te verdienen. Ook vinden zowel mannen als vrouwen het in
2018 belangrijker dan in 2015 om hun eigen inkomsten te verdienen.
We zien dat de omgeving bij vrouwen een duidelijkere mening heeft gekregen wat betreft
de opleidings- en/of beroepskeuze en hen vaker stimuleert om economisch zelfstandig te
zijn. Bij mannen zien we juist dat de omgeving een geringere invloed heeft gekregen en
de omgeving hen ook minder stimuleert om economisch zelfstandig te zijn.
Wat betreft de acceptatie van homoseksualiteit zien we verschillen tussen etnische
groepen. Zo lijkt de acceptatie van homoseksualiteit bij de personen met een westerse
migratie-achtergrond en een Nederlandse achtergrond te zijn gestegen in 2018 ten
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opzichte van 2015. Bij alle andere groepen lijkt er juist sprake van een afname van
acceptatie van homoseksualiteit. In 2018 zouden mensen vaker dan in 2015 achter de
keuze van hun kind staan wanneer zij een partner van een andere culturele achtergrond
zouden hebben. Op het gebied van het tolereren van interreligieuze relaties zijn in
algemene termen nauwelijks verschillen waar te nemen tussen 2015 en 2018. Gemiddeld
staat zo’n 60% van de Nederlandse bevolking achter de keuze van zijn of haar
zoon/dochter als deze een relatie heeft met iemand van een andere religie . Gedurende de
looptijd van het Actieplan is bij verschillende etnische groepen een groei in de acceptatie
te zien wat betreft kinderen die een partner kiezen met een andere religie.
Over het algemeen valt op dat men in 2018 net iets vaker gehoord had of wist van
verschillende rechten ten aanzien van zelfbeschikking dan in 2015. De enige uitzondering
hierop betreft kennis rondom kindhuwelijken, namelijk dat Nederland kindhuwelijken
wettelijk wil voorkomen door de ‘Wet tegengaan Huwelijksdwang’, waarin sta at dat beide
partners minimaal 18 jaar moeten zijn. Respondenten waren in 2018 ten opzichte van
2015 slechter van het bestaan hiervan op de hoogte. Dit komt mogelijk doordat deze wet
in 2015 is ingegaan, waardoor er veel relatief veel aandacht voor was.
Uit de discoursanalyse blijkt dat naast het overkoepelende thema zelfbeschikking(srecht)
het meest wordt gesproken over eergerelateerd geweld of eerwraak en het minst over
‘Respect2Love Academy’. Daarnaast is ook het aantal mensen dat met deze uitingen wordt
bereikt het grootst. Afgaand op de verhouding tussen het aantal berichten en het aantal
reacties zien we bovendien dat rond eergerelateerd geweld of eerwraak ook een actiever
debat wordt gevoerd dan rond thema’s als ‘Coming in LHBT’, ‘Respect2LoveAcademy’ en
het ‘Actieplan Zelfbeschikking’ zelf. Dit is echter nog meer het geval rond ‘Trouwen tegen
je wil’: hier is het aantal reacties driemaal zo groot als het aantal berichten. We kunnen
overigens nauwelijks spreken van raakvlakken tussen piekmomenten in het Actieplan en
piekmomenten in de uitingen.
In verhouding tot het aantal uitingen wordt het grootst aantal views bereikt rond
huwelijkse dwang en eergerelateerd geweld en eerwraak. Deze uitingen bereiken drie keer
zo veel views dan gemiddeld. Het laagste relatieve bereik ligt bij ‘Respect2Love Academy’,
gedwongen isolement en ‘Trouwen tegen je wil’ het laagst.
Twitter is de voornaamste bron voor de uitingen rond het Actieplan Zelfbeschikking en
daaraan gerelateerde thema’s, gevolgd door nieuwsbronnen. Daarnaast valt op dat voor
een groot aantal thema’s – zelfbeschikking(srecht), huwelijksdwang, huwelijkse
gevangenschap, eergerelateerd geweld of eerwraak en biculturele LHBT – de uitingen
vooral voorkomen op websites waarin lezers hun mening over nieuwsberichten kunnen
geven.
In verhouding tot het aantal uitingen, is het aantal auteurs rond huwelijksdwang,
huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd geweld of eerwraak en zelfbeschikking(srecht),
het hoogst. Oftewel, hier zijn gemiddeld minder auteurs verantwoordelijk voor hetzelfde
aantal uitingen. ‘Trouwen tegen je wil’ valt daarbij op als thema waar het aantal auteurs
in verhouding tot het aantal berichten het laagst is en waar de uitingen voorna melijk in de
vorm van reacties plaatsvinden.
Er zijn veel mannelijke auteurs actief in het debat. Alleen rond ‘Actieplan Zelfbeschikking’,
’Coming in LHBT’ en ‘Respect2Love Academy’ zijn er meer vrouwelijke auteurs. Tot slot
zijn er op eergerelateerd geweld of eerwraak na geen duidelijke aanwijzingen dat de
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doelgroep van het Actieplan ook zelf deelneemt aan het publieke debat. Het gaat veelal
om professionals, journalisten of individuen die niet direct aan de doelgroep van of het
Actieplan an sich verbonden lijken te zijn.
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Aandachtspunten en verbeterpunten

5

In dit hoofdstuk beantwoorden we op basis van interviews met de doelgroep, frontliners
en professionals de vraag naar welke verbeter- en aandachtspunten zij zien voor
toekomstig beleid. We starten met de aandachtspunten voor zelfbeschikking bij gesloten
gemeenschappen en eindigen met aandachtspunten voor de empowerment van bi culturele LHBT’s.

