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GOED OM TE WETEN!
Fier publiceert nooit herkenbare beelden van cliënten. Cliënten
die aan ons magazine meewerken, worden daarom altijd anoniem
geportretteerd. In de meeste gevallen is ook hun naam aangepast.
Voor sommige artikelen maken we gebruik van fotomodellen, zoals
de jongen op de voorpagina van deze editie.
Het Fier Magazine wordt mede mogelijk gemaakt door onze
sponsoren en abonnees. Mede dankzij hen kunnen wij aandacht
vragen voor belangrijke thema’s als kindermishandeling, huiselijk
geweld, mensenhandel en eergerelateerd geweld.
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oe maak jij de wereld mooier? Dat is de vraag die
centraal staat in de interviews in de serie ‘Cliënt in
beeld’ in dit magazine. Wat een prachtige antwoorden
geven de meiden. Inspirerend om te lezen dat zij
ondanks alles wat ze hebben meegemaakt de kracht
hebben om de wereld een beetje mooier te willen maken. Het
hervinden van die kracht is naast het verwerken van trauma’s
een van de belangrijkste doelen die we met onze cliënten willen
bereiken. Topvrouw Bercan Günel zegt het zo mooi in het interview
dat we met haar hadden. Ze werd vanaf haar vroegste jeugd in
Turkije mishandeld, zonder dat iemand voor haar opkwam. Ze
was eenzaam, verdrietig, angstig. Maar ze ontdekte uiteindelijk
hoe ze door haar talent te gebruiken haar eigen weg kon vinden
en stappen kon zetten naar veiligheid en zelfstandigheid. Dáár,
bij het ontplooien van talent, lag voor haar de sleutel tot herstel.
Günel kreeg destijds geen hulp, zij moest het zelf doen. Gelukkig is
er voor veel kinderen wel gespecialiseerde hulp, maar we hebben
nog grote stappen te zetten als het gaat om het herkennen van
problematiek. Lees bijvoorbeeld het artikel over jongeren met
forse gedragsproblematiek. Jongeren bij wie de frustratie en
wanhoop ervan afspatten, die korte lontjes hebben en zich slecht
kunnen concentreren, maar die vaak onbegrepen zijn. Deze
pubers vertonen dit gedrag niet zomaar, er ligt altijd een trauma
onder, een litteken. Pas als daar aandacht voor is, zie je de enorme
kwetsbaarheid. En dát is de plek waar genezing moet plaatsvinden.
Problemen bespreekbaar maken, is vaak het begin. Dat geldt
ook voor andere thema’s die we in dit magazine belichten. Voor
onderwerpen die – helaas nog steeds – in de taboesfeer liggen,
zoals jongensprostitutie en seksueel geweld bij ouderen. Laten
we onze ogen openen voor signalen, hoe klein ze soms ook
zijn. Want achter de littekens gaat vaak een hele wereld schuil.
Veel inspiratie toegewenst!

Linda Terpstra
Voorzitter Raad van Bestuur Fier
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INTERVIEW

AISHA &
DE POLITIEAGENT
Vier jaar geleden sloeg Aisha (20) op de vlucht voor haar Turkse familie. Haar ouders konden niet
accepteren dat ze lesbisch is en dreigden haar wat aan te doen. De kans op eerwraak was groot. Peter Groot
werkt bij de politie in Hoorn. Hij is deskundige op het gebied van eergerelateerd geweld en was vanaf dag
één betrokken bij Aisha en haar vriendin. Aisha: 'Ik vond het zo bijzonder dat jij me destijds duidelijk kon
maken dat mijn ouders óók slachtoffer zijn.'

A

isha heeft jaren voor haar ouders verborgen
gehouden dat ze lesbisch is. Thuis was ze
de gehoorzame dochter die alles voor haar
ouders deed, op school was ze een modern
Turks meisje, mét een vriendin. Toen haar
moeder erachter kwam dat ze een relatie had met een
meisje, ontstond een vreselijke ruzie. Haar moeder schold
haar uit. Ze was “een hoer” en haar moeder stond niet meer
voor zichzelf in. Oma en vader werden gebeld en haar
moeder zei letterlijk: ‘Ik kan je wel wat aandoen, wacht maar
tot je vader thuis is.’ Dat was het moment dat Aisha besefte
dat het gevaarlijk was en ze vluchtte het huis uit. Ze kwam
terecht bij Fier. Brigadier Peter Groot (54) was bij de zaak
betrokken. Peter: ‘We namen de zaak heel serieus, met name
ook omdat je vader al eens je keel had dichtgeknepen na
slechts een klein incident. De kans op eerwraak was groot.’
Dit was vier jaar geleden, maar Aisha en Peter zien
elkaar nog regelmatig. Ze geven samen trainingen op de
Politieacademie op het gebied van eergerelateerd geweld.

Hoe trof jij me vier jaar geleden aan?
Peter: ‘Ik zag een murw geslagen meisje. Geestelijk
helemaal kapot; dat zag ik meteen. Het feit dat je al jaren
niet jezelf mocht zijn, niet geaccepteerd werd en de angst
voor je ouders, hadden je echt stuk gemaakt.’ Aisha: ‘Ik weet
nog dat ik van top tot teen zat te trillen toen je bij me kwam.
Maar je luisterend oor zorgde ervoor dat ik voor het eerst
het hele verhaal kon vertellen.’ Peter: ‘Daarna heb ik meteen
contact met je ouders gezocht om te laten weten dat je op
een veilige plek was.’ Aisha: ‘De eerste maanden kon ik geen
contact hebben. Maar jij zei telkens dat ik spijt zou krijgen
als ik het geen kans gaf.’ Peter: ‘Ik had jouw ouders graag
eerder betrokken. Ik had uiteraard wel contact met ze, maar
we hebben pas veel later gezamenlijke gesprekken gehad.
Dat zou ik nu anders aangepakt hebben.’ Aisha: ‘Maar het
was mijn eigen keuze. Ik moest eerst echt afstand nemen
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om tot mezelf te komen. Ik heb jarenlang een dubbelleven
geleid, was niet gewend om eigen keuzes te maken en het
feit dat ik nooit mezelf kon en mocht zijn, was erg heftig.’
Peter: ‘Natuurlijk lag de keus bij jou, maar ik had liever wel
eerder naar een opening gezocht.’

Ik vind het knap dat jij altijd oog hebt voor
de andere kant. Jij zag mijn ouders ook als
slachtoffers. Waarom?
Peter: ‘Jouw ouders zitten in een lastige positie. Ze zijn
helemaal onderdeel van de westerse cultuur, maar aan
de andere kant maken ze ook nog deel uit van de Turkse
eercultuur, die status en familie-eer boven hun eigen
belang stelt. Dat hun dochter lesbisch is, wordt gezien
als een ziekte, een falen. En onder druk van opa en oom
moet er dan gehandeld worden. Anders zou je vader een
slappe man zijn en zijn trots verliezen. Als in de Turkse
gemeenschap bekend zou worden dat zijn dochter lesbisch
is, kan hij zijn winkel wel sluiten. En ja, dat maakt hem en
je moeder ook slachtoffers. Bovendien zijn zij hun dochter
kwijtgeraakt.’ Aisha: ‘Die druk heb ik altijd enorm gevoeld.
En daarom kon ik zolang mezelf niet zijn. Het was gevaarlijk
om anders te zijn.'

33

PETER:

‘Ik zag een murw
geslagen meisje,
geestelijk helemaal
kapot’
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‘Kutboerka.
Kutpinguïn.
Ik was er
klaar mee’

AISHA: ‘Jouw

persoonlijkheid zorgde ervoor dat ik
me veilig bij je voelde. Iemand die de vragen
durft te stellen, dat was voor het eerst’

33

'Toen mijn moeder ontdekte dat ik een vriendin had,
betrok ze het meteen op zichzelf. “Wat hebben wij verkeerd
gedaan? Je bent ziek!” Mijn moeder ging nooit naar de
moskee, maar nu wilde ze me naar de imam sturen voor
genezing. Mijn moeder was echt wanhopig. En in die
wanhoop zag ik zo veel woede.’ Peter: ‘Dat komt voort uit het
feit dat moeders binnen de gemeenschap verantwoordelijk
zijn voor hun kinderen. Als de eer wordt geschonden, is
zij daarvoor verantwoordelijk en wordt zij als straf buiten
de gemeenschap geplaatst. Tijdens de eerste gesprekken
die ik met je ouders had, hebben we dat benoemd. Dat het
niet aan haar lag dat jij lesbisch bent. Ik vroeg jouw vader
tijdens het eerste gesprek: “Neem je het je vrouw kwalijk?”
Hij zei toen tegen je moeder dat zij het goed heeft gedaan.
Dat hij haar niks kwalijk nam. Toen kwamen de tranen, bij
beiden. Dat gaf rust en haalde de angel er wat uit, omdat de
schuldvraag nog niet besproken was.’ Aisha: ‘Ik zie nu dat zij
niet gehandeld hebben vanuit zichzelf, maar door de druk
van de gemeenschap. Maar toch heb ik besloten om het
contact te verbreken. Ik wil mezelf kunnen zijn. En zolang
zij mij niet accepteren en mijn vriendin niet erkennen, zie ik
dat ook niet veranderen.’ Peter: ‘Mijn insteek is om het gezin
bij elkaar te houden. Dat is wat ik het liefste wil. Maar als dat
niet lukt, is het belangrijk dat beide partijen hun verhaal
hebben gedaan, dat er rust komt. Overigens bestaat er geen
blauwdruk voor dit soort zaken. Het gaat erom dat je kijkt
naar wat er nodig is.’

Wat heb jij geleerd van mijn casus?
Peter: ‘Ik doe mijn werk met een grote betrokkenheid en
passie, dat past bij mij. Je trekt heel intensief op met de
gezinnen en daardoor komt het heel dichtbij. Dat kan en
wil ik niet tegenhouden. Maar de keerzijde is wel dat het
werk daardoor extra raakt. En dat kan je je gezondheid
kosten, zo weet ik uit eigen ervaring. Ik heb geleerd om
daar een balans in te zoeken, dat is echt schipperen. Maar
oprechte betrokkenheid is belangrijk om dit werk te kunnen
doen. Als ik plichtmatig mijn vragen zou stellen, weten
de slachtoffers dat meteen en komt er geen openheid. Ik
herken dat trouwens ook bij Fier. We doen het echt samen:
de gesprekken met ouders, het regelen van zaken. Dat werkt.
We kunnen wel alleen naar de acute veiligheid kijken, maar
daar los je de problemen niet mee op. Ik werk graag aan
structurele oplossingen en daarom steek ik veel tijd in de
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gesprekken.’ Aisha: 'Jouw persoonlijkheid zorgde ervoor
dat ik me veilig bij je voelde. Iemand die de vragen durft te
stellen, dat was voor het eerst. Diezelfde aandacht had je
trouwens niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vriendin
en ouders. Je had net zoveel oog voor hun kant. Nu ik
samen met jou voorlichtingen en trainingen geef, benoem
ik dat altijd. Ik hoop dat hulpverleners en politiemensen dat
mee gaan nemen in hun werk.’

Hoe vind je het om samen met mij de training
te geven op de Politieacademie?
Peter: ‘Door jouw ervaringsverhaal zie je dat er echt kwartjes
vallen. Jouw verhaal maakt indruk en geeft een goed beeld
van de cultuur. Van buitenaf zijn jouw ouders heel westers.
Geen accent, ze zien er westers uit. Dat eer ook op hen nog
zo’n grote impact heeft, weten veel mensen niet.’ Aisha:
‘Jij maakt in je training ook heel duidelijk dat empathisch
vermogen zo belangrijk is om dit werk goed te kunnen
doen. Het vermogen om je te verplaatsen in normen en
waarden die zover van je af kunnen staan. Toen ik net bij
Zahir kwam, had ik veel contact met jou over de zaak. Mijn
veiligheid en die van mijn vriendin stonden voorop. Maar ik
vond het fijn dat jij precies wist waar de pijnpunten zaten en
nergens over oordeelde.’
Aisha: ‘Ik heb drie jaar aan mezelf gewerkt en wat kostte het
veel moeite om te verwerken, maar vooral ook om mezelf
te vinden. Ik heb nooit geleerd om keuzes voor mezelf te
maken. Ineens kon en mocht dat wel en dat is echt een
zoektocht geweest. Ik heb nog best wel eens een terugval
gehad in de afgelopen jaren. Het is natuurlijk ook niet niets.
Maar ik heb mijn leven nu wel op orde. Ik ben nog steeds
heel blij met mijn vriendin, we hebben een leuk huis en ik
doe een interessante studie. Daarnaast vind ik het fijn om
door het geven van voorlichting en trainingen kennis over
te dragen. Ik word daar zelf ook sterker van.’ Peter: ‘Maar ook
buiten de trainingen om blijven we in contact. Veiligheid
blijft altijd een punt van aandacht. Ik heb de wijkagent in
jullie woonplaats op de hoogte gebracht van de risico’s op
eergerelateerd geweld, zodat hij weet wat er speelt. Maar het
is wel echt super om te zien hoe het nu met jou en je vriendin
gaat! Ik heb in totaal ongeveer veertig eergerelateerde zaken
per jaar. Bij lang niet alle zaken kan ik zo betrokken zijn als bij
jou. Maar ik ben echt blij dat het zo goed gaat met jullie.’

Y

asmine (16) reisde samen met een vriendin af naar IS (Islamitische Staat) in Syrië. Op het
vliegveld van Istanbul werden ze aangehouden door de politie. ‘Ik dacht alleen maar aan
mijn moeder. Shit, mijn moeder.’

Yasmine: ‘Op de dag dat mijn moeder,
mijn zusje en ik te horen kregen dat
mijn moeder was genezen van kanker,
waren we dolblij. We zagen het als een
geschenk van God, als iets van boven.
Daarvóór waren we als moslims
nooit echt actief met het geloof bezig
geweest. Bidden deden we maar af en
toe, de ramadan sloeg ik over, ik droeg
geen hoofddoek en ik at
gewoon bij de McDonald’s.
Maar vanaf het moment
dat de dokter zei dat mijn
moeder beter was, wilden
we het anders gaan doen.
Ik zocht dingen op over het
geloof en mijn moeder liet
ons zien hoe we moesten
bidden. We gingen halal eten, lazen uit
de Koran en bezochten af en toe de
moskee. Toen we verhuisden naar een
buurt met meer allochtonen, kwam ik
in aanraking met meer praktiserende

moslims. Zij namen me mee naar een
driedaags benefiet waar lezingen over
de islam werden gegeven. Daar, op
die plek, voelde ik een rust over me
komen die ik nog nooit had gevoeld.
Ik heb ADHD en altijd was er wel iets
mis. Problemen op school, problemen
op straat. Nu had ik gevonden waar
ik thuishoorde en ik wist: dit is de

dragen, met alleen mijn handen en
gezicht nog zichtbaar. Van heel westers
met skinny jeans en losse haren ging
ik naar helemaal gesluierd. Ik hing
niet meer rond op straat en verbrak
het contact met mijn vriendinnen.
Als ik sprak over hoe mooi het gebed
is, hadden zij het over jongens en
muziek. Dingen die mijn interesse
niet meer hadden. Ik ging
liever om met meiden die
hetzelfde in het geloof
stonden als ik, zoals Fatima,
een meisje uit mijn klas.

