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1. Het project Rüya 
 

Rüya – Turks voor droom -  is een preventieprogramma van vijf bijeenkomsten voor meiden van 14-

19 jaar en hun ouders. De bijeenkomsten zijn bedoeld om ouders en dochters met een Turkse 

achtergrond te ondersteunen en daarmee psychische problemen bij de meiden te voorkomen. Uit 

onderzoek is bekend dat Turks-Nederlandse meiden veel vaker dan gemiddeld kampen met 

emotionele problemen, zoals depressie.   

 

Rüya gaat over de opvoeding van meisjes en over de communicatie tussen ouders en dochters. 

Want opgroeien in Nederland is niet altijd makkelijk en ouders en meisjes krijgen te maken met 

uiteenlopende en vaak tegenstrijdige  verwachtingen vanuit de Turkse - en de Nederlandse 

cultuur. Uit onderzoek blijkt dat vrij veel meisjes met een Turkse achtergrond hierdoor onzeker en 

soms zelfs depressief worden. Dat het vaker dan gemiddeld voorkomt, kan te maken hebben met 

de specifieke situatie van deze meiden. Zij willen zowel voldoen aan de verwachtingen van hun 

ouders als hun eigen weg gaan, hun eigen dromen verwezenlijken. En dat kan soms lastig zijn in de 

pubertijd. Bijvoorbeeld als het gaat om studie- of partnerkeuze. Sommige meiden raken hierdoor 

uit balans. En dat willen we juist voorkomen.   

 

Partners 

Samen met Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd, Bureau Can, Bureau de Mix en lokale 

zelforganisaties heeft het Verwey-Jonker instituut een programma ontwikkeld om emotionele 

problemen te voorkomen bij deze meiden. Het programma is gefinancierd door Kennisplatform 

Integratie & Samenleving, MIND Fonds Psychische Gezondheid, het Oranje Fonds en de 

pilotgemeenten Den Haag, Utrecht en Deventer.  

 

Onderzoek 

We hebben in de pilotgemeenten groepsbijeenkomsten gehouden voor de meiden en hun ouders. 

We onderzochten of deze bijeenkomsten het taboe kunnen verbreken, het bewustzijn over het 

‘leven in twee culturen’ bij ouders en meiden kunnen vergroten en de communicatie tussen ouders 

en dochters kunnen verbeteren. De benadering bleek goed aan te slaan. Een uitgebreid verslag van 

het proces en evaluatieonderzoek is te lezen in het rapport.  

  

Handleiding en draaiboek 

Het belangrijkste eindproduct is een handleiding waarin staat beschreven hoe de bijeenkomsten 

georganiseerd kunnen worden vanuit lokale netwerken van Turkse Nederlanders. Dit is van belang 

omdat het bespreekbaar maken van dit thema alleen lukt als het vertrouwen van de gezinnen 

gewonnen kan worden vanuit de eigen groep.  

In het draaiboek staan de vijf bijeenkomsten beschreven. Het programma bestaat uit 5 

bijeenkomsten van drie uur. Twee voor meiden, twee voor hun ouders en een bijeenkomst voor 

ouders en dochters samen. In een gezellige sfeer worden met behulp van voorbeelden, filmpjes en 

oefeningen onderwerpen bespreekbaar gemaakt. De laatste 3 bijeenkomsten zijn zowel in het 

Nederlands als in het Turks beschreven.    

Van onze website zijn tevens de bijbehorende powerpoints en een filmpje over het project te 

downloaden.  

 

 

 

 

 

https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/215016_Preventieprogramma_Ruya_WEB.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/215016_handleiding_preventieprogramma_Ruya_WEB.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/preventieprogramma-ruya
https://youtu.be/i--n65Imrek
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2. De pilot in de gemeente Deventer 
 

De pilot in Deventer is inmiddels met succes afgerond. Hieronder een verslag van de activiteiten. 

 

Samenwerking 

De pilot in Deventer is voorbereid met de gemeente Deventer, het Samenwerkingsverband Gezond 

in Deventer (SGiD), Sportbedrijf Deventer, MindFit en Dimence. SGiD zorgde voor afstemming met 

professionals. Er is informatie verspreid over het Rüya project via de website van SGiD. 

In Deventer is samengewerkt met St. Samenleven in Harmonie. Dit is een zelforganisatie met een 

grote Turks-Nederlandse achterban die de werving van deelnemers op zich heeft genomen, de 

bijeenkomsten heeft georganiseerd en gespreksleiders heeft gevonden.  

 

Voorbereiding 

Op 29 en 30 september hebben Alaeddin Akkus, Şükriye Aslan en Filiz Demirci de train-de trainers 

gevolgd in Utrecht. De training werd verzorgd door Durmus Can en Züleyha Sahin. Zij ontvingen 

hiervoor een certificaat. 