5.1

Aandachtspunten toekomstig beleid – gesloten gemeenschappen
5.2.1

Verbreed het aanbod van de voorlichtingsbijeenkomsten

De meeste betrokkenen zien de voorlichtingsbijeenkomsten als een onmisbaar element
van het bewustwordingsproces. Het organiseren van een bijeenkomst met mensen uit de
doelgroep is volgens hen een geschikte manier om informatie te geven over keuzevrijheid,
om advies te geven, om een band verder te ontwikkelen met de doelgroep en om
eventuele problemen te signaleren. Zo stelt een betrokkene:
”De voorlichtingen zijn interactief, gericht op het geven van informatie en het delen van
ervaringen. Ook kunnen er signalen uit de wijk worden opgepikt, waardoor de stichting
mensen kan ondersteunen en/of doorverwijzen. Door het gesprek aan te gaan met de
doelgroep wordt er meer bereikt dan het hebben van een website waar mensen zelf naartoe
moeten gaan.” (voorlichter/sleutelfiguur)

Verschillende betrokkenen zijn van mening dat er meer voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden moeten worden om ervoor te zorgen dat een grotere doelgroep bereikt wordt,
om ervoor te zorgen dat onderwerpen diepgaander besproken kunnen worden en om
ervoor te zorgen dat deelnemers zich meer op hun gemak voelen om onderwerpen
daadwerkelijk diepgaand te bespreken. Het is echter onduidelijk of er meer mensen
bereikt zouden worden wanneer meer voorlichtingsbijeenkomsten zouden worden
gehouden. Om diverse redenen verschilde de opkomst per bijeenkomst aanzienlijk; bij
sommige bijeenkomsten waren 3 deelnemers terwijl bij een andere bijeenkomst 12
deelnemers aanwezig waren. Een aandachtspunt volgens de voorlichters is dat sommige
mensen uit de doelgroep vanuit financiële overwegingen niet naar een bijeenkomst
kunnen komen omdat zij de kosten voor het openbaar vervoer niet kunnen betalen.
”Ik hoor vaak van andere vrouwen die ver weg wonen en graag willen komen. Die moeten
dan elke keer 7 euro betalen en dat lukt hen niet.” (voorlichter/sleutelfiguur)

Er zou gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om meer bijeenkomsten te
organiseren op verschillende locaties, zodat het bereik van de bijeenkomsten eventueel
vergroot kan worden. Het is echter niet zo dat meer bijeenkomsten automatisch leidt tot
beter bereik.
5.2.2

Beter aansluiten bij de behoeften en situatie van de beoogde doelgroep

Een voorlichter merkt op dat sommige doelgroepen niet bereikt worden met het Actieplan.
Jonge vrouwen zouden bijvoorbeeld minder bereid zijn deel te nemen vanwege andere
prioriteiten (school, werk of zorg voor jonge kinderen) dan de eerste generatie. Daarnaast
zouden vooral vrouwen met een relatief liberale levensopvatting deelnemen aan de
activiteiten. De beoogde meer conservatieve doelgroep die (nadrukkelijker) met de
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problematiek te maken hebben zijn moeilijk bereikbaar. Overigens is dit wel een groep die
steeds kleiner wordt als gevolg van integratieprocessen.
Groepen die wel bereikt worden, hekelen bovendien de overmatige aandacht voor
traditionele praktijken als partnerkeuze en huwelijksdwang. Hier zou de overheid volgens
vrouwen het meeste aandacht aan besteden, terwijl het lang niet altijd door de doelgroep
als een (groot) probleem wordt ervaren. Problemen als de toegankelijkheid van het
onderwijssysteem en arbeidsmarktdiscriminatie waardoor hun kinderen ongelijke kansen
krijgen is voor hen een veel groter ervaren probleem, maar daar is in hun beleving relatief
weinig aandacht voor. De gepercipieerde beleids- en politieke aandacht voor verschillende
problemen komt met andere woorden verre van overeen met de mate waarin de doelgroep
verschillende problemen ervaart. Al met al is het belangrijk om beter aan te sluiten bij de
situatie en behoeften van de doelgroep.
Overigens is het wel de vraag wie precies de beoogde doelgroep is. Verschillende
betrokkenen noemen in dit verband dat het belangrijk is om in de aanpak niet alleen te
focussen op de (potentiële) slachtoffers, maar ook op de (potentiële) dader en
professionals. Ook is het nodig om zowel aandacht te hebben voor de positie en rol van
vrouwen en meisjes als voor die van mannen en jongens.
5.2.3