‘Mijn leven was best
oké. Tot Charlie Hebdo’
waarheid, dit is hoe ik mijn leven wil
leiden. Ik wilde mijn geloof tot het
uiterste uitdragen en alles opvolgen
wat daarbij hoort. Ik begon, net als
mijn moeder, bedekkende kleding te

Mijn leven was best oké.
Tot Charlie Hebdo. Na
die terroristische aanslag
ging het mis. Ineens werd ik anders
bekeken. Mensen scholden me
uit en riepen me na. Kutboerka,

33
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kankerboerka, IS-strijder, pinguïn. Ik
werd uitgelachen op straat, er werden
foto’s van me gemaakt en er waren
zelfs mensen die met een auto op me
inreden. “Doe die hoofddoek af joh,
doe normale kleding aan.” Hoe vaak ik
dat wel niet gehoord heb… Op school
moest ik steeds weer op gesprek
komen. “Hoe voel je je, je gaat toch
niet naar Syrië hè?” Dat soort dingen.
Iedereen zei het: je gaat toch niet
naar Syrië hè? Ik werd er zo zat van.
Laat me met rust, dacht ik. Donder
op, ik doe wat ik zelf wil. Door alles
wat er tegen me gezegd werd, begon
ik me steeds minder thuis te voelen
in Nederland. Ik ging het Arabische
nieuws volgen - ook al verstond
ik er niet veel van, en ik werd heel
actief op Facebook. Ik gebruikte een
islamitische naam en postte stukken
en filmpjes over discriminatie en
over IS. En ik benaderde een aantal
uitreizigers; jongens en meiden die
vanuit Nederland naar Syrië waren
vertrokken. Ik wilde weten hoe hun
leven daar eruitzag, wat ze deden,
hoe ze woonden. Al gauw werd ik ook
zelf benaderd door mensen uit Syrië,
onder wie een jonge Nederlandse
vrouw. We skypeten en ze stuurde me
filmpjes en foto’s van haar eigen huis.
Ik zag beelden van hoe ze het offerfeest
vierden, hoe ze samen zongen en
snoep uitdeelden aan kinderen. Er is
dus ook een goede kant van IS, dacht
ik, het beeld dat in de westerse wereld
van Syrië wordt gegeven, klopt niet.
Syrië wordt in de westerse media
afgedaan als een oorlogsland waar

‘Het was wij tegen de anderen,
de islam tegen de rest van
de wereld’
elke dag bommen afgaan, maar ik
kreeg een heel ander beeld.
Een Nederlandse jongen met wie ik
contact had, vroeg me waarom ik
niet naar Syrië kwam. Iets waar ik
zelf nog niet over had nagedacht.
Ik kon mijn moeder en mijn zusje
toch niet zomaar achterlaten? Ze
betekenden alles voor me. Maar de
reacties buiten, de discriminatie,
het racisme… het werd steeds erger.
Waarom niet, dacht ik. Ik besprak mijn
ideeën met Fatima en het bleek dat zij
er ook zo over dacht. We versterkten
elkaars mening; het was wij tegen de
anderen, de islam tegen de rest van de
wereld. En toen dachten we: we gaan
gewoon. Vanaf dat moment hadden
we nog maar één doel en dat was
weg uit Nederland, weg naar een land
waar ze me wel accepteren. Een land
waar islamitische wetten zijn, waar
moslims zijn. Wat ik in Syrië ging doen
wist ik niet precies. Ik ging er in ieder
geval niet naartoe voor de strijd. Ik
wilde kijken hoe het daar was, ik wilde
een bevestiging, de waarheid zien. En
een beter leven. Ik wist dat ik daar ging
trouwen, het was niet mijn hoofddoel,
maar zo gaat het daar nu eenmaal. Als
vrouw is dat eigenlijk het enige wat je
daar kunt doen.
We kregen hulp vanuit Syrië, van de
jongen met wie ik contact had en

‘Ik gaf ze ontelbare kusjes en
knuffels. Ik dacht: ik ga jullie
voorlopig niet meer zien’
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een vriend van hem. Zij stippelden
de route uit, regelden een smokkelaar
die ons vanuit Turkije naar Syrië zou
brengen en maakten geld naar ons
over. Daarvan kochten Fatima en
ik tickets en eten. Maar we hielden
zo veel over, echt niet normaal. We
maakten er grapjes over: laten we
voor vijfhonderd euro Red Bulls en
McFlurry’s halen!'
GESPANNEN
'De jongens in Syrië begonnen
druk op ons uit te oefenen, vroegen
steeds wanneer we kwamen. Waar
blijven jullie nou? We konden de reis
niet langer uitstellen en ongeveer
drie maanden nadat ik voor het
eerst contact had met mensen uit
Syrië vertrokken we. Fatima vertelde
haar ouders dat ze bij mij ging
logeren, ik vertelde mijn moeder het
omgekeerde. Voor ik de deur achter
me dichttrok, gaf ik mijn moeder en
zusje ontelbare kusjes en knuffels. Ik
vond het vreselijk, dacht: ik ga jullie
voorlopig niet meer zien.
We waren beiden erg gespannen,
bang om gepakt te worden, want we
wisten dat we in de ogen van anderen
fout bezig waren. Maar we lieten
het naar elkaar toe zo min mogelijk
merken. Op het vliegveld in Istanbul
werd er heel erg naar ons gekeken
en tijdens de paspoortcontrole werd
er geheimzinnig gedaan. Er is iets
aan de hand, dacht ik, dit is niet goed.
En dat bleek ook zo. Toen Fatima
en ik buiten stonden te wachten op
onze smokkelaar, kwam er opeens
een dikke Turkse man naar ons toe
rennen. "Politie, politie", schreeuwde

hij. Mij lukte het om kalm te blijven,
maar Fatima begon te huilen en
te schreeuwen. "We gaan naar de
gevangenis", zei ze steeds maar weer,
"we gaan naar de gevangenis." Ik dacht
alleen maar aan mijn moeder. Shit,
mijn moeder.
We werden omsingeld door zo’n dertig
politieagenten, konden geen kant op.
Onze koffers werden afgepakt, zelf
werden we gefouilleerd. Ze brachten
ons naar een klein kamertje waar we
in het Turks werden verhoord, een taal
die Fatima en ik beiden niet spreken.
Toch gingen ze maar door. Vragen
stellen, vragen, vragen, vragen.
Ze schreeuwden naar ons, waren
agressief. Het was vreselijk; al die
mannen… We werden zo onder druk
gezet… Ik was zo bang, ze konden met
ons doen wat ze wilden. Ondertussen
bleven we maar volhouden dat we
naar Istanbul waren gekomen voor
een vakantie.
Na iets meer dan een uur kwam er
iemand die gebrekkig Engels sprak.
Hij zei dat ze ons wilden helpen, dat
ook hij een moslim was en ervoor zou
zorgen dat ons niks zou gebeuren.
"Jullie zijn niet de enigen", zei hij, "we
hebben tientallen meisjes zoals jullie
gehad. We weten waarvoor jullie hier
zijn, dus stop met liegen." Hij wist
precies wat we kwamen doen. Mijn
moeder had alarm geslagen toen ze
ontdekte dat Fatima en ik weg waren.
De politie in Nederland had onze
computers doorzocht. We stonden
al op Interpol en alles. Er was geen
ontkennen meer aan.
We brachten de nacht in een cel door.
Slapen durfden we niet. De matrassen
zaten vol vieze vlekken, er was geen
fatsoenlijk kussen, geen deken en
er hing een grote camera in de hoek
waarmee we in de gaten werden
gehouden. De volgende ochtend
vlogen we, onder politiebegeleiding,

terug naar Nederland. Hier werden
we overgedragen aan de Nederlandse
politie. “Zo dames, zijn jullie lekker
op reis?” vroeg die ene agent, maar
Fatima en ik zeiden niets, we keken
alleen maar naar de grond.'
VERGEVEN
'Terug in Nederland werd ik door
Jeugdzorg uit huis geplaatst. Ik werd
niet vervolgd, omdat ik geen strafbare
feiten heb gepleegd, maar ik mocht
even niet meer thuis wonen. Ze
vreesden voor mijn veiligheid, waren
bang dat IS me zou komen halen of
dat ik zelf zou proberen om weer naar
Syrië te gaan.
Pas toen ik bij Fier in de opvang zat
kon ik helder nadenken; ineens was
ik los van alles, van alle invloeden van
buiten. Wat had ik gedaan? Ik heb zo
veel schade aangericht. Niet alleen bij
mezelf, maar vooral bij mijn moeder
en mijn zusje. Vooral dat kleintje…
zij werd op school geconfronteerd
met alles. Ze werd uitgescholden
en gepest omdat ik ervandoor was
gegaan. Vreselijk. En mijn moeder,
wat heb ik haar aangedaan? Hoe
heb ik haar in de steek kunnen laten
terwijl mijn grootste verplichting is
om voor haar te zorgen? Je moeder
is binnen mijn geloof, na God en de
profeet Mohammed, het belangrijkst.
Wat heb ik gedaan en voor wat? Mijn
moeder vindt het heel erg dat alles zo
langs haar is heen gegaan, dat ze niet
heeft gezien wat er van binnen met
me gebeurde en hoe mijn denkwijze
zo kon veranderen. Ja, ze heeft het me
uiteindelijk vergeven, maar zelf heb ik
nog heel veel moeite met wat ik heb
gedaan.
Achteraf weet ik dat in Syrië veel
meisjes worden misbruikt, verhandeld
en zelfs vermoord. Het had tien
keer erger kunnen zijn dan hier in
Nederland worden uitgescholden

voor Kutboerka. Ik ben erin geluisd
door de mensen uit Syrië. Ze maakten
het zo mooi. Dáár wilde ik naartoe.
Het geweld dat ik op televisie zag,
de onthoofdingen, ik dacht dat het
allemaal lulkoek was. Nu weet ik
dat er inderdaad mensen worden
onthoofd, daar zijn mensen helaas
toe in staat. Maar ik heb er niets meer
mee te maken en ik hoef er geen
mening meer over te hebben. Al mijn
contacten daar zijn verbroken, ik heb
geen social media-accounts meer en
ik heb een ander telefoonnummer. Ik
houd me nu bezig met heel andere
zaken, zoals mijn toekomst en hoe
ik positief kan omgaan met de
discriminatie. Ik hoop dat ik over een
aantal jaren kan terugkijken en kan
denken: ik was toen gewoon dom. Nu
denk ik alleen maar aan wat ik mijn
familie heb aangedaan.’

LANDELIJK STEUNPUNT
EXTREMISME
Het Landelijk Steunpunt Extremisme
(LSE) van Fier biedt hulpverlening
en advies aan families en
professionals die geconfronteerd
worden met radicalisering
en extremisme. LSE biedt
informatie, familieondersteuning,
individuele trajectbegeleiding,
lotgenotencontact, consultatie
en trajectadvies aan professionals
in casuïstiek vanuit een bevlogen
multicultureel en multidisciplinair
team van hulpverleners en experts.
Het LSE is van maandag t/m
vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
bereikbaar op telefoonnummer
088-20 80 080 of via info@hetlse.
nl. Kijk voor meer informatie op
landelijksteunpuntextremisme.nl.
Het LSE ontvangt subsidie van de
Rijksoverheid.
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ZANGERES DILANA SMITH OVER MENSENHANDEL:

‘WEGKIJKEN IS
DIT TOELATEN.
DAT WEIGER IK’
Ze weet zelf hoe het is om misbruikt te worden, om er alleen voor te staan, om te
denken dat er geen uitweg is. Juist daarom kan zangeres én CKM-ambassadrice
Dilana Smith zo veel betekenen voor slachtoffers van misbruik en mensenhandel.
Een gesprek over de kracht van muziek, muren afbreken en liefde.

DILANA DOET ’T
Mensenhandel en misbruik
tegengaan. Dat is waar de van
oorsprong Zuid-Afrikaanse
zangeres Dilana Smith zich hard
voor maakt.
De ambassadrice van het
Centrum tegen Kinderhandel en
Mensenhandel (CKM), onderdeel
van Fier, doet dat door letterlijk
haar stem te laten horen. Vorig
jaar bijvoorbeeld in Friesland,
tijdens het benefietconcert van het
CKM en Rock Against Trafficking,
waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de hulp aan slachtoffers
van mensenhandel. Met haar
optredens wil Dilana aandacht
vragen voor het wereldwijde
probleem. Speciaal voor de
slachtoffers schreef ze het nummer
'Behind closed doors'.
Dilana verhuisde op haar 23ste naar
Nederland en heeft daarna een
tijdlang in Amerika gewoond. Vorig
jaar kwam ze weer in Nederland
wonen. Ze heeft een partner en een
dochter. Haar hele leven heeft ze
muziek gemaakt, zowel solo als in
bands.
14 | FIER!