 

Werving 

De werving van deelnemers van respondenten is voornamelijk gedaan door stichting Samenleven in 

Harmonie in het najaar van 2017. De stichting heeft een groot netwerk onder verschillende 

groepen Turkse-Nederlanders. Er is geworven door het persoonlijk benaderen van gezinnen. Ook is 

er een flyer gemaakt in het Nederlands en in het Turks. Voor geïnteresseerde ouders werd een 

voorlichtingsbijeenkomst verzorgd. De dochters werden via de ouders geworven.  

 

De bijeenkomsten 

Het programma bestaat zelf uit vijf bijeenkomsten van drie uur. Deze bijeenkomsten vonden in de 

maanden november en december (2017) plaats. In totaal hebben 12 meiden, 8 moeders en 3 

vaders deelgenomen aan het programma. Twee bijeenkomsten waren gericht op de meiden, twee 

bijeenkomsten waren bedoeld voor de ouders en de laatste bijeenkomst was ingericht voor de 

ouders en dochters gezamenlijk.  

In deze bijeenkomsten werden (taboe)onderwerpen bespreekbaar gemaakt, elkaars leefwerelden 

inzichtelijk gemaakt en geoefend hoe de communicatie onderling kan worden versterkt. Dit 

gebeurde aan de hand van voorbeelden, casuïstiek, rollenspellen, filmpjes en oefeningen. De 

bijeenkomsten vonden in een veilige en prettige sfeer plaats, waardoor deelnemers open en 

eerlijk hun opvattingen en ervaringen konden ventileren.  

 

Evaluatie en proefonderzoek 

Parallel aan de uitvoering van de methodiek deed het Verwey-Jonker Instituut een proces- en 

evaluatieonderzoek naar de aanpak. Vooraf en achteraf zijn kwalitatieve interviews afgenomen 

met deelnemers (4x), hebben observaties plaatsgevonden van de bijeenkomsten (5x) en hebben de 

gespreksleiders (2x) deelgenomen aan een evaluatiebijeenkomst.  

 

Ervaringen 

Zowel de meiden als de ouders hebben het programma als zeer positief ervaren. Vooral op het 

gebied van bewustwording ten aanzien van elkaars belevingswerelden lijkt het programma goed 

aan te sluiten. De bijeenkomsten leiden tot meer begrip en bewustwording. Onderlinge interactie 

aan de hand van creatieve werkvormen, gecombineerd met tips en tops van de begeleiders hebben 

een positieve uitwerking op de werkzaamheid van de methodiek. Op basis van bevindingen uit dit 

onderzoek is het programma op verschillende onderdelen bijgesteld (zie onderzoeksrapportage).  

Verder is er enige aandacht besteed aan waar de deelnemers met eventuele problemen terecht 

zouden kunnen. De aanbeveling is om indien nodig via de gespreksleider persoonlijk een warme 

overdracht te realiseren naar de juiste hulpverlenende instantie(s). De drempel naar de 
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hulpverlenende instanties is voor veel deelnemers uit deze doelgroep hoog. Een warme overdracht 

zou enigszins deze drempel kunnen beslechten.  

 

Follow-up 

Na afloop is met de groep nog contact gehouden en er zijn nabesprekingen geweest. De stichting 

Samenleven in Harmonie zou het preventiegroepen nog wel voor meer groepen willen uitvoeren. 

De stichting helpt andere steden bij het opstarten van nieuwe groepen. Onder andere in Zwolle en 

Almelo. Een van de trainers is ook betrokken bij de trainingen in Zwolle. 

In de handleiding staat een richtlijn voor onkostenvergoedingen voor de uitvoering van het 

preventieprogramma per groep.  

 

 

3. Financiering 
De financiering voor dit project komt vanuit verschillende bronnen: Kennisplatform Integratie & 

Samenleving, Fonds Psychische Gezondheid, het Oranjefonds en de drie pilotgemeenten. Aan 

iedere gemeente waar een pilot wordt uitgevoerd, dus ook aan Deventer, hebben wij om een 

bijdrage in de kosten van € 10.058,- gevraagd op een totaalbedrag van € 156.802.  

 

 

 

Oranjefonds in € KIS in € Fonds Psych. Gez. in € 3 Gemeenten in € Totaal in € 

Vooronderzoek  

 

12.328 

 

12.328 

(Door-)ontwikkeling 25.000 10.000 

  

35.000 

Procesonderzoek 

 

5.000 12.300 20.187 37.487 

Implementatie 57.000 5.000   9.987 71.987 

TOTAAL 82.000 20.000 24.628 30.174 156.802 

 

 

De gemeente Deventer heeft de bijdrage van € 10.058,- toegezegd en daarvan is de eerste termijn 

van 50% reeds voldaan. Wij zenden een factuur voor de resterende 50%. 