Organiseer voldoende aanbod om groeiende hulpvragen op te vangen

Als er geen subsidies meer mogelijk zijn, is het volgens een professional noodzakelijk dat
de rijksoverheid sturing houdt door een duidelijke visie uit te dragen, een aanjaagfunctie
te blijven vervullen en regie te voeren op bijvoorbeeld de campagnes. Dat is nodig om een
eenduidige aanpak in verschillende gemeenten mogelijk te maken. Naast regievoering is
ook borging cruciaal. Het Actieplan heeft mensen geactiveerd om bewust te worden van
hun recht op zelfbeschikking, hiernaar te handelen en ook meer naar buiten te treden met
hun problemen. Dan is het hard nodig dat er op lokaal niveau voldoende professioneel
hulpverleningsaanbod beschikbaar is om de toenemende vraag op te vangen.
Als de kwaliteit te wensen overlaat, zullen mensen zich door de hulpverlening onbegrepen
voelen en het contact vroegtijdig verbreken. Het risico is da t de doelgroep hierdoor niet
meer in een vroegtijdig stadium in beeld komt, maar pas in een laat stadium, als de
problematiek geëscaleerd is. Diverse professionals geven aan dat het aanbod op dit
moment onvoldoende is (bij Veilig Thuis zijn er op dit momen t al wachtlijsten) en dat
wijkteams en Veilig Thuis nog onvoldoende professioneel zijn om de problematiek op te
vangen. In het verlengde hiervan is er binnen Veilig Thuis nog weinig ervaring met
casuïstiek. Het risico is dat een grote kloof tussen aanbod e n vraag ertoe leidt dat mensen
zich weer terugtrekken en dat er een terugval ontstaat in het aantal meldingen. Het is
daarom belangrijk dat het beleid een vervolg krijgt door voldoende en een kwalitatief
hoogwaardig aanbod te organiseren. Hierbij noemen betrokkenen ook dat professionals
getraind worden in een cultuursensitieve werkwijze.
“Binnen gesloten gemeenschappen staan er meer mensen op om zelfbeschikking aan te
pakken. De deuren gaan open. Ze komen naar buiten om ondersteuning te vragen bij de
hulpverlening. Als de kloof tussen vraag en aanbod groot is, gaan de deuren weer dicht en
hebben we het probleem alleen maar verergert.”
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5.2.4

Samenwerking tussen migrantenzelforganisaties en professionele organisaties
stimuleren

Er is nog altijd een zekere handelingsverlegenheid bij professionals om problemen rondom
zelfbeschikking te bespreken met de doelgroep. Ook wordt er onvoldoende op
gelijkwaardige basis samengewerkt met migrantenzelforganisaties. Deze organisaties zijn
over het algemeen beter in staat om de doelgroep te bereiken en vertrouwen te winnen,
maar ze zijn onvoldoende toegerust om de doelgroep professioneel te ondersteunen bij de
problematiek die zij ervaren. Juist omdat de doelgroep zich geregeld veiliger voelt bij
migrantenzelforganisaties dan bij professionele instanties is het noodzakelijk om samen te
werken in het bieden van zorg en ondersteuning.
5.2.5

Investeer in goede voorlichters

Voorlichters zijn vaak vrijwilligers die uit de doelgroep zelf komen, waardoor ze een goede
binding hebben met de deelnemers en een groot netwerk binnen de doelgroep hebben.
Tijdens een bijeenkomst kwam er echter naar voren dat sommige vrijwilligers niet altijd
goed op de hoogte zijn van de Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van
zelfbeschikkingsrecht, terwijl hier wel behoefte aan is onder een deel van de doelgroep.
Zo wisten enkele voorlichters niet dat minderjarigen niet mogen trouwen, terwijl dit wel
een belangrijk aspect kan zijn bij huwelijksdwang. Daarnaast wisten trainers/voorlichters
in sommige gevallen niet naar wie of welke organisatie zij deelnemers konden
doorverwijzen voor verdere hulp of advies rondom een bepaald thema. Het strekt daarom
tot de aanbeveling om de kennis over zelfbeschikkingsrecht onder vrijwilligers te
vergroten, eventueel door middel van trainingen over informatiebijeenkomsten.
Hieraan gerelateerd is de vraag van verschillende voorlichters zelf om meer begeleiding
en training te krijgen. Zij zijn vaak de ogen en oren in een wijk, waardoor ze een
signaleringsfunctie hebben. Voorlichters hebben echter vaak geen training gehad om deze
signalen op te pakken en om, indien nodig, deelnemers verder van advies te voorzien of
hen concrete oplossingen te bieden om met bepaalde problematiek om te gaan . Het strekt
tot de aanbeveling om voorlichters trainingen aan te bieden en ze voor te lichten over
mogelijke handelswijzen bij het signaleren van problemen. Een andere, aanvullende
mogelijkheid is om een platform voor voorlichters op te richten, waar ze hun ervaringen,
kennis en trainingsmethoden met elkaar kunnen delen. Zo hoeven ze niet telkens het wiel
opnieuw uit te vinden en kunnen ze leren van elkaar.
Daarnaast wordt door een enkele voorlichter het belang van nieuwe voorlichters met een
andere culturele achtergrond onderstreept. Er zijn de afgelopen jaren relatief veel
Syrische en Eritrese vluchtelingen naar Nederland gekomen, die ook baat zouden kunnen
hebben bij de bijeenkomsten over zelfbeschikkingsrecht. Deze doelgroepen hebben echter
hun eigen cultuur waar rekening mee moet worden gehouden tijdens deze
voorlichtingsbijeenkomsten. Daarom strekt het tot de aanbeveling om meer en diverse
voorlichters in te zetten tijdens voorlichtingen.
5.2.6

Investeer in handelingsbekwaamheid van de doelgroep om zelfbeschikkingsrecht
op te eisen

Volgens een sleutelfiguur is er binnen migrantengemeenschappen al veel bewustwording
en erkenning van de problematiek. Wat vaak nog ontbreekt zijn de vaardigheden om het
aan te pakken. Ze weten niet hoe ze hun zelfbeschikkingsrecht kunnen grijpen. Da t zou
bijvoorbeeld georganiseerd kunnen worden door toegankelijke loketten beschikbaar te
stellen in buurten waar mensen praktische hulp kunnen krijgen.
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5.2