Waarom wil je juist voor dit
onderwerp aandacht vragen?
‘De handel in mensen, in kinderen,
is onacceptabel. Het is zo ontzettend
belangrijk dat we awareness creëren
rondom deze vreselijke misdaden.
Ik ben zelf ook een moeder en als ik
erover nadenk dat zoiets met mijn
dochtertje gebeurt… Mensen worden
ontvoerd en getransporteerd op
een verschrikkelijke manier, soms
overlijden ze onderweg. Het is zo
onmenselijk. Wegkijken is geen optie.
Wegkijken is dit toelaten. Wegkijken
is accepteren dat dit soort vreselijke
dingen gebeuren. Dat weiger ik. En
daarom geef ik mijn stem aan hen die
onzichtbaar zijn. Slachtoffers hebben
onze liefde nodig, onze support. Ik
kan niet rustig slapen terwijl ik weet
dat dit gebeurt. Ik heb echt het gevoel
dat ik met mijn stem en mijn muziek
een verschil kan maken. Ook al is dat
een klein verschil. Als iedereen iets
doet om te helpen, om de boodschap
te delen, kunnen we dit misschien
doorbreken. Deze keten van ellende.’
Herken je je in de slachtoffers?
‘Ik was zelf heel jong toen ik wegliep
van huis, vijftien. Ik groeide op in een

onveilige thuissituatie. Mijn vader
heb ik nooit ontmoet en mijn moeder
mishandelde me mentaal, ook al
realiseerde ze zich dat niet eens. Ik
had altijd het gevoel dat niemand
me wilde. Daarom liep ik weg. Als je
vijftien bent, denk je niet na, je doet
gewoon. Ik begrijp de meisjes die
Fier helpt, ik begrijp veel van hun
problemen. Ik ben zelf slachtoffer
van seksueel misbruik en van incest.
Ook ben ik lichamelijk mishandeld
door vriendjes. Ik koos toen ik jong
was altijd oudere vriendjes, ik zocht
een vaderfiguur. Ze behandelden me
als een klein meisje en sloegen me
vaak. Ik heb verkeerde beslissingen
genomen, maar gelukkig koos ik
uiteindelijk altijd het goede pad, ik
denk dat ik een engeltje op mijn
schouder had. Maar er zijn ook meisjes
die niet die vaardigheden hebben en
ook niet de goede
begeleiding. Fier is er
om ze te helpen, om
ze dingen te leren. Ik
zou willen dat ik dat
had gehad toen ik
vijftien was. Dan zou
ik misschien minder
verkeerde
keuzes

hebben gemaakt, maar that’s life. Je
leert er pas achteraf van, als je ziet: oh,
ik had het ook zo kunnen doen.’
Je noemt Fier al even. Waarom is
juist Fier zo belangrijk, vind jij?
‘De meiden van Fier zijn onschuldige
slachtoffers. Ze hebben hulp nodig en
begeleiding. En liefde. Dat krijgen ze
allemaal. Ze leren wat echte liefde is.
En ze leren de muur die ze om zich
heen hebben gebouwd af te breken.
Dat kan heel lang duren, daar weet
ik alles van. Maar bij Fier krijgen ze
die tijd.’
Wat wil jij voor het CKM betekenen?
‘Ik wil hulp bieden zo veel als ik
kan, als ik beschikbaar ben. Als
ambassadrice, maar ik wil ook graag
een-op-eencontact hebben met de
slachtoffers. Dat is mijn kracht.’
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‘Slachtoffers hebben
onze liefde nodig,
onze support’
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SCHULDEN?
MAAK ZE
BESPREEKBAAR

‘Als iedereen iets doet om
te helpen, kunnen we dit
misschien doorbreken’
33
Hoe kun je hen helpen?
‘Voor deze meiden is het heel moeilijk
om over hun problemen te praten.
Ze zijn bang, hebben altijd te horen
gekregen: ‘Als je praat, ga ik je slaan.’
Zelfs als ik mijn eigen verhaal deel,
krijg ik geen feedback. Totdat ik begin
te zingen. Dan verbreekt de muziek
de stilte. Mijn nummer 'Still wanting'
bijvoorbeeld gaat over misbruikt zijn,
over hoe vaak je geschopt bent, maar
toch nog steeds diegene wilt die het
je aandoet. Omdat het de enige liefde
is die je kent. Dat is herkenbaar voor
hen. Als ze op een veilige plek zijn en
ik begin te zingen, komen de tranen,
de emoties.'

16 | FIER!

Vond jij het vroeger zelf ook moeilijk
om over je problemen te praten?
‘Toen ik nog kind was en later een
jonge vrouw dacht ik altijd dat ik
zwak zou zijn als ik zou praten over
mijn ervaringen met incest en
seksueel misbruik. Vanaf het moment
dat ik die muur afbrak, voelden mijn
schouders lichter en lichter. Ik kan
ook beter ademhalen. En ik lach en
mijn gezicht straalt. Het helpt om je
uit te spreken. Dat is vrijheid.’
Je zet je in voor het CKM. Waarom
speciaal voor dit onderdeel van Fier?
‘Ik vind het echt te gek wat zij doen.
Dat ze hulp bieden aan slachtoffers
van kinder- en mensenhandel
en dat ze daar ook aandacht voor
vragen. Neem nou die campagne

vorig jaar, waarbij ze een escapevan
hadden, een caravan omgebouwd
tot escaperoom, waaruit je moest
proberen te ontsnappen. Ik vond
dat een heel mooi concept. Mensen
kregen zo een beeld van hoe het voelt
om geen controle te hebben, om een
gevangene te zijn. Ik heb een poosje
in een kledingkast geleefd toen ik
negentien was. Je kunt er wel uit,
maar je weet niet wat je buiten te
wachten staat. Je voelt je veilig op
die plek, omdat je het gewend bent.
Je kunt er dus uit, maar wil je dat?
Heel veel mensen kennen dat gevoel
niet. Dus deze actie van het CKM is
heel goed voor bewustwording. En
die bewustwording is echt nodig. De
meeste mensen willen het niet horen
of erover praten, vinden het te eng.
Maar mensen moeten wakker worden
geschud. De realiteit is namelijk dat
je buren dit ook kunnen doen. Het
kan iedereen zijn. Ook mensen die
je vertrouwt. Ook je oppas. Als je een
punt wilt maken, moet je de waarheid
laten zien. In your face.’
Het CKM wordt gesteund door de
Nationale Postcode Loterij.

Opvallend: veel vrouwen
en jonge meiden die in de
opvang verblijven vanwege
een geweldsverleden
hebben schulden.
Variërend van één of twee
betalingsachterstanden
tot tienduizenden euro’s.
‘Die schulden zijn als het
zwaard van Damocles.’

‘Ik heb nooit geleerd om met geld om te gaan’, vertelt
Fatima, die vanwege eerproblematiek haar familie
ontvluchtte en bij Fier terechtkwam. ‘Opgegroeid in een
streng islamitisch gezin, werden financiële zaken altijd
van mij weg gehouden, zelfs toen ik volwassen was. Toen
ik van huis wegliep om te kunnen studeren en zelfstandig
te worden, kreeg ik geldproblemen. Ik had geen idee hoe ik
mijn financiën moest regelen en bouwde, naast een flinke
studieschuld, ook andere schulden op.’
Ook bij Fier verblijft Jessica. Zij viel op haar zeventiende in
handen van een loverboy die haar in de daaropvolgende
jaren liet tekenen voor diverse leningen, abonnementen
en verzekeringen. ‘Er stonden auto’s op mijn naam’,
vertelt ze, ‘en verschillende telefoonabonnementen die
hij weer doorverkocht. Ook moest ik alles betalen, zoals

hotelkamers. Het geld dat ik verdiende door seks te hebben
met anderen ging naar mijn vriend. Zelf zag ik er niets van
terug. Ja, een schuld van dertigduizend euro.’
Zomaar een paar voorbeelden van de vele jonge meiden
en vrouwen die bij Fier in de opvang verblijven en
schulden hebben opgebouwd. Heel gek is het niet, dat deze
slachtoffers van geweld ook nog in financiële nood zitten.
‘Cliënten die te maken hebben met geweld zitten vaak in
een afhankelijkheidspositie, waardoor ze geen zicht en
controle hebben op hun geldzaken’, vertelt Ferdi Bekken,
onderzoeker bij Fier. ‘Hun partner, vriendjes of familie
trekken de hele rekening leeg of er worden leningen
afgesloten op naam van de vrouw waar ze onvoldoende
weet van heeft. Ook zien we het effect van zaken als
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trauma of depressie. Als je getraumatiseerd bent of in een
depressie verkeert, heb je geen oog meer voor je financiële
situatie. Enveloppen blijven ongeopend, met alle gevolgen
van dien.’
Bekken doet sinds eind vorig jaar een onderzoek naar
armoede en schulden van vrouwen in de opvang om
uiteindelijk de (financiële) hulpverlening te verbeteren
voor deze groep.
Een kentering in het Nederlandse zorglandschap, want
vooralsnog krijgen opvangvoorzieningen van slachtoffers
van geweld geen geld voor schuldhulpverlening. Voor
de schuldenproblematiek moeten cliënten nu worden
verwezen naar de gemeentelijke kredietbanken,
schuldhulpverlening en bewindvoering. ‘Maar’, zegt
Bekken, ‘als de vrouwen net in de opvang komen, zijn
ze daar nog helemaal niet klaar voor. Ze zijn met heel
andere dingen bezig. Ze komen – vaak met gevaar voor
eigen leven – uit een crisissituatie, hebben huis en haard
achter moeten laten en worden in een compleet nieuwe
omgeving gedropt. Ze verkeren in een soort roes, zijn in
shock. Het heeft tijd nodig om daar weer van bij te komen,
en in zo’n geval is niet je eerste zorg hoe je financiën
ervoor staan of welke rekeningen je nog moet betalen.’
Dan het volgende struikelblok: schuldhulpverlening is
niet de primaire taak van de hulpverleners in de opvang.
Bekken: ‘Hulpverleners moeten ervoor zorgen dat deze
vrouwen of mannen zich weer veilig gaan voelen, dat
hun trauma’s worden aangepakt, dat ze weer stabiel
worden en kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Dat is prioriteit, dat is waar deze hulpverleners voor zijn
opgeleid. Schuldenproblematiek aanpakken vereist weer
heel andere kennis en kunde. Dat kun je niet zomaar even
bij deze professionals neerleggen.’

goede baan heeft en veel geld verdient, heeft Agnes geen
recht op een uitkering of toeslagen zolang ze niet van hem
gescheiden is. De schulden die zij en haar man tijdens hun
huwelijk maakten, kan ze dus nergens mee aflossen. Ook
is er geen geld voor de eigen bijdrage die ze moet betalen
voor opvang bij Fier, en dan zijn er nog haar vaste lasten
die doorlopen, terwijl ze geen inkomen heeft. Bekken: ‘Een
uitzichtloze situatie, die ook op geestelijk vlak een negatieve
uitwerking heeft. In de praktijk blijkt namelijk dat het
moeilijker is om de trauma’s van slachtoffers van geweld
te behandelen als ze stress door financiële problemen
hebben. De basis moet eerst op orde zijn. Ik ken het verhaal
van een gezin dat intensieve ambulante begeleiding kreeg
bij Fier en het heel erg goed deed. Totdat er een brief
binnenkwam met een betaalverzoek dat ze niet hadden
zien aankomen. De situatie escaleerde onmiddellijk. Dit
verhaal illustreert maar weer dat financiële problemen als
een zwaard van Damocles boven je hoofd blijven hangen.’

NATIONALE OMBUDSMAN
Fier trok aan de bel bij de Nationale Ombudsman,
die vervolgens een uitgebreid onderzoek startte. Die
concludeerde: vrouwen in de vrouwenopvang zijn verstrikt
in financiële regelingen. Volgens Ombudsman Reinier
van Zutphen sluiten bestaande regelingen en procedures
voor vrouwen die in de vrouwenopvang verblijven niet
goed op elkaar aan. Het is voor vrouwen in deze situatie
bijna onmogelijk zelfstandig hun weg te vinden in deze
papieren werkelijkheid. Van Zutphen constateert niet
alleen problemen voor deze vrouwen bij de aanmelding,
maar ook tijdens en na de opvang. Het regelen van een
eigen inkomen voor de vrouwen is volgens hem ‘complex,
het duurt lang en veroorzaakt administratieve rompslomp.
Hun schulden nemen tijdens de opvang vaak verder toe

SCHULDEN LOPEN OP
‘Zo ongeveer de helft van de volwassen vrouwen
die in het Blijf-van-m’n-Lijfhuis van Fier
verblijft heeft schulden’, weet Bekken. ‘Van de
tienermoeders is dat zo’n drie à vier op de tien.
De schulden van de meiden en vrouwen die we
in huis hebben, variëren van een paar honderd
euro tot soms wel vijftigduizend euro. Daar
moeten we wat mee, ook omdat deze schulden
tijdens het verblijf in de opvang vaak oplopen.'
Neem het verhaal van Agnes, die bij Fier
terechtkwam nadat zij jarenlang is mishandeld
door haar man. Omdat de man van Agnes een
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‘Het is moeilijker om de
trauma's van slachtoffers
te behandelen als ze
stress hebben door
financiële problemen’

‘Cliënten moeten
zelfredzaam worden en inzicht
krijgen in hoe het systeem in
Nederland werkt’
en de hulpverlening aan hun kinderen duurt lang’. De
Nationale Ombudsman doet een dringend beroep op
de zorgplicht van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en de gemeenten om de knelpunten
aan te pakken en het voor deze kwetsbare groep vrouwen
makkelijker te maken.
Daar wacht Fier niet op. Nooit gedaan. Er is dus nu dat
eigen onderzoek, maar er is sinds 2015 ook een eigen
Bureau Inkomen en Advies (BIA), zodat de allround
hulpverleners ontlast worden en cliënten beter geholpen.
Audrey Grolleman, die vanaf het ontstaan bij BIA werkt,
helpt cliënten met hun financiële zaken. Ze vraagt voor
hen uitkeringen aan, regelt indien nodig betaalregelingen
en zaken als zorgverzekering, zorgtoeslag, kindgebonden
budget en kinderbijslag. In bepaalde gevallen wordt er
via fondsen geld geregeld voor bijvoorbeeld kleding,
contributie voor de sportclub of andere noden.
‘Iedere financiële situatie is uniek’, vertelt Grolleman.
‘Honderd dossiers, betekent honderd verschillende
aanpakken. We hebben te maken met meiden die de vaste
lasten van hun eigen huisje niet betaalden, buitenlandse
vrouwen die voor het eerst geld zien en vrouwen die grote
schulden maakten door het gokprobleem van hun man.
Onze insteek is dat er geen nieuwe schulden bijkomen en
dat we voor bestaande schulden een oplossing zoeken. Als
er schulden zijn, kijken wij eerst of er genoeg inkomen is
om betaalregelingen te treffen’, vertelt Grolleman. ‘Zijn de
schulden te hoog, dan wordt de kredietbankspecialist die
in het wijkteam zit ingeschakeld en kijkt hij of zij of er een
schuldsaneringstraject kan worden gestart met een finale
kwijtschelding. Dat betekent dat na drie jaar aflossen het
overgebleven deel van de schuld wordt kwijtgescholden.’

