
Keuzevrijheid voor iedereen!

“In het verleden, in India, heb ik zoveel mee

gemaakt. Nu heb ik de tools van Kezban om 

via mijn ervaringen andere vrouwen te helpen. 

Taboes bespreekbaar maken is zó belangrijk. 

We geven vrouwen informatie en begeleiden 

hen met het bedenken van een plan.”

Anita, dialoogleider

Wil je meehelpen bij onze strijd tegen huiselijk en eer-  
gerelateerd geweld? Of bijdragen aan het 
bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen binnen 
migrantengemeenschappen? Dat kan op verschillende 
manieren.

Met elke bijdrage die we ontvangen help je ons om 
ons werk voort te zetten.

Doneren 

Help mee! 

Leer zelf effectieve dialoogbijeenkomsten begeleiden 
in de wijk.

Dialoogleider worden 

We zijn heel blij met jouw kennis, idee of publicatie.

Wil je meehelpen met onze stichting, ben je op zoek 

naar informatie of advies of wil je een voorlichting 

aanvragen? Dan horen we graag 

van jou! Mail naar  

contact@stichting-kezban.nl  

of bezoek onze website  

www.stichting-kezban.nl

Je expertise delen

Contact:

Methodes en toolkits

Soms is het lastig om goede informatie te vinden over de 

aanpak van eergerelateerd geweld, seksualiteit en 

huwelijks dwang. In onze online academie vind je veel 

methodes, toolkits en publicaties over zichtelijk bij elkaar. 

Allemaal geschikt materiaal om je verder te verdiepen en 

zelf mee aan de slag te gaan.

Help mee! 

Kennis & aanpak 
eergerelateerd geweld, 

seksualiteit  
en huwelijksdwang.



Stichting Kezban

 Dialoogmethode Kezban:

• Breed inzetbaar voor alle taboe-onderwerpen 

• Bewezen succesvol

• Laagdrempelig voor de doelgroepen

• Ervaringsdeskundige dialoogleiders 

• Materialen en methode per groep op maat

Succesvolle dialoogmethode

Eén van onze belangrijkste methodes is de (Socratische) 

Dialoogmethode. Stichting Kezban ontwikkelde deze 

methode zelf. Hiermee maken we taboe-onderwerpen op 

een laagdrempelige en effectieve manier bespreekbaar.

Een pool van getrainde ervaringsdeskundigen en 

sleutelfiguren leidt de dialoogbijeenkomsten.

Voorlichting over taboe-onderwerpen

Heeft u als professional of organisatie vragen over cultuur 

sensitief werken? Kezban helpt hierbij met voorlichting 

en training.

Meedoen?  
Nieuwe dialoogleiders zijn altijd  

van harte welkom!

Kennisoverdracht

We hechten veel waarde aan het delen van expertise en 

het bevorderen van kennisoverdracht. Met diverse 

organisaties wisselen we kennis uit, geven workshops of 

presentaties, gaan naar netwerkbijeenkomsten of 

leveren een bijdrage aan seminars. Bijvoorbeeld met de 

gemeente Amsterdam, kenniscentrum Movisie, Blijf 

Groep, Ministerie van OC&W en de Hogeschool van 

Amsterdam. Tot slot werken we ook op internationaal 

niveau samen voor het uitwisselen van effectieve 

methodes en instrumenten die taboe-onderwerpen 

bespreekbaar maken.

 “Als ervaringsdeskundige wil ik vrouwen die 

in een gewelddadige thuissituatie zitten, de 

hand reiken. Zij staan er niet alleen voor: er is 

een uitweg. Taboes, zoals huiselijk geweld, 

moeten echt onder de aandacht blijven en  

bespreekbaar worden. Iedere vrouw die we 

weten te bereiken is er één!”

Ouarda, dialoogleider

 
“Bijzondere momenten in ons werk?  

Als deelnemers ons terugbellen na een dialoog

bijeenkomst en vertellen dat het ze enorm 

heeft geholpen. Onze missie is geslaagd als 

een deelnemer na een dialoogbijeenkomst 

aangeeft, dat zij, of hij ook dialoogleider wil 

worden en zich in wil zetten voor het doel  

van Kezban”.

Saniye, projectleider

Keuzevrijheid voor 
iedereen!

Stichting Kezban wil eergerelateerd en huiselijk  

geweld, seksualiteit, seksuele diversiteit en  

huwelijksdwang bespreekbaar maken en aan pakken. 

Hiervoor ontwikkelen we geschikte materialen  

en methodieken en geven we voorlichting, training 

en advies.
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