Aandachtspunten toekomstig beleid – bi-culturele LHBT’s
Betrokkenen dragen enkele suggesties aan voor toekomstig beleid. Genoemd wordt dat
het beleid om (nieuwe groepen) professionals en vrijwilliger te trainen voortgezet moet
worden zodat de doelgroep op professionele wijze ondersteund kan worden. De angst leeft
dat alles wat opgezet is, wegvalt als de overheid hier niet langer in zou investeren.
Tegelijkertijd zijn er ook ideeën over hoe het beleid beter ingevuld zou kunnen worden. Zo
is het nodig om meer uit te gaan van de behoeften van de doelgroep zelf in plaats van
bovenaf op te leggen wat goed voor hen is. Onderzoek naar de behoeften van de
doelgroep zou daarbij nodig zijn. Ook wordt gepleit voor een meer positieve benadering.
Het huidige beleid benadrukt te veel de problemen, terwijl het beter zou zijn om te
focussen op positieve ondersteuning met aandacht voor kansen en mogelijkheden. Een
ander aandachtspunt betreft het stimuleren van meer openheid binnen LHBT -communities
richting bi-culturele LHBT’s. Speciale ontmoetingsplekken voor bi-culturele LHBT’s blijven
nodig, maar er wordt aangegeven dat netwerken met autochtone LHBT’s nog te weinig
toegankelijk zijn dan wel zelfs intolerant zijn.
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Conclusies en aanbevelingen

6

In het conclusiehoofdstuk geven we beknopt antwoord op de vraag in hoeverre de beoogde
doelen van het Actieplan gerealiseerd zijn. Daarnaast geven we aan in welke mate hoeverre
professionals, voorlichters, frontliners en vrijwilligers toegerust zijn om de problemen en
behoeften te signaleren en aan te pakken. We sluiten af met aanbevelingen voor toekomstig
beleid.