SIGNALEREN EN DUIDEN
Naast inzicht in hun eigen financiële situatie en hulp bij het
op orde maken ervan is het voor cliënten belangrijk dat ze
leren met geld om te gaan. Bekken: ‘Dat ze leren prioriteren
(geen nieuwe mobiele telefoon kopen als je de huur
nog moet betalen) en handelen (ik moet mijn post open
maken en mijn rekeningen op tijd betalen). Ze moeten
zelfredzaam worden en inzicht krijgen in hoe het systeem
in Nederland werkt. Veel cliënten hebben geen idee waar
ze recht op hebben qua uitkeringen en toeslagen.’
Belangrijke rol hierin spelen de hulpverleners. Zij moeten
straks, aan de hand van de training die Bekken ontwikkelt,
financiële problemen bij hun cliënten kunnen signaleren
en duiden. Bekken: ‘We willen ze handvatten geven om
het gesprek over financiën aan te gaan en om de juiste
ondersteuning te bieden op dit gebied. Hulpverleners
moeten meer inzicht krijgen in de financiële levens van
hun cliënten en in de verwevenheid van geweld, trauma’s
en schulden. Waar moet je op letten als een cliënt in een
crisissituatie binnenkomt? Wat zijn de gevaren van een
vrouw die PTSS heeft? Hoe ga je het gesprek aan over de
financiën van je cliënt? Hoe motiveer je een cliënt om in
de schuldsanering of beschermingsbewind te gaan? Dat
soort dingen. We willen ernaartoe dat de financiële situatie
van slachtoffers van geweld een punt van aandacht wordt
binnen de hulpverlening. Nee, hulpverleners kunnen
de financiële hulpverlening niet overnemen, maar ze
kunnen er wel oog voor leren hebben en zorgen dat er
wordt gewerkt aan een gezonde financiële basis. Het moet
bespreekbaar worden gemaakt; nu ligt het nog te veel in
de taboesfeer. Best wel gek: we vragen niet snel naar de
financiële situatie van cliënten, terwijl we wel openlijk met
ze spreken over seksueel misbruik. Daar moet verandering
in komen.’
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ZORGPROGRAMMA EVI

Zelf nog volop aan het puberen en dan ineens zwanger. Geen ideale
situatie. Tel daar nog eens een rits van geweldervaringen bij op en
je kunt je voorstellen dat het moederschap geen eitje wordt. Evi, de
jonge-moeder-en-kindgroep van Fier, is een intensieve 24-uurs
opvang- en behandelsetting voor jonge (aanstaande) moeders en
hun kroost. Hier ligt de focus op een gezonde en veilige basis voor
deze kwetsbare kindjes.

Een opluchting. En een eyeopener. Zo ervaart Vera (17)
haar verblijf bij Evi. ‘Pas toen ik hier zat en weg was bij mijn
gewelddadige vriend, realiseerde ik me hoe schadelijk de
situatie thuis was, zowel voor mij als voor mijn kind. Hier
krijg ik de tijd en de kans om dit te verwerken.’
Veel meiden bij Evi delen Vera’s ervaring. Het prille
ouderschap vergt veel van deze jonge moeders, en geweld
thuis of in hun relatie zorgde daarbij voor extra stress. Bij Evi
krijgen ze allereerst de kans én de tijd om tot rust te komen,
samen met hun kindje.

GOED GENOEG OUDERSCHAP

JONG
GELEERD...
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‘Het doel van Evi is om het leven van meiden, samen met
hun kind, weer op de rails te krijgen’, vertelt Seav, teamleider
bij Evi. ‘Ons uitgangspunt is goed genoeg ouderschap. Een
perfecte ouder bestaat niet, maar er zijn eigenschappen
die iedereen zou moeten bezitten om zijn of haar kind
een gezonde basis mee te geven. Het belangrijkste is de
hechting tussen moeder en kind. Die bevorderen we bij Evi
door moeders te leren zich te verplaatsen in de beleving
van hun kind en hier woorden aan te geven. Veel van de
tienermoeders die bij Evi binnenkomen, zijn zelf in hun
vroege jeugd verwaarloosd, misbruikt of mishandeld
of hebben recenter een traumatische geweldervaring
meegemaakt. Als gevolg hiervan kan het voorkomen
dat zij minder sensitief zijn en meer moeite hebben dan
andere moeders met het herkennen van en het reageren op
signalen van hun baby. Deze vaardigheden leren we ze bij
Evi aan. We vragen op allerlei momenten van de dag: wat
zie je voor emoties? Wat probeert je kind je nu duidelijk
te maken?’

Alle jonge moeders bij Evi volgen hechtingsbevorderende
groepstherapie. Om de week worden ze gefilmd tijdens
de interactie met hun kleintjes. De week erop worden
opvallende momenten in de opnames besproken met
de moeders. Seav: ‘Deze therapie geeft goed inzicht in
het eigen gedrag. Het is achteraf op een video-opname
veel gemakkelijker om te zien wat goed en minder goed
gaat dan op het moment zelf.’ Een voorbeeld? ‘Een van de
meiden had de gewoonte om haar kind steeds op te tillen en
te knuffelen. In eerste instantie dacht ze zelf dat ze dit deed
om haar kind gerust te stellen. We vroegen haar: doe je dit
nou voor je zoontje of voor jezelf? Pas op de videobeelden
zag ze hoe ze haar kind zonder duidelijke aanleiding abrupt
onderbrak in zijn spel. Ze realiseerde zich toen dat dit gedrag
hem juist liet schrikken en onrustig maakte. Confronterend,
maar een erg waardevolle les.’
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‘Een perfecte ouder
bestaat niet, maar er
zijn eigenschappen die
iedereen zou moeten
bezitten om zijn of haar
kind een gezonde basis
mee te geven’
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VERTEL HET ME ALSJEBLIEFT
Huilend zit ik hier als een hoopje ellende
En ik voel me verschrikkelijk
Om wat ik dacht dat jij me gaf
Maar wat ik eigenlijk nooit heb gekregen
Ik huil omdat ik echt van je hield
En ik hou nog steeds van je wat je ook doet
Jij zei dat je ook van mij hield
En ik geloofde je
Ik heb je volledig vertrouwd
Ik hou van je maar ben ook bang
Bang dat je me vindt
En ik gewoon weer door moet gaan
Maar ook bang dat je boos wordt
En me echt niet meer hoeft
Ik wil dit nooit meer
Maar toch wil ik je terug
Want ik weet dat je echt niet zo bent
Er is iets met je
Heb je problemen?
Vertel het me alsjeblieft
Want ik wil je zo graag helpen
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PUBERBREIN
Een grote hindernis bij Evi is volgens Seav het puberbrein.
‘Er zijn twee dingen waar het puberbrein nog geen held
in is: planning en verplaatsing in anderen. En dat zijn nu
net de tekortkomingen waar deze meiden als kersverse
moeders hard mee geconfronteerd worden in hun dagelijks
leven. Daarnaast hebben velen van hen sowieso al het
gevoel overal tekort te schieten: ze hebben vaak te horen
gekregen dat ze niets kunnen, dat ze een mislukking zijn.
Het opvoeden van een kind is voor iedereen een uitdaging,
maar voor deze meiden komen alle kleine faalervaringen
extra hard aan. Bij Evi leren ze dat het niet erg is als iets niet
lukt en dat het oké is om anderen om hulp te vragen. Een
kind voed je niet in je eentje op; in een normale situatie is er
vaak een grote sociale kring van helpende handen.’
Helpende handen zijn er bij Evi genoeg. Seav: ‘Soms is het
voor hulpverleners juist een uitdaging om níet direct in te
grijpen en te helpen. Als een kindje bijvoorbeeld dreigt te
vallen omdat de moeder even niet oplet. Dat wil je natuurlijk
voorkomen. Maar we realiseren ons ook: iedere keer dat je

‘Ze leren dat het niet erg
is als iets niet lukt en dat
het oké is om anderen
om hulp te vragen’
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ingrijpt, ontneem je de moeder de kans om het zelf goed
te doen. Want het beste op de lange termijn is natuurlijk
een moeder die zelf leert haar kind te beschermen. Zulke
afwegingen blijven lastig. Al laten we een kind uiteraard
niet vallen.’

Ik wil je helpen maar ben ook boos
Boos omdat je deed wat je deed
Jij hebt me gebruikt
En mijn leven in de war geschopt

INHAALSLAG
Tienermoeders leren tijdens hun verblijf bij Evi, dat gemiddeld
een jaar duurt, ontzettend veel. Maar ook hun kindjes maken
een inhaalslag. Sommige meiden maakten zelfs tijdens hun
zwangerschap geweld mee. En dat heeft grote gevolgen
voor het ongeboren kind, weet Seav. ‘De stresshormonen
die door het lichaam gieren tijdens geweldervaringen
kunnen voor een ontwikkelingsachterstand zorgen bij
de baby. Dat merk je soms gelijk na de geboorte: dat zijn
bijvoorbeeld buitengewoon stille kindjes, of juist huilbaby’s.
Door hun moeders intensief te begeleiden bij het prille
ouderschap, geven we ook déze kleintjes de kans op een
goede basisontwikkeling.’
Vera kijkt ernaar uit om straks op haar eigen benen te
staan, maar heeft nu nog veel aan de steun en structuur
binnen Evi. En daarin spelen de moeders zelf een grote rol.
Vera: ‘We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en kunnen
elkaar daardoor psychisch goed ondersteunen. Maar
ook bij praktische dingen helpen we elkaar. Als je kindje
bijvoorbeeld niet wil slapen, hebben de andere moeders een
schat aan tips en trucs. Al met al word je hier gewoon een
betere moeder.’

Jij hebt misschien problemen
Maar ik nu ook
Ik wil je helpen
Maar ik heb ook iemand nodig
Iemand als jij maar dan anders
JULIA: 'Bij godsdienstles bekeken we een
documentaire over loverboys. Na afloop heb ik
mijn gedicht aan een leraar laten lezen. Dat was
een beetje mijn roep om hulp. Hij vroeg of het
over mezelf ging, maar hij ging er niet echt op
door. Dus ik had niet echt het idee dat hij het zo
serieus nam.'

Julia

Julia maakte samen met vier andere meiden
die bij Fier werden opgevangen en behandeld
en een aantal BN'ers een documentaire over
loverboys. Deze documentaire is onderdeel van
het voorlichtingsaanbod van Fier voor scholen.
Meer info: fieracademy@fier.nl
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ONZICHTBARE
LITTEKENS
Gedragsproblemen
bij jongeren

N

ederland kent ongeveer
25.000 drop-outs per
jaar: jongeren die zonder
startkwalificatie het onderwijs
verlaten. Vaak hadden
zij al jaren een hoog schoolverzuim,
sterk dalende schoolprestaties en
pittige gedragsproblemen. Het
televisieprogramma DREAM SCHOOL van
de NTR probeert schoolverlaters weer
op het juiste spoor te krijgen. Eric van ’t
Zelfde is rector van deze school en kijkt
in dit artikel samen met professionals
van Fier naar het verhaal achter dit
gedrag: de littekens.
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‘Pas als jongeren vertrouwen hebben en
ervaren dat het veilig is, kunnen ze open zijn
en vertellen wat er met ze aan de hand is’
Onderuitgezakt zitten ze in de klas. Historicus Maarten
van Rossem probeert de leerlingen wat bij te brengen over
het vak geschiedenis, maar dat lijkt haast een onmogelijke
opgave. De traditionele manier van lesgeven slaat niet
aan bij de leerlingen van DREAM SCHOOL. Er ontstaat
een discussie en de helft van de klas loopt de les uit. Met
gefrustreerde leerlingen én een gefrustreerde docent
tot gevolg. In het programma DREAM SCHOOL, dat dit
jaar wordt uitgezonden in maart, april en mei proberen
bekende Nederlanders schoolverlaters te inspireren
om zichzelf te ontwikkelen. Dit doen zij onder leiding
van kickbokser Lucia Rijker en rector Eric van ’t Zelfde.
De veertien jongeren die drie weken lang op DREAM
SCHOOL zitten, zijn tussen de 15 en 23 jaar en zijn stuk
voor stuk vastgelopen in het reguliere schoolsysteem. Ze
hebben allemaal forse gedragsproblemen. Rijker en Van ’t
Zelfde hopen dat het de docenten van DREAM SCHOOL
wél lukt om tot hen door te dringen.

WORSTELINGEN
Elke aflevering laat zien waar de jongeren mee worstelen.
We zien korte lontjes, slechte concentratie, frustraties
en wanhoop. Maar wat in het programma ook pijnlijk
zichtbaar wordt, is hun enorme kwetsbaarheid.
Langzaamaan gaan de jongeren hun schoolleiding
vertrouwen en komt er meer openheid. Ze laten steeds
meer zien van hun verleden, hun teleurstellingen,
frustraties, wantrouwen, onzekerheid en pijn. ‘Op DREAM
SCHOOL zitten dezelfde jongeren als met wie ik in het
dagelijks leven werk’, zegt rector Eric van ’t Zelfde. Hij kreeg
landelijke bekendheid door de opmerkelijke resultaten die
hij boekte op een van de slechtst presterende middelbare
scholen van Nederland, OSG Hugo de Groot in Rotterdam.
Hij maakte van deze school een van de best presterende
van Nederland. Op de televisieschool ziet hij dezelfde
mechanismen als in zijn dagelijks werk. ‘Pas als jongeren
vertrouwen hebben en ervaren dat het veilig is, kunnen ze
open zijn en vertellen wat er met ze aan de hand is. Écht
contact maken, daar gaat het om.’
Hij is heel helder over wat hij ziet bij al die jongeren
met forse gedragsproblematiek. ‘Ze zijn beschadigd.
Ze hebben allemaal littekens. En zij zijn de dupe van

de kapotmaakfabrieken van scholen die we zo veel in
Nederland zien. Scholen waar totaal niet meer wordt
geïnvesteerd in aandacht en veiligheid. Bij DREAM
SCHOOL zien we leerlingen bij wie onvoldoende
gekeken is naar die littekens, waardoor ze alleen maar
meer vastliepen.’
Angela Hauer, psychotherapeut en teamleider bij
Fier in Groningen, ziet met haar team veel jongeren
die zijn vastgelopen. ‘In Nederland zijn we erg goed
in symptoombestrijding. Vaak kijken scholen en
hulpverleners naar het gedrag van de jongere en hoe we
dat zo snel mogelijk weer in rechte banen kunnen krijgen.
Maar waarom de jongere zich zo gedraagt, is een vraag die
lang niet altijd wordt gesteld.’
De kwetsbare jongeren die door het ambulante team
van Fier behandeld worden, hebben onder andere te
maken met loverboyproblematiek, huiselijk geweld,
seksueel geweld, vechtscheidingen of eergerelateerd
geweld. Ze zijn vastgelopen door de trauma’s waar ze mee
worstelen, wat zich uit in gedragsproblemen. Bij jongeren
die vastlopen door trauma’s gaat het vaak niet goed op
school, ze hebben moeite met concentratie, zijn brutaal
en opstandig of trekken zich juist enorm terug. Ook speelt
er vaak lusteloosheid, depressie en angst, ze slapen slecht
en hebben nachtmerries. Deze symptomen van een
posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn thuis en op
school zichtbaar, maar lang niet altijd wordt er aan een
trauma gedacht. ‘Natuurlijk is niet elk kind dat vastloopt
op school getraumatiseerd’, zegt Hauer, ‘maar het is wel
belangrijk dat je bij verandering van gedrag kijkt naar wat
een kind heeft meegemaakt. Er kán sprake zijn van PTSS.
En dan kun je wel van alles willen doen aan het gedrag,
maar het begint bij de oorzaak.’
GZ-psycholoog Femke Bastiaanssen is net als Hauer
werkzaam bij Fier in Groningen. Ze vertelt over de impact
van chronische traumatisering op jonge leeftijd die ze ziet
bij haar cliënten. ‘Wanneer kinderen op jonge leeftijd te
maken krijgen met chronische stress door bijvoorbeeld
seksueel misbruik, verwaarlozing, huiselijk geweld of
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mishandeling, lopen ze schade op in hun ontwikkeling
en ontstaat er vaak stagnatie op verschillende terreinen.’
Het gaat dan niet alleen over de leerprestaties, maar
bijvoorbeeld ook over de sociale interactie met anderen.
‘Het interne kompas is stuk, waardoor het moeilijk wordt
om de juiste keuzes te maken’, vertelt Bastiaanssen. ‘Vanuit
neurobiologisch onderzoek weten we dat chronische
stress op jonge leeftijd invloed heeft op de ontwikkeling van
de hersenen. Onder andere het centrum in de hersenen
dat emoties reguleert ontwikkelt zich slechter, waardoor
kinderen meer moeite hebben met het onder controle
houden en krijgen van hun emoties. Wat stress óók doet,
is delen van de prefrontale cortex uitschakelen, waardoor
je bij bepaalde triggers vanuit een dierlijk instinct handelt:
fight or flight. Oftewel vechten of vluchten. Problemen
oplossen en helder nadenken werkt dan niet meer.’

HET VERHAAL VAN LELA
De twintigjarige Lela zou een jaar geleden nog zo kunnen
deelnemen aan DREAM SCHOOL. Ze zocht op het vmbo
constant de grenzen op. Ze werd vrijwel dagelijks de klas
uitgestuurd en maakte het docenten bijna onmogelijk om
les te geven. Dat haar gedrag het gevolg was van wat zij
thuis meemaakte, wist niemand.
Lela was een baby toen ze met haar moeder en broer
vanuit Turkije naar Nederland kwam. De eerste
jaren was er constant spanning of het gezin wel een
verblijfsvergunning zou krijgen. Ze verbleven in een
asielzoekerscentrum en later in een sloopwoning. Na
vijf jaar kregen ze te horen dat ze mochten blijven. Lela:
‘En dat was het moment dat alle spanning er bij mijn
moeder uitkwam. Ze raakte in een depressie en moest
worden opgenomen.’ Lela en haar broer kwamen in een
pleeggezin. Als het even goed ging met haar moeder,
mochten ze bij haar wonen. Maar als er iets gebeurde wat
haar moeder uit balans bracht, gingen ze weer terug naar
het pleeggezin. Haar moeder bleek naast een depressie
een persoonlijkheidsstoornis te hebben.
‘Mijn moeder heeft altijd losse handjes gehad. Ik kreeg
regelmatig een pak slaag, maar ik had vooral last van het
feit dat ik niks mocht en nooit een liefdevolle moeder zag.
We moesten ons rustig houden en na schooltijd moest ik
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ANGST, WOEDE EN AGRESSIE
Trauma wordt vooral geassocieerd met angst en
slachtofferschap. Trauma’s roepen echter niet alleen
angst op, maar ook vaak woede en agressie. Een
posttraumatische of chronische stressstoornis kent vier
hoofdcategorieën aan symptomen: hyperactivering
als gevolg van het blijvend verwachten van gevaar,
dwangmatige herbeleving, vermijding en vervlakking
van gevoelens en gedachten. Externaliserend
probleemgedrag en delictgedrag kan vaak (mede)
verklaard worden door woede en frustratie die
samenhangen met traumatische gebeurtenissen en
met de behoefte aan sensatie en kicks omdat jongeren
door vervlakking van emoties moeite hebben emoties
te ervaren en hiervoor sterke prikkels nodig hebben
(thrill seeking).
Uit: Kinderen, mij een zorg. Betekenis en grenzen van
de pedagogische civil society. Anke van Dijke en Linda
Terpstra, Uitgeverij SWP Amsterdam, 2013.

meteen naar huis om in het huishouden te helpen en te
koken. Ik had geen vriendinnen en werd op school gepest.’
Op de basisschool was Lela een stil en teruggetrokken
meisje. ‘Mijn moeder heeft er altijd ingestampt dat
alles bij ons thuis goed moest lijken en dat niemand te
weten mocht komen wat er aan de hand was. En dus
was ik een braaf meisje. Het enige wat misschien opviel
was dat mijn cijfers op school kelderden. Van havo/
vwo-niveau zakte ik in groep 8 naar vmbo-niveau.’
Er kwamen veel hulpverleners bij het gezin over de vloer,
maar Lela voelde zich niet door hen gesteund. ‘Als mijn
moeder zei dat ze het allemaal prima kon redden met
de kinderen, namen ze dat gewoon aan. Later zag ik in
mijn dossier dat ze wel vermoedden dat er sprake was
van verwaarlozing en mishandeling, maar ze hebben
daar niks mee gedaan. Ze hebben me nooit gevraagd of
het veilig was.’

Jongeren DREAM SCHOOL
Fotografie: Wim Kluvers

HEFTIGER DAN OOIT
Op de middelbare school besloot Lela dat het anders
moest. Ze wilde zich absoluut niet meer laten pesten
en bovendien wilde alles in haar losbreken uit de
beklemmende thuissituatie. ‘Ik besloot overal schijt aan
te hebben en nam me voor om een lastpak te worden.
Heel gek, maar het was een bewuste keuze om op school
de touwtjes in handen te nemen. Thuis mocht ik nog
steeds niks, maar het was alsof ik op school juist negatief
móest doen.’
Lela zakte van vmbo-tl naar vmbo-kader, leverde haar
stukken niet of te laat in, had een grote mond en spijbelde
óf werd de klas uit gestuurd. Regelmatig kreeg Lela’s
moeder telefoontjes van school. ‘Na elk telefoontje kreeg
ik klappen. Het begon met haar handen of een slipper,
maar steeds vaker pakte ze het snoer van de stofzuiger
of sleurde ze me aan mijn haren door de kamer en sloeg
mijn hoofd tegen de muur. Vaak zei ze dat mijn broer haar
moest helpen en nam hij het geweld over. Op school had ik
af en toe gesprekken met mijn mentor of zorgcoördinator,
maar ik durfde niks te zeggen. En ze vroegen niet door.’
Toen ze zeventien was, ging Lela naar het mbo en besloot
ze weer ‘normaal’ te doen en zich weer aan te passen. Het
probleemgedrag was van de een op andere dag voorbij.
‘Ik wist dat het voor mijn toekomst belangrijk zou zijn om
een diploma te halen en bovendien waren de klappen die
ik door mijn gedrag kreeg, haast niet meer vol te houden.’
Vlak daarna besloot haar moeder dat ze uitgehuwelijkt
moest worden. ‘Een kennis van mijn broer vroeg haar om

mijn hand. Ik durfde geen nee te zeggen, had eigenlijk
ook geen keus. In die tijd zocht ik via de chat contact met
hulpverleners van Fier. Hier kon ik af en toe mijn hart
luchten. Uiteindelijk zei ik toch nee tegen het huwelijk.
Toen zijn mijn moeder en broer woedend geworden.
Ik maakte hen belachelijk en schond de eer van de
familie. Het geweld daarna was heftiger dan ik ooit had
meegemaakt. Ik dacht dat ze me zouden doodslaan. Die
nacht ben ik gevlucht naar een vriendin.’
Lela is daarna in behandeling gekomen bij Fier. Ze heeft
kort in de opvanggroep Zahir gezeten, nu wordt ze
ambulant behandeld bij Fier in Groningen. ‘Ik heb pas door
de behandeling gemerkt wat de impact van het geweld op
me is. Ik wist eigenlijk niet beter. Ik heb veel te verwerken
en ik moet leren om keuzes voor mezelf te maken. Ook zie
ik nu dat mijn moeder ook een slachtoffer is door wat zij
heeft meegemaakt. En dat geldt ook voor mijn broer. Na
de zomer ga ik me weer richten op school, nu neem ik de
tijd om alles een plekje te geven en mijn leven weer op de
rit te krijgen.’
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‘Ouders willen het
beste voor hun kind.
Meestal kun je je
zorgen kenbaar maken’
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‘Praat erover, creëer openheid en dan komen
de jongeren vanzelf met hun verhalen’
33
VRAGEN DURVEN STELLEN

PASSIE

GEWELD DOORBREKEN

MEER LEZEN?

Hauer en Bastiaanssen zien na maanden van intensieve
behandeling en begeleiding een heel andere Lela dan het
meisje dat via Chat met Fier contact met hen zocht. Het
verhaal van Lela laat zien dat het belangrijk is om naar
gedragsverandering te kijken, zegt Hauer. ‘De signalen
waren er wel degelijk en ook al heel lang. Als een kind
opvallend gedrag laat zien, is het belangrijk om in gesprek
te gaan. En dan vooral de vraag te stellen: waarom? Waar
komt het gedrag vandaan? Alle gedragsproblemen hebben
een verklaring; vaak is gedrag een signaal van iets anders.’
‘Het gaat erom dat je de goede vragen durft te stellen
en durft door te vragen’, vult Bastiaanssen haar aan. ‘En
investeer in de vertrouwensband. Zorg als professional,
leerkracht, dat je beschikbaar bent, betrouwbaar bent.
Wees je bewust van het loyaliteitsconflict. En stap naar
ouders toe, zoek een ingang. Ouders willen het beste voor
hun kind en daarom kun je je zorgen meestal kenbaar
maken. Als het niet goed gaat met een kind, vertel dan
wat je ziet en ga samen met de ouders op onderzoek uit:
hebben jullie een idee hoe dat komt? Zijn er dingen die
niet goed gaan? Heeft je kind iets naars meegemaakt?
Scholen kunnen hier een belangrijke rol in vervullen.’

Van ’t Zelfde trok een heel ervaren kracht aan die één taak
had: achter de reden van verzuim komen. ‘Spijbelen is vaak
een eerste signaal dat het met een leerling niet goed gaat.
De dame die bij mij het verzuim deed was een voormalig
directrice van een praktijkschool. Zeer gedreven en met
een ongekende expertise. Zij rook het als er iets niet klopte
en door haar manier van contact maken kreeg ze het voor
elkaar dat de jongeren open durfden te zijn. Zij wist altijd
wat de vervolgstap moest worden. De mentoren kregen
een terugkoppeling van het gesprek dat zij met de leerling
hield, zodat de mentoren konden leren van haar expertise.
Vaak werd het zorgteam betrokken.’

Zowel de dossiers van de leerlingen van DREAM SCHOOL
als de dossiers van zijn leerlingen op OSG Hugo de Groot
laten zien dat zorg en onderwijs vaak langs elkaar heen
werken, zegt Van ’t Zelfde. ‘Er zijn vaak veel professionals
aan het werk met deze jongeren en hun gezinnen, maar
ze hebben vaak te weinig kennis om écht in gesprek te
gaan met ouders en leerlingen en voor huisbezoeken
is al helemaal geen tijd. Terwijl als je echt wilt weten
wat er met jongeren aan de hand is, je moet werken op
de plekken waar de jongeren zich begeven: thuis, op
school en op straat. In wijkteams moeten weer echte
wijkverpleegkundigen zitten en de wijkagent moet weer
een bekend gezicht zijn. Jongerenwerkers moeten de
scholen in, praten met docenten, contact maken op de
plekken waar de jongeren zijn. Zo leer je elkaar kennen, en
kun je elkaar versterken vanuit de eigen deskundigheid.’

Superschool - Het succesverhaal van een bevlogen
schooldirecteur
Eric van ’t Zelfde

Dat erkent Eric van ’t Zelfde. Toen hij in 2009 op OSG Hugo
de Groot kwam werken, zag hij een school die op weg was
naar de afgrond. Criminaliteit, forse gedagsproblematiek,
oververmoeide leraren en gefrustreerde leerlingen. ‘Ik zag
heel veel onbegrepen gedrag bij de jongeren op school. En
mijn ervaring is dat probleemgedrag altijd voortkomt uit
pijn. Altijd. Trauma betekent in het Grieks niet voor niets
litteken. En om het gedrag te veranderen, móet je terug
naar het litteken. Hiervoor heb je topmensen nodig in
het onderwijs. Deze problematiek verdient specialistische
mensen. Die moet je als school in huis halen. Vaak zie je
dat scholen slecht presterende docenten een rol in het
zorgteam geven. Dat moet je echt niet doen. Hierin moet
je juist investeren.’

Van ’t Zelfde investeerde flink in de zorg, hij trok een
ervaren zorgcoördinator en een orthopedagoog aan.
Bovendien kregen de mentoren zeer veel uren om het
mentoraat uit te voeren. ‘Persoonlijk contact en begrip van
de thuissituatie was voor ons cruciaal op weg naar succes.
Wanneer bleek dat wij voorbij onze expertise dreigden te
gaan, werd het externe Zorg Advies Team betrokken en
schakelden we begeleiding in van het wijkteam of een
zorginstelling.’
Naast de zorg stond de school bol van betrokkenheid,
aandacht en passie. Volgens Van ’t Zelfde draait het daar
om bij een succesvolle aanpak van probleemleerlingen.
‘Goed onderwijs begint bij de basis: een team dat
gekwalificeerd is voor de taken die er liggen. En dat gaat
echt verder dan het vak geven. Drie dingen staan voor mij
voorop: vertrouwen, veiligheid en excellentie. De relatie
met het kind is daarin essentieel. Als een kind jou niet
kan vertrouwen, komt het niet tot leren. De sfeer moet
warm zijn, de leerling moet zich een welkome gast voelen.
Bovendien moet je praten over onderwerpen als vrijheid
van keuzes maken, seksualiteit, loverboys en geweld.
Praat erover, creëer openheid en dan komen de jongeren
vanzelf met hun verhalen.’

Daar zijn waar de jongeren zijn. Dichtbij. Daar doen de
ambulante teams van Fier hun werk. ‘En dat doen we
samen met bijvoorbeeld de school, maar ook met de
wijkteams en andere hulpverleners’, zegt Angela Hauer.
‘We kijken altijd naar meerdere levensgebieden. Om
geweld écht te doorbreken, moet je op al die gebieden
werken. Naast traumabehandeling, geven we begeleiding
thuis, kijken we met andere professionals mee en werken
we aan participatie, zodat jongeren zo snel mogelijk weer
kunnen deelnemen aan onderwijs en een veilig sociaal
leven kunnen opbouwen. De impact van geweld is groot
op het hele gezin. Daarom bieden we behandeling en
begeleiding aan het hele systeem.’
Van ’t Zelfde heeft nog één tip voor het onderwijs. ‘Je ziet
tegenwoordig dat scholen zoekende zijn naar hun unique
selling points. Ik vind dat scholen weer terug naar de basis
moeten. Naar een school waar een conciërge banden
plakt, waar een kantinedame weet wie honger heeft en
wat extra’s kan toestoppen. Een school waar warmte is.
Dan kun je als school het verschil maken voor kwetsbare
jongeren.’
De afleveringen van DREAM SCHOOL zijn terug te kijken
via Uitzending Gemist.
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In 2009 werd Eric van 't
Zelfde directeur van een van
de slechtste scholen van
Rotterdam. Een school met
slechts 34 aanmeldingen van
nieuwe leerlingen, dramatische
examenresultaten, vermoeide docenten en criminaliteit.
Van 't Zelfde pakte de problemen buiten de gebaande
paden aan. In 'Superschool' beschrijft Eric van 't Zelfde
zijn levensgeschiedenis en vertelt hij het bevlogen
verhaal van zijn school en de mensen die daar rondlopen.
Eric van 't Zelfde (1972)
was leraar in Den
Haag, Scheveningen
en Gorinchem, voordat
hij in 2009 directeur
werd van de Hugo de
Groot in Rotterdam.