6.1

Visie & ervaringen: gesignaleerde effecten en werkzame
bestanddelen

6 . 1 . 1 K e nn is e n be wu st wo rd in g
We kunnen concluderen dat het doel om meer kennis en bewustwording te creëren ten
aanzien van zelfbeschikking gerealiseerd is. Met name de voorlichtingsbijeenkomsten
hebben impact op de doelgroep. De campagnes worden vaak positief ontvangen, maar in
sommige kringen ook met wantrouwen aangehoord. Dat heeft zowel met de boodschapper
te maken (de overheid) als de perceptie van de boodschap (in de ogen van sommigen te
negatief en negeert de problemen die de doelgroep zelf als grootste probleem ziet zoals
toegankelijkheid van het onderwijs en de arbeidsmarkt). De voorlichtingsbijeenkomsten
worden daarentegen gegeven door voorlichters uit de eigen gemeenschap. Deze mensen
genieten aanzien bij de doelgroep. Hierdoor is er ook meer draagvlak voor hun pogingen
om het recht op zelfbeschikking van binnenuit te stimuleren. Een bijkomend voordeel van
de bijeenkomsten is dat deelnemers ook van elkaar kunnen leren hoe bepaalde problemen
te herkennen en ermee om te gaan.
6 . 1 . 2 P a ss i ev e en a ct i ev e e rk e nn i ng
Het Actieplan heeft bijgedragen aan meer kennis en bewustwording bij de doelgroep,
maar heeft deze kennis en bewustzijn vervolgens ook geresulteerd in meer erkenning? Om
deze vraag te beantwoorden, maakten we in de evaluatie onderscheid tussen passieve
erkenning (mensen hebben het idee dat het individu zelfstandige keuzes mag maken
verinnerlijkt) en actieve erkenning (mensen handelen hier ook naar door te interveniëren
als het zelfbeschikkingsrecht ondermijnd wordt en door zelf anderen ruimte te geven om
zelfstandige keuzes te maken).
We concluderen dat het antwoord op de vraag niet eenduidig is. Het blijkt dat voorlichting
voor sommige deelnemers bijdraagt aan een passieve erkenning van zelfbeschikking.
Anderen zijn (vooralsnog) niet overtuigd van het zelfbeschikkingsrecht. Bij hen blijft de
impact beperkt tot een grotere bewustwording van het zelfbeschikkingsrecht. Of er ook
sprake is van actieve erkenning dankzij de voorlichtingen is op basis van de evaluatie niet
vast te stellen. Wel is duidelijk dat sommige deelnemers de intentie uitspreken om in
toekomstige situaties te interveniëren als het zelfbeschikkingsrecht op het spel staat.
Andere deelnemers geven weliswaar aan dat ze dankzij de voorlichting bepaalde
problematiek beter kunnen herkennen, maar tegelijkertijd ervaren zij ook nog een zekere
handelingsverlegenheid om in te grijpen doordat het gevoelig ligt om erover te praten.
Het effect van de voorlichting is dus niet eenduidig; het heeft verschillende uitwerkingen
op mensen. Al met al leidt informatie wel tot kennis en bewustzijn, maar kennis en
bewustzijn heeft niet zondermeer tot gevolg dat mensen een andere houding aannemen
en ander gedrag (passieve en actieve erkenning) vertonen.
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6 . 1 . 3 E mp ow e rm en tp ro c ess en b i -cu l tu re l e L HB T ’s
We concluderen dat het Actieplan de empowerment van bi-culturele LHBT-jongeren heeft
versterkt. Dit geldt overigens voor de grote steden en in de randstad. In kleinere
gemeenten buiten de randstad leven relatief veel gemarginaliseerde jongeren die zich
geen raad weten met hun gender en seksuele voorkeur. In de grote steden neemt de
weerbaarheid in het omgaan met afwijzing juist toe.
De impact van het Actieplan doet zich verder vooral voor op het niveau van individuen en
groepen. Toch doen zich ook op politiek-maatschappelijk niveau empowermentprocessen
voor. Zo is het geluid van bi-culturele jongeren publiekelijk steeds zichtbaarder en
hoorbaarder. De bereidheid om openlijk te praten over eigen ervaringen op publieke
bijeenkomsten vanuit de wens om betekenisvol te zijn voor anderen is gegroeid. Ook
groeit het aantal bi-culturele LHBT-activisten. Vanuit een zelforganisatie wordt echter wel
gesteld dat het zelforganiserende vermogen van de bi-culturele LHBT-gemeenschap nog
onvoldoende is ontwikkeld, onder meer doordat de beweging te veel leunt op een paar
activisten.
De aanname van het Actieplan dat daadwerkelijke verandering vanuit de gemeenschap
komt, lijkt plausibel. Frontliners fungeren immers als rolmodellen binnen de gemeenschap
door naar buiten te treden met hun verhalen en ervaringskennis. Hun individuele
empowerment versterkt een collectief, breder empowermentproces onder jongeren. Met
hun verhalen bieden ze andere jongeren onder meer inspiratie, (h)erkenning en steun. In
sommige gevallen zoeken jongeren ook contact met de frontliners en krijgen ze
desgewenst hulp en ondersteuning. Het idee dat verandering van binnenuit komt, blijkt
ook het gegeven dat de zelfacceptatie en het zelfvertrouwen van jongeren is gegroeid
dankzij de bijeenkomsten met lotgenoten. Het contact met andere bi-culturele LHBT’s
resulteert bovendien in een uitwisseling van praktische, sociale en emotionele steun,
solidariteit en zorgzaamheid.
6 . 1 . 4 S o c ia le a c ce pt a t i e
Het lange termijndoel van het actieprogramma is gericht op het bevorderen van sociale
acceptatie van LHBT binnen ‘gesloten gemeenschappen’. Hoewel het lange termijn
perspectief buiten de scope van dit onderzoek valt, signaleren betrokkenen enkel e
belangrijke ontwikkelingen die noemenswaardig zijn. Zo hebben sommige betrokkenen de
indruk dat onderdelen van het Actieplan een positieve invloed hebben op de sociale
acceptatie. Men signaleert dat het naar buiten treden van frontliners met een bi-culturele
achtergronden positieve reacties teweegbrengt. De ervaringsverhalen resulteren niet per
definitie in meer acceptatie, maar roepen wel meer begrip, respect en empathie op bij
mensen.
Tegenover dit rooskleurige beeld heerst er bij anderen meer pessimisme. Mede doordat
veel jongeren niet uit de kast willen komen, blijven confrontaties uit hetgeen het
acceptatieproces zou vertragen. Een middenpositie wordt ingenomen door een frontliner
die stelt dat er verschillende groepen zijn: een groep die ve el weerstand biedt tegen
homoseksualiteit, een groep die zich neutraal opstelt, een groep die langzaam opschuift
naar meer sociale acceptatie en een groep die het niet accepteert maar uitsluiting van bi culturele LHBT’s wel veroordeelt. Betrokkenen hebben dus verschillende percepties van de
mate waarin de sociale acceptatie al dan niet toeneemt.
Om verschillende redenen is het niet mogelijk om deze waargenomen ontwikkelingen toe
te schrijven aan het Actieplan. In de eerste plaats omdat er te verschil van inzicht bestaat
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of en in hoeverre er überhaupt sprake is van meer sociale acceptatie. In de tweede plaats
trekken betrokkenen zelf ook vaak geen verband tussen het Actieplan en de
gepercipieerde ontwikkelingen. In de derde plaats is het bevorderen van de s ociale
acceptatie zoals genoemd een lange termijn doel van het Actieplan dat buiten het bereik
van dit onderzoek valt. Het vergt langdurig onderzoek om hier ‘harde’ uitspraken over te
kunnen doen.
6 . 1 . 5 T oe ru st in g p ro fe ss i ona ls , v oo r l ic ht e rs, f ro nt l ine r s en v r i jw i l l ig e rs
Het Actieplan beoogt professionals, voorlichters, frontliners en vrijwilligers voldoende toe
te rusten zodat zij problemen en behoeften (tijdig) kunnen signaleren en/of passende
hulpverlening kunnen bieden dan wel doorverwijzen naar andere instanties. De evaluatie
brengt zowel hoopgevende als zorgelijke resultaten in beeld. Hoopgevend is bijvoorbeeld
dat de trainingen aan onderwijsprofessionals op scholen (docenten, hebben bijgedragen
aan meer bewustwording van de problematiek en inzicht in hoe eergerelateerde zaken
vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Ook de brochure over huwelijksdwang en
achterlating lijkt op positieve wijze bij te dragen aan een groeiend probleembesef en meer
alertheid op signalen van huwelijksdwang en achterlating. Het p latform Eer en Vrijheid
draagt bij aan professionalisering door middel van kennisuitwisseling. Verder leiden de
trainingen voor professionals en vrijwilligers die werken met bi -culturele LHBT’s tot meer
kennis van de problematiek en vaardigheden om passende hulpverlening te bieden.
Zorgelijk is dat het kennisniveau van professionals en vrijwilligers buiten de grote steden
en de Randstad nog vaak achterblijft; het professionele hulpverleningsaanbod is hier nog
niet altijd berekend op hulpvragen omtrent zelfbeschikking. Mogelijk zijn door het
Actieplan meer mensen zich bewust van hun recht op zelfbeschikking en schakelen zij
professionele instanties in voor hulp. Diverse professionals geven aan dat zowel de
kwantiteit als de kwaliteit van het aanbod op dit moment onvoldoende is door wachtlijsten
en gebrek aan ervaring en training. Het risico dreigt dat mensen zich weer terugtrekken in
eigen kring als zij merken dat professionals hun weinig tot geen ondersteuning kunnen
bieden. Zonder borging en een vervolg op het Actieplan bestaat het gevaar dat de
opbrengsten van het Actieplan in korte tijd teniet worden gedaan.