FIER IN GRONINGEN
Op onze locatie in Groningen bieden wij ambulante
begeleiding en behandeling. We werken nauw
samen met andere professionals in de regio. Fier
Groningen biedt (online) advies, crisisinterventie,
opvoedingsondersteuning, begeleiding en behandeling
in situaties van geweld. Hierbij gaat het om
kindermishandeling, pesten, loverboyproblematiek,
eergerelateerd geweld, seksueel geweld, complexe
scheiding, mensenhandel en ouderenmishandeling.
Contactgegevens:
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
088 - 20 80 000
aanmeldingen@fier.nl
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BE THE EXAMPLE
Inspire the world

CLIËNT IN BEELD

'MET OPGEVEN
BEREIK JE NIETS'
	SOPHIE (15): ‘Mijn vriendinnen sturen
mij vaak brieven. Brieven met leuke
verhaaltjes of grappige anekdotes. Als ik
eenzaam of verdrietig ben, lees ik deze
teksten door. Het troost me, daarna voel
ik me vaak een stuk beter. Voor kinderen
die een moeilijke tijd doormaken, maak
ik potten met vrolijke spulletjes. Ik vind
het belangrijk om positief te blijven. Met
opgeven bereik je niets. En door elkaar
zo nu en dan op te peppen, kunnen we
het leven een stuk draaglijker maken.’
Kletspot doneerde twintig potten, zodat
Sophie haar plan daadwerkelijk kon
uitvoeren.
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BE THE EXAMPLE
Inspire the world

CLIËNT IN BEELD

'GEEF HET GOEDE
VOORBEELD'
 ANINE: ‘Sinds een jaar woon ik
J
samen met mijn dochter bij Fier. De
situatie thuis was niet meer veilig. Mijn
inmiddels ex-partner heeft mij meerdere
keren mishandeld. Door mijn heftige
verleden ben ik angstig en verdrietig.
Maar voor mijn dochter probeer ik sterk
en positief te blijven. Ik wil haar het
goede voorbeeld geven. Haar laten zien
dat we er met elkaar iets van kunnen
maken. Samen met een vrijwilliger ben
ik een inzamelingsactie voor de andere
moeders en kinderen bij Fier gestart. Door
oproepjes op social media te plaatsen,
verzamelen we praktische spullen, zoals
rompertjes, melkflessen, spenen en
slaapzakken. Ik vind het zorgelijk dat veel
moeders geen tot weinig geld voor deze
spullen hebben. Ze vormen de basis voor
goed moederschap. Op mijn kamer is
het door deze actie regelmatig één groot
feest. Alle moeders en kinderen komen
dan bij mij langs om gratis te shoppen.
Van deze momenten word ik altijd erg blij.
Het is een goed voorbeeld van hoe we de
wereld met zijn allen een stukje mooier
kunnen maken.’
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BE THE EXAMPLE
Inspire the world

CLIËNT IN BEELD

'IK WIL
MOTIVEREN EN
HOOP GEVEN'
	
ASMAA (19): ‘Vijf jaar geleden
vluchtte ik samen met mijn ouders,
broer en zus van Afghanistan naar
Nederland. Ik woon sindsdien in een
asielzoekerscentrum. Mijn toekomst
is onzeker, de kans dat ik terug moet
naar mijn geboorteland is groot; in
Nederland ben ik uitgeprocedeerd. Dat
mijn levenslot in andermans handen ligt,
is slopend. Toch probeer ik er het beste
van te maken. Naar school gaan vind ik
bijvoorbeeld belangrijk. Nietsdoen levert
een achterstand in mijn ontwikkeling op.
Vorig jaar heb ik een Award voor beste
stagiaire van mijn school gewonnen.
Een officieel diploma krijg ik niet.
Daarvoor heb ik een identiteitsbewijs en
verblijfsstatus nodig. Vluchtelingen die
in dezelfde positie als ik zitten, geef ik
op vrijwillige basis huiswerkbegeleiding.
Ik wil ze motiveren en hoop geven.
Leer de Nederlandse taal en ontplooi
je, druk ik ze vaak op het hart. Het lot
bepaalt de plek waar ik en vele andere
vluchtelingen komen te wonen, maar
niet de status van onze ontwikkeling.
Dat heft kunnen en moeten we in eigen
handen houden.’
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BE THE EXAMPLE
Inspire the world

CLIËNT IN BEELD

'IK GUN ANDEREN
HETZELFDE
GEVOEL'
 ASKIA (15): ‘Vroeger had ik veel
S
problemen thuis. Ik was depressief
en dreigde zelfmoord te plegen.
Paardrijden geeft mij rust. Als ik op een
paard zit, voel ik mij vrij en vergeet ik
mijn problemen. Omdat ik dit gevoel
ook gun aan andere meiden die met
zichzelf worstelen, organiseer ik een
paardrijtocht. Bij mooi weer gaan we
door het bos of op het strand rijden.
Samen met een vrijwilliger werk ik het
idee uit. Zij helpt mij bij het vinden van
een manage en het prikken van een
datum. Ik hoop dat veel meiden zich
door deze tocht fijn voelen. Even geen
gedoe, maar genieten van het paard en
de natuur.’

Fier geeft cliënten met het project Fier in de
wereld de kans om de wereld - samen met
vrijwilligers - een stukje mooier te maken.
Meer info: www.fier.nl/fier-in-de-wereld
Fier in de wereld wordt mede mogelijk
gemaakt door het Oranje Fonds.
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TOPVROUW
BERCAN GÜNEL
Stel dat álles mogelijk is, wat zou je dan
willen doen? Door deze vraag te stellen, is het
volgens topvrouw Bercan Günel (54) mogelijk
om de kracht aan te boren die van nature in
elk mens aanwezig is. ‘Ook jonge vrouwen
die zijn misbruikt of mishandeld hebben
talent en een toekomst. Wat zij nodig hebben,
is ruimte en veiligheid zodat hun potentieel
zich kan manifesteren.’
Haar sterke overlevingsmechanisme heeft Günel ver
gebracht in het leven, al had ze in haar eigen jeugd
in Turkije graag een plek als Fier gehad. In de
voorbereiding als spreker op het vierde
Jaarcongres Huiselijk Geweld sprak
de bezielde ondernemer met oudcliënten van Zahir, slachtoffers van
eergerelateerd geweld. ‘De wijsheid
van deze jonge vrouwen heeft mij
diep geraakt. Bij Fier vonden ze
een veilige plek en de ruimte om
zichzelf te ontplooien, elk op hun
eigen manier. Ze hebben geleerd
te relativeren, te analyseren
en – dat trof mij het meest – te
redeneren vanuit zichzélf, vanuit
de talentvolle mensen die ze zijn,
in plaats vanuit de mishandeling
die hen is overkomen. Geen
slachtoffers, maar jonge vrouwen
die leerden leven met de pijn van
hun verleden en nu vooral naar
hun toekomst kijken.’

RUIMTE EN VEILIGHEID
De pijn blijft altijd ergens op
een plekje vanbinnen, is Günel
haar eigen ervaring. Ze werd
vanaf haar vroegste jeugd
mishandeld zonder dat er
iemand voor haar opkwam.
‘Iedereen in mijn omgeving

'Kracht
manifesteert zich
door focus
op talent'
zag, hoorde of voelde aan wat er gebeurde,
maar niemand deed iets. En helaas was er
geen organisatie als Fier die me veiligheid
bood. Nu zie ik wat een verschil dat kan
maken. Daarom ben ik alle hulpverleners
dankbaar voor het waardevolle werk dat zij
doen. Het emotionele verwerkingsproces
vraagt daarbij zeker aandacht, maar
belangrijker
dan
de
meegemaakte
narigheid is het potentieel van deze jonge
mensen. Want het gaat erom hoe je vérder
gaat. Zij hebben daarom vooral ruimte en
veiligheid nodig om zichzelf en hun talent
te (her)vinden.’
Günel zocht die ruimte en veiligheid
op haar eigen manier. ‘Als kind was
ik gefascineerd door atomen en ons
zonnestelsel. Ik vluchtte in de wereld van
astronomie door boeken te lezen. Mijn
nieuwsgierigheid leidde me weg van de
mishandelingen, deed me beseffen dat er
zoveel meer is. Van mijn eigen talenten
had ik toen nog geen beeld, ik liet me
leiden door mijn gevoel. Op mijn twaalfde
was ik radeloos; er was geen geld, maar
ik had wel verwachtingen van het leven.
Wat te doen? Ik was goed in wiskunde en
ging bijlessen geven. Dat heeft me enorm
geholpen: vanuit mijn liefde voor wiskunde
kon ik van betekenis zijn voor anderen én
financiële mogelijkheden creëren. Dat was
de eerste stap in mijn ontwikkeling als
zelfstandige, onafhankelijke vrouw.’

INNERLIJKE STEM
‘Het zoeken naar mijn eigen weg in het
leven ging gepaard met veel vallen en
opstaan. Mijn insteek was: hoe meer je

probeert kansen te pakken, hoe meer
je bereikt. Dat ging ook weleens mis,
waardoor ik nog meer littekens kreeg,
maar dat hield me niet tegen. Met die
mishandelingen thuis was het dieptepunt
immers al bereikt, erger kon het niet. Zo
kun je soms juist uit de diepste ellende
kracht putten, vanuit het besef: zó kan ik
niet verder, ik moet iets doen, anders blijf
ik eeuwig in deze situatie. Ik denk dat de
jonge vrouwen die bij Fier terechtkomen
dat heel goed voelen. Zelfs als zij thuis
nooit hebben geleerd autonoom te
denken, weten ze ergens diep vanbinnen
dat het niet klopt wat hun is overkomen.
En die innerlijke stem, dáár moeten we
naar luisteren.’
Günel ziet graag dat jonge vrouwen
in afhankelijke situaties zelf naar hun
innerlijke stem leren luisteren en dat
hulpverleners doelbewust ruimte geven
aan die stemmen. ‘Want daarin schuilt
de kracht. Als we hen alleen benaderen
als een slachtoffer, dan blijven ze een leven
lang slachtoffer. Deze vrouwen zijn niet
wat hen is overkomen; ze zijn hun talent
en hun eigen karaktereigenschappen.
Daarom geloof ik dat het zinvol is om
in de hulpverlening te focussen op het
ontplooien van dat talent. Wat zijn hun
ideeën? Waar staan ze nu, wat willen ze
nu en wat kunnen ze nu? En waar dromen
ze van? Als jonge mensen de ruimte en
veiligheid ervaren voor het ontwikkelen
van hun potentieel, dan heb ik er alle
vertrouwen in dat zij hun eigen weg
vinden, zonder dat wij daarop hoeven te
sturen.’

LOOPBAAN BERCAN GÜNEL
IN VOGELVLUCHT
Günel studeerde
bedrijfseconomie en werd
financieel specialist; eerst
in Turkije, later bij een
vestiging van hetzelfde
accountantsbureau in
Amsterdam. Daarna vervulde
Günel diverse managementen bestuursfuncties, richtte
succesvolle ondernemingen
op en zette als executive
searcher topvrouwen op de
kaart via Woman Capital. Als
huidig managing partner bij
NGL International, boardroom
consultant, commissaris,
executive coach en auteur van
het boek ‘We hebben al een
vrouw’ richt Günel zich op
vernieuwing in leiderschap.
Rode draad zijn haar
pleidooien voor meer genderen culturele diversiteit in de
top van het bedrijfsleven.
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‘Het zoeken naar mijn eigen weg in het leven
ging gepaard met veel vallen en opstaan. Mijn
insteek was: hoe meer je probeert kansen te
pakken, hoe meer je bereikt’
33
MEER WEGEN NAAR ROME
Talent ontplooien betekent voor de succesvolle zakenvrouw en
ondernemer niet dat we voortdurend moeten hameren op het
belang van een opleiding. ‘School is één van de instrumenten,
maar heeft vaak nog weinig gevoelswaarde bij jonge mensen’,
stelt Günel. ‘Beter is eerst te vragen wat iemand wil doen als
álles mogelijk is. Wie het antwoord op die vraag zoekt, boort
energie aan en van daaruit volgt vanzelf wat nodig is. Dat kan
een opleiding zijn, want een diploma is nu eenmaal handig in
onze samenleving, maar er zijn ook andere wegen die naar
Rome leiden. En de weg zal ook steeds veranderen naarmate
iemand zich ontwikkelt. De grootste uitdaging is om bij elke
stap in contact te blijven met het eigen innerlijke weten: wat
wil ík op dit moment? Anders blijf je bezig met het voldoen aan
verwachtingen van anderen.’
De kracht om vanuit jezelf te denken en stappen te zetten, zit
volgens Günel in elke vrouw. ‘Twijfel daar nooit aan, want het
is in ieder mens aanwezig. Ook in vrouwen die opgroeien in
een familiecultuur en niet leren om voor zichzelf te denken en
te beslissen. Het is voor hen wel een stuk lastiger, zeker als de
situatie thuis niet veilig is. In gezonde familieverhoudingen is er
geen sprake van honderd procent afhankelijkheid als kinderen
opgroeien. Het is tweerichtingsverkeer, ook de kinderen hebben
een aandeel in de familie en mogen ouders aanspreken als zij
het niet goed doen. Kinderen voelen het feilloos aan als iets
niet klopt. Als het thuis niet veilig is, dan durven zij hun rol niet
meer te pakken. Dan kunnen we alleen maar hopen dat er van
buitenaf hulp komt of dat ze luisteren naar die innerlijke stem
en zelf op zoek gaan naar een veilige plek zodra ze oud genoeg
zijn.’