6.2

Inzicht in doelbereik

6 . 2 . 1 O ntw ik k e l in g en z e lf b esc h ik k in g ond e r ve r sch i l le n de e tn i sch e g ro ep e r in g en i n
N e d er la nd
Op basis van de enquête die zowel in 2015 als in 2018 is afgenomen onder verschillende
etnische groeperingen in Nederland zijn een aantal ontwikkelingen op het gebied van
kennis, houding en gedrag ten aanzien van zelfbeschikkingsrecht waar te nemen.
Hieronder staan een aantal opvallende resultaten op een rij.


In 2018 vinden meer mannen dan in 2015 dat een vervolgopleiding voor meisjes net
zo belangrijk is als voor jongens.



In 2018 zien we dat mannen en vrouwen het belangrijker vinden dan in 2015 dat
zowel mannen als vrouwen hun eigen inkomsten hebben.



Zowel in 2015 als in 2018 zijn personen met een migratieachtergrond sterker van
mening dan mensen zonder migratie-achtergrond dat mannen het gezinsinkomen
moeten verdienen. Bij de groep met een niet-westerse migratie-achtergrond en bij
Turkse-Nederlanders is een sterke daling te zien in het percentage mensen dat stelt
dat mannen het gezinsinkomen moeten verdienen. Bij Marokkaanse -Nederlanders en
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Surinaamse-Nederlanders zien we een stijging in het aantal mensen dat van mening
is dat mannen het gezinsinkomen moeten verdienen.


Nederlanders zijn in toenemende mate belang gaan hechten aan de economische
zelfstandigheid van vrouwen.



Ten opzichte van 2015 vinden alle etnische groepen – met uitzondering van personen
met een niet-Westerse migratie-achtergrond – het belangrijker geworden om hun
eigen geld te verdienen.



Zowel mannen als vrouwen vinden het in 2018 belangrijker dan in 2015 om hun eigen
inkomsten te verdienen.



We zien dat de omgeving bij vrouwen een duidelijkere mening heeft gekregen wat
betreft de opleidings- en/of beroepskeuze en hen vaker stimuleert om economisch
zelfstandig te zijn. Bij mannen zien we juist dat de omgeving een geringere invloed
heeft gekregen en de omgeving hen ook minder stimuleert om economisch zelfstandig
te zijn.



Wat betreft de acceptatie van homoseksualiteit zien we verschillen tussen etnische
groepen. Zo lijkt de acceptatie van homoseksualiteit bij de personen met een
westerse migratie-achtergrond en een Nederlandse achtergrond te zijn gestegen in
2018 ten opzichte van 2015. Bij alle andere groepen lijkt er juist sprake van een
afname van acceptatie van homoseksualiteit.



Homoseksualiteit blijkt onder Turkse-Nederlanders (35%) en MarokkaanseNederlanders (37%) vaker een taboeonderwerp dan onder andere groepen. Een stuk
lager ligt het percentage onder de Surinaamse-Nederlanders (15%), gevolgd door
personen met een westerse migratieachtergrond (10%) en de groep met een
Nederlandse achtergrond (8%).



Surinaamse-Nederlanders geven in 2018 vaker aan dan in 2015 dat zij hun partner
zelf hebben gekozen en geven minder vaak dat hun partnerkeuze is bepaald door hun
directe omgeving.



In 2018 zouden mensen vaker dan in 2015 achter de keuze van hun kind staan
wanneer zij een partner van een andere culturele achtergrond zouden h ebben.



Voor zowel dochters als zonen blijkt dat Turkse-Nederlanders in 2018 minder vaak
achter de keuze van hun kind zouden staan wanneer zij een relatie hebben met
iemand met een andere culturele achtergrond. Surinaamse-Nederlanders geven in
2018 juist vaker aan dat zij achter de keuze van hun kind zouden staan in het geval
van een interculturele relatie. Dit laatste geldt ook voor mensen met een westerse
migratieachtergrond of een Nederlandse achtergrond.



Op het gebied van het tolereren van interreligieuze relaties zijn in algemene termen
nauwelijks verschillen waar te nemen tussen 2015 en 2018. Gemiddeld staat zo’n
60% van de Nederlandse bevolking achter de keuze van zijn of haar zoon/dochter als
deze een relatie heeft met iemand van een andere religie.



Gedurende de looptijd van het Actieplan is bij verschillende etnische groepen een
groei in de acceptatie te zien wat betreft kinderen die een partner kiezen met een
andere religie. Bij de groep Turkse- en Marokkaanse-Nederlanders zien we echter een
sterkere afwijzing van het hebben van een partner met een andere religie in 2018
dan in 2015.