TUSSEN CULTUREN
Wat als het vinden van een veilige plek betekent dat je het
vertrouwde achter je moet laten? De consequenties van een
leven los van je familie of tussen verschillende culturen zijn
volgens Günel een persoonlijke kwestie. ‘Je kunt verloren
raken, maar het kan je autonomie juist ook versterken. Zelf liet
ik mijn familie achter en inmiddels woon ik langer in Nederland
dan in Turkije. Ook al liggen mijn roots daar, ik voel me
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Nederlandse. Ja, ik ben gediscrimineerd en nog altijd vragen
mensen mij waar ik vandaan kom, maar leven in verschillende
werelden leerde mij relativeren en heeft bijgedragen aan mijn
onafhankelijke positie. Soms is het eenzaam, want waar hoor ik
bij? Op die momenten zijn mijn twee kinderen onmisbaar, zij
zijn mijn thuis en mijn cultuur.’
Haar hart gaat uit naar alle meisjes en jonge vrouwen die
worden gebruikt, misbruikt, uitgehuwelijkt, achtergelaten of
opgesloten. Eer van de familie, cultuur: uit welke naam het
ook gebeurt, volgens Günel stopt het vernederen van vrouwen
pas als er wereldwijd evenveel vrouwen als mannen in echte
besluitvormingsorganen zitten, van politiek en instellingen
tot het bedrijfsleven. ‘Dan is zichtbaar dat vrouwen dezelfde
positie, rechten en gelijkwaardigheid hebben, dan kunnen
vrouwen zelf invloed uitoefenen, machtsmisbruik stoppen en
bijdragen aan veilige omstandigheden waarin meer vrouwen
hun potentieel kunnen manifesteren. Daaraan bijdragen – van
de opvoeding thuis tot de beslissingen in boardrooms – is de
rode draad in mijn leven en de missie waar ik me voor blijf
inzetten, want we hebben nog een lange weg te gaan.’

LEIDERSCHAP TONEN
‘Het is belangrijk dat we elkaar helpen te excelleren en
leiderschap te tonen in ons eigen leven’, besluit Günel. ‘Mijn
volwassen dochter loopt in het bedrijfsleven nog tegen dezelfde
man/vrouw-issues aan als ik dertig jaar geleden, daardoor besef
ik meer dan ooit hoezeer we creativiteit en andere manieren
van denken nodig hebben. Niet aanpassen aan de traditionele
bolwerken, maar vanuit ieders persoonlijke kracht in samenspel
nieuwe wegen betreden. Daarom werd ik zo getroffen door de
wijsheid van de jonge vrouwen die ik sprak bij Fier. Zij vonden
daar de ruimte en veiligheid om hun stem te laten horen en
hun talent te ontplooien. Dat is vooruitgang. Na alles wat hen is
overkomen, gaan zij verder met hun leven en willen ze op hun
eigen manier van betekenis zijn voor de maatschappij. Of zij
nu een toppositie bereiken of iets anders doen, voor mij maakt
het feit dat zij hun eigen weg durven gaan deze vrouwen tot
inspirerende rolmodellen.’

Aloys van Rest is directeur van kinderrechtenorganisatie
Defence for Children - ECPAT, die zich onder andere hard maakt
voor de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Wij vroegen
hem waar hij fier op is.

Een boodschap voor
Via verschillende programma’s
de overheid: zorg voor
gaan we fier de strijd aan tegen
een rijksbrede aanpak
seksuele uitbuiting van kinderen.
van mensenhandel,
Dit doen we onder andere door
te zorgen voor continuïteit
met speciale
in de jeugdhulpverlening, de
aandacht voor zowel
bejegening van slachtoffers door
Nederlandse als
de politie te verbeteren
buitenlandse
en door het
minderjarige
tegengaan van
Ik ben trots op
slachtoffers.
kindermisbruik
de medewerkers
hoog op de
van Defence for
Children
– ECPAT. Ze zijn
politieke
altijd up-to-date als het
Als ik denk aan
agenda te
gaat om jurisprudentie
Fier, denk ik aan
zetten.
en het Nederlandse
beleid en hebben een
echt doorzettersmentaliteit.

IN ONZE STRIJD
WERKEN WE FIER
SAMEN MET DE
POLITIE, JUSTITIE, HET
OPENBAAR MINISTERIE MAAR
OOK GEMEENTEN, DE TOERISTISCHE
SECTOR EN DE JEUGDHULPVERLENING.

het helpen van
slachtoffers van
seksuele uitbuiting.
Bij Fier komen zij
tot rust en kunnen ze
met behulp van de juiste
professionals weer aan hun
toekomst werken. Iets om
fier op te zijn!
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ONDER
DE
RADAR
MANNELIJKE
SLACHTOFFERS
VAN HUISELIJK
GEWELD

Sterk zijn, niet zeuren… dat
is wat de meeste mannelijke
slachtoffers van huiselijk
geweld doen. En daarom
blijven hun problemen vaak
verborgen. ‘Ze voelen zich
geen man meer door wat hun
is overkomen.’

Hoeveel mannelijke slachtoffers van
huiselijk geweld Nederland precies telt,
is lastig te zeggen. Naar schatting zijn
het er duizenden per jaar. Lennert Vos,
psychomotorisch therapeut bij Fier, werkt
met mannengroepen. Volgens hem is
het zo lastig om precieze aantallen te
noemen, omdat lang niet alle mannen
in de hulpverlening terechtkomen.
Schaamte speelt een grote rol: ‘Ik denk dat
mannen vermijdender zijn dan vrouwen.
Dat ze veel meer de neiging hebben
om de schijn op te houden. Ook voor
zichzelf. Alles is wel oké, er valt wel mee
te leven, dat idee. Ze zijn vaak gekrenkt
in hun trots. Ze voelen zich geen man
meer door wat hun is overkomen. Erover
praten vinden ze meestal moeilijk. Ook
met mensen om hen heen. Je hoort een
man niet zo snel in de voetbalkantine
zeggen: ik word geslagen door mijn
vrouw en ik ga in therapie. Ze houden
het voor zichzelf. Je ziet in de reguliere
GGZ bijvoorbeeld ook meer vrouwen.
In de gevangenissen en verslavingszorg
zie je juist meer mannen. Dat is niet voor
niets. Mannen belanden vaak voor iets
anders in de hulpverlening, bijvoorbeeld
voor een alcoholverslaving, maar daar
ligt natuurlijk in veel gevallen een ander
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probleem onder. Dat kan geweld zijn.’
Valentina Enoukyants is ambulant
hulpverlener bij de mannenopvang
van Sterk Huis (voorheen Kompaan
en De Bocht), een organisatie die hulp
biedt bij problemen op het gebied van
ontwikkeling en veiligheid. Enoukyants
herkent het dat het langer duurt voordat
een man hulp zoekt: ‘De meesten
wachten heel lang met hulp zoeken, ze
denken: ik probeer het eerst zelf wel op
te lossen. Als ze weggaan bij hun partner,
gaan ze naar vrienden of ze slapen in de
auto. Op het moment dat ze dat doen, is
er meestal al veel aan de hand. Als man
kun je wat langer onder de radar blijven.
Vrouwen kloppen eerder aan voor hulp.
Dat komt onder andere omdat er vaak
kinderen in het spel zijn en ze onderdak
nodig hebben. Ook is er meestal meer
zicht op de problematiek, vanuit school
bijvoorbeeld, waardoor er eerder
hulpinstanties bij het gezin betrokken
worden. Vrouwen praten onderling ook
sneller over hun problemen. Ze geven
elkaar adviezen en weten zo van het
bestaan van opvang. Omdat mannen er
niet of nauwelijks over spreken, kennen
ze de mogelijkheden niet.’

KWETSBAARHEID
Vanuit de rollen en coderingen
in de maatschappij is het minder
geaccepteerd om als man naar een
hulpinstantie te gaan als je slachtoffer
bent van huiselijk geweld. Er ligt een
taboe op het onderwerp. Mariet Smid,
teamleider Kindspoor en Directe Hulp
bij Huiselijk Geweld (DHHG) bij Fier: ‘We
zien niet zo veel verschillen in klachten

‘Een man hoor je niet snel in de
voetbalkantine zeggen: ik word
geslagen door mijn vrouw en ik
ga in therapie’
tussen mannen en vrouwen die te
maken hebben met huiselijk geweld.
We zien wel dat mannen minder snel
met hun verhaal komen. Ze hebben het
idee dat ze niet kwetsbaar mogen zijn,
schamen zich. Als Fier hulp biedt aan
een gezin waar sprake is van huiselijk
geweld, merken we dat mannen niet
snel durven te vertellen dat ze worden
mishandeld. Als je er niet naar vraagt, is
het er niet, zo lijkt het. Pas als je ernaar
vraagt, komt het op tafel.’
Enoukyants vindt de gedachte van veel
mensen dat mannen geen slachtoffer
kunnen zijn van huiselijk geweld niet
meer van deze tijd. ‘Door verbaasd te
zijn over het feit dat er ook mannelijke
slachtoffers zijn, wordt het onderscheid
tussen mannen en vrouwen vergroot.
De maatschappij heeft een bepaald
beeld en bepaalde verwachtingen
van mannen. Naar dit beeld proberen
mannen zich vaak ook te gedragen. Ze
moeten bijvoorbeeld sterk zijn, stoer
overkomen en willen al zeker niet
zeggen dat ze zich laten slaan. Vrouwen
zijn al heel lang bezig met emancipatie
en gelijke rechten. Bij mannen is dat niet
eerder aan de orde geweest, waardoor
er nauwelijks ruimte is geweest voor

mannelijke kwetsbaarheid. Door het
idee dat mannen altijd maar sterk
moeten zijn, hebben deze slachtoffers
zo veel moeite om toe te geven dat
ze mishandeld worden en om hulp
te zoeken.’

VERTROUWDE SITUATIES
Schreeuwen, vernederen, bedreigen,
in elkaar slaan, maar ook uitbuiten…
De mannen die uiteindelijk wél in de
hulpverlening belanden, hebben vaak te
maken gehad met verschillende vormen
van geweld, zowel verbaal als fysiek. De
daders? Zowel mannen als vrouwen. Een
concrete oorzaak is niet te vinden, maar
wat opvalt, is dat de meeste slachtoffers
weinig zelfvertrouwen hebben, niet
goed hun grenzen kunnen aangeven en
vaak een klein sociaal netwerk hebben.
Enoukyants: ‘In veel gevallen hebben ze
ook iets naars meegemaakt of hebben ze
een moeilijke jeugd gehad. Dan hebben
ze bepaalde patronen ontwikkeld en
treffen ze mensen die vertrouwde
situaties bieden, ook al zijn die situaties
niet fijn. In de behandeling van de
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MARK WERD MISHANDELD DOOR ZIJN VRIENDIN

‘De pijn vergat ik weer, het
geestelijke geweld was veel
erger en indrukwekkender’

33
slachtoffers is dan ook veel aandacht
voor ‘opkomen voor jezelf’, door middel
van weerbaarheidstrainingen. Ik heb een
mannelijke cliënt begeleid die twintig
jaar lang werd mishandeld door zijn
partner, ook een man. Het ging om
zowel fysieke als mentale mishandeling.
Hij moest werken en verdiende geld,
maar zijn pinpas was afgepakt. Hij had
geen vrijheden. Zijn bedtijden werden
bepaald en als hij naar bed ging, werd
hij opgesloten. Daarnaast moest hij
toestemming vragen om te eten en hij
mocht niet zelf weten hoeveel hij at.
Daardoor was hij ondervoed. Deze cliënt
kwam uit een moeilijk gezin en heeft
niet geleerd om grenzen aan te geven.
Daar is enorm misbruik van gemaakt.
Die man is altijd kwetsbaar geweest en
blijft ook kwetsbaar. Om te voorkomen
dat hij weer slachtoffer wordt, houdt
hij begeleiding. Ook wordt zijn geld
beheerd, omdat hij daar zelf moeite
mee heeft. Ik vind het shockerend
dat iemand dit twintig jaar lang heeft
moeten meemaken. Deze man heeft
waarschijnlijk de rest van zijn leven
last van zijn verleden en zal daarbij
ondersteund moeten worden.’

IN BEWEGING
Bij Fier wordt er binnen de verschillende
behandelingen rekening gehouden met
genderspecifieke eigenschappen. Wélke
behandeling een mannelijk slachtoffer
van huiselijk geweld bij Fier krijgt,
hangt af van de situatie. Er wordt altijd
gekeken naar wat de cliënt nodig heeft
en welke therapie daar het beste bij past.
Er zijn interventies voor het systeem en
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‘De meeste slachtoffers hebben
weinig zelfvertrouwen en kunnen
niet goed hun grenzen aangeven’
individuele behandelingen. Smid: ‘We
richten ons eerst op het stoppen van het
geweld in huiselijke kring, daarna op het
voorkomen van geweld in de toekomst.
We gaan altijd met beide partners in
gesprek en betrekken ook de kinderen
die getuige waren van het geweld. Bij de
meeste meldingen van huiselijk geweld
gaat het om vrouwelijke slachtoffers.
Al praat ik liever niet in termen van
‘slachtoffer’ en ‘pleger’, omdat de plegers
meestal ook beschadigd zijn door
geweld in hun jeugd. Daarom is deze
problematiek ook zo complex en is het
belangrijk om aandacht te besteden aan
alle betrokken partijen.’
Psychomotorisch
therapeut
Vos,
die in zijn therapieën veel gebruikt
maakt van beweging en ontspanning,
zegt dat bewegen kan helpen in
een behandeltraject van mannen: ‘Ik
motiveer mijn mannelijke cliënten
om te bewegen, maar zorg ook voor
ontspanning,
door
bijvoorbeeld
ontspanningsoefeningen.’ Soms ziet
Vos wel verschillen tussen mannen en
vrouwen. Hij vindt het belangrijk om
daarop in te spelen. Een laagdrempelige
manier van benaderen werkt vaak beter
voor een man. Dus eerst even een
potje voetballen bijvoorbeeld. Daarna
is er meer ruimte om het gesprek aan

te gaan. Vos: ‘Het kan afschrikken om
meteen naar de kern van een verhaal
te vragen. Door eerst in beweging te
komen, voelt de man zich vaak wat
meer op zijn gemak en lukt het hem
meestal beter om vervolgens over zijn
problemen te praten.’

MEER AANDACHT
Het idee bestaat dat meer mannelijke
slachtoffers hulp zoeken. Althans,
dat idee heeft het Landelijk Overleg
Mannenopvang, waarvoor Moviera,
Blijf Groep, Stichting Wende, Arosa,
Kadera en Sterk Huis elke drie maanden
bij elkaar komen. Enoukyants is daar
ook bij. Zij denkt dat de toenemende
aandacht in de media ervoor zorgt dat
mannen eerder hulp zoeken. Enerzijds
omdat ze weten dat het niet ‘gek’ is als
ze om hulp vragen, anderzijds omdat
ze er ook gewoon achter komen dat die
hulp aan mannen bestaat. ‘Een cliënt van
mij heeft laatst een interview gegeven
voor Omroep Brabant. Daarna heeft een
andere man zich gemeld die aangaf dat
hij hulp durfde te zoeken naar aanleiding
van die documentaire. Het is misschien
een klein voorbeeld, maar het heeft in
elk geval effect, die aandacht. En dat is
goed. Dat is het begin.’