Over het algemeen valt op dat men in 2018 net iets vaker gehoord had of wist van
verschillende rechten ten aanzien van zelfbeschikking dan in 2015. De enige
uitzondering hierop betreft kennis rondom kindhuwelijken, namelijk dat Nederland
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kindhuwelijken wettelijk wil voorkomen door de ‘Wet tegengaan Huwelijksdwang’,
waarin staat dat beide partners minimaal 18 jaar moeten zijn. Respondenten waren in
2018 ten opzichte van 2015 slechter van het bestaan hiervan op de hoogte.
6 . 2 . 2 H e t pu b l ie k e d e ba t r ond o m (h et A ct i ep la n ) ze lf b es ch ik k in g
Naast het overkoepelende thema zelfbeschikking(srecht) wordt op online en social media
het meest gesproken over eergerelateerd geweld of eerwraak en het minst over
‘Respect2Love Academy’. Daarnaast is ook het aantal mensen dat met dez e uitingen wordt
bereikt het grootst. Afgaand op de verhouding tussen het aantal berichten en het aantal
reacties zien we bovendien dat rond eergerelateerd geweld of eerwraak ook een actiever
debat wordt gevoerd dan rond thema’s als ‘Coming in LHBT’, ‘Resp ect2LoveAcademy’ en
het ‘Actieplan Zelfbeschikking’ zelf. Dit is echter nog meer het geval rond ‘Trouwen tegen
je wil’: hier is het aantal reacties driemaal zo groot als het aantal berichten. Twitter blijkt
de voornaamste bron voor de uitingen rond het Actieplan Zelfbeschikking en daaraan
gerelateerde thema’s, gevolgd door nieuwsbronnen. In verhouding tot het aantal uitingen,
is het aantal auteurs rond huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd
geweld of eerwraak en zelfbeschikking(srecht), het hoogst. Er zijn veel mannelijke auteurs
actief in het debat. Alleen rond ‘Actieplan Zelfbeschikking’, ‘Coming in LHBT’ en
‘Respect2Love Academy’ zijn er meer vrouwelijke auteurs. Op eergerelateerd geweld of
eerwraak na zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat de doelgroep van het Actieplan ook
zelf deelneemt aan het publieke debat. Het gaat veelal om professionals, journalisten of
individuen die niet direct aan de doelgroep van of het Actieplan an sich verbonden lijken
te zijn.

6.3

Aanbevelingen voor toekomstig beleid
Op basis van het evaluatieonderzoek naar het Actieplan Zelfbeschikking dragen we tot slot
nog een aantal aanbevelingen aan voor toekomstig beleid:

6 . 3 . 1 A a n s lu it i ng b i j b eho e ft en e n we ns en va n d e b eo o gd e do e l gr oe p
Probeer nog beter aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de beoogde doelgroep.
Dat begint bij het verkrijgen van inzicht in wat er leeft, waar mensen tegen aanlopen en
welke oplossingsrichtingen zij zelf in gedachten hebben. Door beleid rondom
zelfbeschikking en empowerment van LHBT’s nog meer interactief vorm te geven, kan de
overheid het draagvlak voor de aanpak vergroten. Daarmee neemt de kans ook toe dat de
beoogde doelen gerealiseerd worden. Hoewel het Actieplan door verschillende mensen
positief ontvangen wordt, klinkt ook de kritiek door dat de overheid van bovenaf westerse
waarden en principes oplegt aan groepen met diverse migrantenachtergronden. Aansluiten
bij de doelgroep kan in de praktijk leiden tot accentverschuivingen, maar kan ook leid en
tot geheel andere uitgangspunten en doelstellingen. Denk aan een meer positieve
benadering door nadruk te leggen op kansen en mogelijkheden in plaats van op
beperkingen en problemen.
6 . 3 . 2 O r ga n is e er v o ld oe nd e a a n b od om de g ro e i en de hu l pv ra g en o p te va n ge n
Hoewel er duidelijk een professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden en professionals
meer toegerust zijn om problemen rondom zelfbeschikking en de empowerment van
LHBT’s te signaleren en aan te pakken, lijkt zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het
aanbod vooralsnog onvoldoende. Het Actieplan heeft een maatschappelijke beweging
gestimuleerd waarin mensen meer dan voorheen hulp zoeken voor problemen rondom
zelfbeschikking. Een toenemende hulpvraag vraagt ook om een uitbreiding en een
blijvende investering in de kwaliteit van het hulpverleningsaanbod. Het is een groot
maatschappelijk probleem als de komende jaren meer en meer (potentiële) slachtoffers
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van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, achterlating, gedwongen isolement en
huwelijksdwang aankloppen bij professionele instanties en vervolgens onvoldoende
geholpen kunnen worden. In het ergste geval kan het leiden tot wantrouwen jegens
hulpverleners en tot het mijden van zorg en het terugtrekken in eigen kring. Zonder
borging en een vervolg op het Actieplan bestaat het gevaar dat de opbrengsten van het
Actieplan in korte tijd teniet worden gedaan en problemen rondom zelfbeschikking
terugkeren naar de taboesfeer.
6.3.3 Investeer in trainingen cultuursensitief werken voor professionals
De doelgroep ervaart nog regelmatig dat hulpverleners en vrijwilligers onvoldoende
cultuursensitief te werk gaan. Zij hanteren een westerse blik en sluiten daardoor onvoldoende
aan bij de doelgroep. Professionals geven zelf ook aan dat het moeilijk is om hun eigen westerse
blik niet te veel leidend te laten zijn in hun werk. Soms is het daardoor moeilijk voor
professionals om problematiek bespreekbaar te maken. Dit is een bekend probleem dat ook
gesignaleerd is in ander onderzoek. Daarin komt naar voren dat mensen met een
migrantenachtergrond niet zelden het contact met Jeugdzorg en de GGZ voortijdig verbreken,
omdat deze sectoren in hun beleving te weinig rekening houden met hun culturele opvattingen
en normen. De professionals zijn nog te vaak onvoldoende cultuursensitief en slagen er
daardoor maar beperkt in om migranten(jeugd) te bereiken, ervaren communicatieproblemen en
weten minder vaak positieve resultaten te boeken in de hulpverlening dan bij autochtone
cliënten (Hekelaar & Omlo, 2018).
Hoewel er signalen zijn dat steeds meer professionals zich bewust zijn van hun westerse
oriëntatie is het van belang om hier aandacht aan te blijven schenken. Dat kan bijvoorbeeld
door te investeren in trainingen cultuursensitief werken voor professionals. Een effectieve
hulpverlening vraagt om professionals met meer kennis over de culturele achtergrond van de
doelgroep en meer competenties voor het omgaan met culturele verschillen. De kennis, houding
en vaardigheden van de professionals blijken van doorslaggevend belang te zijn voor het winnen
van vertrouwen en uiteindelijk ook het behalen van succes in de ondersteuning (Van RooijenMutsaers & Ince, 2013).
6 . 3 . 4 S t i mu l ee r d e sa m en we rk in g tus s en m ig ra n te nze l f or ga n i sa t i es en p r of es s io ne l e
o r ga n is a t i es
Er is nog altijd een zekere handelingsverlegenheid bij professionals om problemen rondom
zelfbeschikking te bespreken met de doelgroep. Ook wordt er onvoldoende op
gelijkwaardige basis samengewerkt met migrantenzelforganisaties. Deze organisaties zijn
over het algemeen beter in staat om de doelgroep te bereiken en vertrouwen te winnen,
maar ze zijn niet altijd voldoende toegerust om de doelgroep professioneel te
ondersteunen bij de problematiek die zij ervaren. Juist omdat de doelgroep zich geregel d
veiliger voelt bij migrantenzelforganisaties dan bij professionele instanties is het
noodzakelijk om samen te werken in het bieden van zorg en ondersteuning.
6.3.5 Communiceer steviger dat de problematiek niet alleen speelt onder moslims en
migrantengemeenschappen en dat er binnen deze groepen ook veel diversiteit bestaat
In het Actieplan is bewust gekozen voor de term ‘gesloten gemeenschappen’. Met deze term
verwijst de overheid niet alleen naar moslims en migrantengroepen, maar ook naar
conservatieve christelijke groeperingen. Diverse betrokkenen ervaren dit echter niet zo.
Integendeel, de kritiek luidt dat het beleid problemen rondom de acceptatie van
homoseksualiteit en zelfbeschikking langs etnische en islamitische lijnen accentueert. Ten
onrechte zou de Nederlandse cultuur als homovriendelijk worden voorgesteld tegenover de
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migrantengroepen die intolerant zouden staan tegenover homoseksualiteit. Dit wordt kortzichtig
genoemd omdat er hiermee voorbij wordt gegaan aan de diversiteit binnen groepen.
Bovendien kunnen bi-culturele LHBT’s net zo goed last hebben van de negatieve beeldvorming
die autochtone Nederlanders over homoseksualiteit hebben. Mede hierdoor kunnen ook
autochtone Nederlanders problemen ervaren op het gebied van zelfbeschikking en coming out.
Verschillende betrokkenen menen dat de focus op migranten en hun kinderen dan ook onterecht
is, een bredere benadering die ook autochtonen veel nadrukkelijker aanspreekt is nodig. Een
mogelijkheid is om via het onderwijs alle jongeren bewust te maken dat ze mogen zijn wie ze
willen zijn. Zo kan aan burgerschapsvorming worden gewerkt waarbij jongeren vaardigheden
leren zodat ze hun eigen mening openlijk durven te uiten, zich kwetsbaar durven op te stellen
en hun weerbaarheid versterkt wordt.
6.3.6 Investeer nog meer in betrokkenheid van en kennisdeling tussen gemeenten
Het is lastig gebleken om gemeenten te betrekken bij het Actieplan Zelfbeschikking. Bij het
Platform Eer en Vrijheid zijn gemeenten niet of nauwelijks betrokken. De organisatie geeft aan
veel inspanning geleverd te hebben om gemeenten te verleiden te participeren, maar zonder
succes. Het gebrek aan betrokkenheid bij gemeenten wordt ook door andere professionals
gesignaleerd. Veel gemeenten geven aan dat problemen rondom zelfbeschikking niet in hun
gemeente voorkomen, omdat zij weinig inwoners zouden hebben met een
migrantenachtergrond. Alleen vertegenwoordigers van enkele grote gemeenten doen soms mee.
Ook bij bijeenkomsten van KIS bleek de betrokkenheid van gemeenten een knelpunt. Om ervoor
te zorgen dat gemeenten meer betrokken raken en toegerust zijn, is het zinvol om
bijeenkomsten voor gemeenten te organiseren waarin kennis en uitwisseling op het gebied van
zelfbeschikking centraal staat. Dergelijke bijeenkomsten kunnen bijdragen aan het agenderen
van de problematiek.
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