Mark (28): ‘Ze was een vriendin van een vriendin. Ik was 18, zij
36 en had twee kinderen, maar het klikte. Het klinkt achteraf gek,
maar ik werd verliefd op haar omdat ik haar zo’n goede moeder
vond. Zo’n moeder wilde ik ook voor mijn kind. Toen een jaar
later onze dochter Aimee werd geboren waren we dolgelukkig.
Alles ging goed, we hadden een normaal gezinsleven, tot mijn
vriendin het jaar daarop een miskraam kreeg en ik getroffen
werd door een auto-immuunziekte.
Het ging steeds minder goed, we gebruikten drugs en mijn
vriendin begon gewelddadig te worden. Ze sloeg en schopte
me, gaf me in het bijzijn van mijn dochter en anderen
meerdere malen een kopstoot. Maar die pijn vergat ik weer, het
geestelijke geweld was veel erger en indrukwekkender. Mijn ex
bleef maar schreeuwen, dagen achtereen, die klemtoon aan
het einde van iedere zin - mokerslagen in mijn hoofd. Soms
lag ik in een foetushouding op bed te huilen terwijl zij maar
schreeuwde. Verwijten, beschuldigingen: alles wat misging in
ons leven, kwam door mij. Op die momenten wist ik niet meer
waar ik met mezelf naartoe moest. Uit frustratie deed ik mezelf
pijn. Ik beukte keukenkastjes met mijn hoofd kapot, sloeg glas
tot splinters. Ik hou niet van geweld, dat zit niet in mijn aard.
Ik zal nooit een ander pijn doen, dus deed ik het zo. Vluchten
kon niet. Met mijn familie had ik nauwelijks contact, mijn oude
vrienden zag ik niet meer.
Voor we het wisten waren er achttien hulpverleners tegelijk
met ons gezin bezig. Mijn ex was lief tegenover de instanties.
Vol leugens, maar lief. Dat kon ze goed, net als manipuleren. En
ik had het idee dat niemand naar mij luisterde of probeerde mij
te begrijpen. Ik kreeg overal de schuld van, werd als onstabiele
factor gezien, terwijl ik juist degene was die alles op poten
probeerde de houden. Ik deed het huishouden, zorgde voor de
kinderen, hielp hen bij het huiswerk. Op een gegeven moment
kreeg ik een huisverbod, zat ik een dag in de gevangenis –
ik wist niet wat me overkwam. Toch ging ik weer terug naar

huis. Ik was bang voor haar, maar wist tegelijkertijd dat ook zij
slachtoffer is van een heftige jeugd. Bovendien: niet alles was
fout. Er waren ook leuke momenten.
De omslag kwam toen mijn dochtertje tegen me zei: papa je
mag me van mama niet meer op mijn rug kriebelen. Ik werd
beschuldigd van misbruik. Dat we nu in deze situatie waren
beland, was voor mij het moment om de knop om te zetten.
Ik vertelde mijn verhaal aan de voogd – de eerste hulpverlener
die in mij geloofde – en zocht hulp voor mijn persoonlijke
problemen. Daarna ging het snel. Ik verliet mijn ex en kreeg
Aimee toegewezen. Ik had mijn dochter, een zak kleding en
60.000 euro schuld. Op dat moment heb ik alle hulp gezocht
die ik maar kon vinden. Ik volgde via de gemeente een NLPcursus, ging naar de psycholoog en kreeg gezinshulp. Samen
met mijn dochter wilde ik weer een normaal leven opbouwen.
De eerste jaren waren lastig. Als ik Aimee onder de douche
stopte, haar afdroogde, haar kietelde, vroeg ik me af: is dit
wel oké? Dat vond ik erg moeilijk. Ik wilde mijn dochter niet
beschadigen door mijn onzekere gedrag. Continu zei ik tegen
mezelf: je doet het prima. Nu, zes jaar later, kan ik zeggen dat we
een stabiel leven hebben. Ik probeer Aimee zo goed mogelijk
op te voeden en haar de mooie dingen van haar moeder mee
te geven, met wie ze geen contact meer heeft.
Achteraf gezien had ik mijn leven niet anders willen doen. Dat
wat ik heb meegemaakt heeft me gemaakt tot wie ik nu ben.
Ik heb er ontzettend veel van geleerd en ik ben gelukkig nu.
Maar wat nog steeds aan me vreet is de manier waarop er naar
mij werd gekeken. Als dader. Ik zou willen dat we in Nederland
beter kijken naar de rol van de vrouw in huiselijk geweld. En
dat slachtofferschap van mannen geen taboe meer is. Zelf
heb ik gemerkt dat zodra je je kwetsbaar opstelt je niet meer
kwetsbaar bent. Ik ben open over wat ik heb meegemaakt, heb
geen geheimen meer. Eigenlijk voelt dat wel lekker.’
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TABOE DER TABOES:
HOOGBEJAARD EN VERKRACHT

‘Onze
moeder
werd
misbruikt’

Ouderen die seks hebben. Past niet
in ieders denkbeeld. En dan: ouderen
die worden verkracht. Welkom bij
het taboe der taboes.
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De wilsonbekwame moeder van
Sijtze en André van der Zee werd op
92-jarige leeftijd misbruikt in het
verzorgingshuis waar ze woonde.
Nu, een klein jaar na haar dood,
doen ze hun verhaal.
SIJTZE 'Onze moeder was 88 toen ze
bij een val haar heup brak. Voor ons
het punt om te besluiten dat ze niet
meer terug kon naar haar eigen huis.
Ze had een combinatie van alzheimer
en vasculaire dementie en zorgde
niet meer goed voor zichzelf. Ze was
wat verward, liet het gas branden
en nu dus die heup. Samen met
haar zochten we naar een geschikt
verzorgingshuis en niet veel later
kwam het bericht dat er ergens voor
haar een plekje vrij was.’
ANDRÉ ‘We waren blij. Het was een
fantastische plek. Vlakbij, gezellig met
een prachtige tuin en een kapelletje
waar mijn moeder dol op was. Ze
kwam terecht op de gesloten afdeling
en kreeg een eigen kamer. Dat wilde
ze graag, haar eigen spulletjes om zich
heen, voldoende privacy. In het begin
ging het prima. Onze moeder was
vrolijk, vond echt haar plek tussen de
andere bewoners. Maar na ongeveer
een jaar veranderde dat. Ze werd
angstig en nerveus. Ze zei steeds: ik
ben bang, haal mij hier weg. Iedere
keer als we kwamen, wilde ze met ons
mee naar huis. Dat was nieuw. Ook gaf
ze aan dat ze bang was voor mannen.
“Ze hebben iets met me gedaan, maar
ik weet niet wat”, zei ze. Ze kon niet
uitleggen waarom ze zo bang was.
Haar kortetermijngeheugen werkte
niet meer goed. Het werd steeds erger.
Ze wilde de deur van haar kamer
openhouden, zodat de verzorgers
makkelijk binnen konden lopen en ze
de stemmen op de gang kon horen.
En langzaam maar zeker wilde ze niet
meer alleen op haar kamer zitten. Ze
verbleef het liefst in de gezamenlijke
woonkamer, terwijl dat eerder juist
andersom was.’

SIJTZE ‘Wij dachten dat haar angsten
en haar gedrag bij haar ziektebeeld
hoorden. Het is de alzheimer, dachten
we als ze vertelde dat ze bang was, of
een tekort aan natrium in haar bloed,
wat ze wel vaker had en waardoor ze
hallucineerde. We probeerden haar
gerust te stellen. "Ma, je bent hier
veilig", zeiden we dan, "ze zorgen
hier goed voor je." Achteraf gezien
vertoonde ze al die tijd vluchtgedrag…’
ANDRÉ ‘Het was een verzorgster die
ontdekte dat er iets mis was. De deur
van mijn moeders kamer was dicht en
dat vertrouwde ze niet. Het was een
heterdaad. Mijn moeder lag volledig
ontkleed op haar bed en een man lag
boven op haar. Het was een familielid
van de vrouw die naast mijn moeder
woonde, een 77-jarige man die nog
vol bij zijn verstand was en vrij naar
binnen kon lopen om zijn demente
vrouw te verzorgen. Waarschijnlijk
was dit niet de eerste keer, maar we
kunnen niets bewijzen.’
SIJTZE ‘Terugkijkend in het medisch
dossier van onze moeder zie je de
veranderingen in haar gezondheid,
bepaalde klachten die ineens komen

‘Ze zei steeds:
ik ben bang,
haal mij hier
weg. Iedere
keer als we
kwamen,
wilde ze met
ons mee
naar huis’

opzetten. Precies in het jaar dat ze
die nieuwe buurvrouw kreeg. Pas
achteraf, met de kennis die we nu
hebben, zien we dingen terug in
haar zorgdossier. Ik denk dan: hier.
Híer had ik het moeten zien. De
blaasontstekingen, bijvoorbeeld, en
haar rode en ontstoken schaamlippen,
waarvan wij dachten dat het door de
incontinentieluiers kwam…
Ik ben zelf arts, en ik zag het niet. Ik
denk dat veel professionals daar de
fout ingaan. Je hebt een ziektebeeld
en daar schuif je alles onder. Maar ik
weet nu dat je alle signalen serieus
moet nemen en ook los van het
bekende ziektebeeld moet durven
beoordelen. Ja, in 99 procent van de
gevallen zullen de signalen misschien
wel bij het ziekteproces horen, maar
die ene keer is het wél mis.’
ANDRÉ ‘Drie weken na het ontdekken
van het seksueel misbruik overleed
onze moeder. Ze at niet meer, dronk
niet meer. Ja, natuurlijk, haar lichaam
was op, maar we vermoeden dat dit
voor haar de druppel was, dat ze dit
niet meer kon handelen. Ze was bang,
kon zich niet meer goed uitdrukken
en werd door niemand begrepen. Ze
zei wel eens: "Ik ben gek." Het doet
pijn als je daar achteraf over nadenkt.
Aan hoe machteloos ze zich moet
hebben gevoeld. Dat je dit nog moet
meemaken op je 92ste. Je denkt
dat je je moeder naar een veilige
omgeving hebt gebracht en dan dit.
Ik heb mezelf vaak afgevraagd of we
haar nog wel hadden moeten laten
herstellen toen ze in het ziekenhuis
terechtkwam met die heup. Dan had
ze dit niet hoeven meemaken. Ze is
als mens zo onteerd, zo ontdaan van
haar waardigheid. Dat vind ik heel
erg.’
SIJTZE ‘Ook onverdraaglijk is dat de
man die dit heeft gedaan nog altijd
niet gestraft is. De zaak ligt bij het
openbaar ministerie en dat is het.
We horen niets meer van het OM.

‘Ik denk dat veel
professionals
daar de fout in
gaan. Je hebt
een ziektebeeld
en daar schuif je
alles onder’
De zaak ligt onder op de stapel. Het
slachtoffer leeft niet meer, wat zullen
ze zich nog druk maken? Zoiets zal
het wel zijn. Maar ik wil dat er wat
gebeurt, ik wil dat deze man nooit
weer de kans krijgt om kwetsbare
ouderen te misbruiken. Hij kan zich
zo als vrijwilliger aanmelden bij een
ander verzorgingshuis, en dan? Dat
moeten we toch voorkomen?
Ik neem het mezelf kwalijk, als
medicus, als zoon. Ik heb niet in de
gaten gehad dat dit speelde. Ik verwijt
mezelf dat ik niet alert ben geweest
op de signalen die ze gaf, de dingen
die ze vertelde. Ze heeft altijd op mij
vertrouwd en ik heb haar vertrouwen
geschonden door haar niet te geloven
en door haar gerust te stellen en te
zeggen dat ze veilig was. Dat dácht ik
ook echt. Er is echt geen seconde in
me opgekomen dat dit met haar zou
kunnen gebeuren. Geen moment.’
ANDRÉ ‘Je gaat er niet vanuit dat
dit gebeurt, dat er mensen zijn die
de meest kwetsbare mensen in
onze maatschappij op deze manier
misbruiken. Laat ons verhaal een
eyeopener zijn voor anderen. Voor
professionals, voor familieleden.
Laten we onze ogen openen en
beseffen dat dit kan gebeuren.’
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GERDA DE GROOT (PROJECTLEIDER CSG FRIESLAND):

‘Ja, het is een ingewikkeld onderwerp, maar
nee, we kunnen er niet voor weglopen’
33
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG)
Friesland (waar Fier deel van uitmaakt)
had binnen tien maanden tijd de zorg
over vijf verkrachtingsslachtoffers
van boven de zestig jaar. Het oudste
slachtoffer was 93.

Nog een belangrijke: de dader komt
vaak uit bekende kring. ‘Een familielid
bijvoorbeeld, of een hulpverlener.
Ook daardoor wordt het gevaar vaak
niet gezien.’

‘Schokkend’, zegt projectleider Gerda
de Groot. ‘Zoiets verwacht je niet, zelfs
niet als professional. Je denkbeeld
met betrekking tot seksueel misbruik,
wat altijd fout is, concentreert zich
op jongeren en jongvolwassenen,
niet op bejaarde mensen. Zij zijn
kwetsbaar en kwetsbare mensen
misbruik je nu eenmaal niet.’ Toch
is het volgens De Groot niet heel
vreemd dat ouderen slachtoffer
worden
van
seksueel
geweld:
‘Bejaarde mensen verkeren bijna
altijd in een afhankelijkheidsrelatie
en dat maakt ze kwetsbaar voor
misbruik. De ouderen die voor hulp
bij ons kwamen, woonden bijna
allemaal in een instelling of hadden
een
professioneel
netwerk
ter
ondersteuning. Dat betekent dat ze
enigszins afhankelijk waren.’

OPENHEID EN BESCHERMING
Volgens De Groot is het belangrijk dat
er bij de instellingen die zorg bieden
aan ouderen en instellingen waar
ouderen verblijven meer aandacht
komt voor seksueel misbruik. ‘Deze
instanties
kunnen
onderzoeken:
hoe gaan we om met seksualiteit en
seksueel misbruik? Wat is ons beleid?
In hoeverre zijn onze professionals
hierover in contact met hun cliënten?
Ja, het is een ingewikkeld onderwerp,
maar dat betekent niet dat we ervoor
weg kunnen lopen. We moeten blijven
kijken: hoe kwetsbaar is deze man of
vrouw?’
Ook kan er scherper gekeken
worden naar het open karakter van
verzorgingshuizen, zegt De Groot.
‘Veel
verzorgingshuizen
staan
midden in een woonwijk. Met opzet,
zodat er een connectie is met de
buitenwereld, de samenleving. Als
je die openheid nastreeft, kun je niet
zomaar de deuren op slot doen om
je cliënten te beschermen. De vraag
is: hoe kun je beide bieden, openheid
en bescherming? Dat is ingewikkeld,
maar daar moet het wel over gaan. Als
professionals hebben we de taak om
met elkaar de discussie aan te gaan en
te praten over hoe we de weerbaarheid
van ouderen kunnen verbeteren en
hoe we ze beschermen tegen zaken
als seksueel misbruik. We hebben het
altijd over zelfredzaamheid van de
ouderen, maar leren we deze mensen

Ouderen zijn bovendien naïever in
hun contacten, zegt De Groot. ‘Als
de bel gaat, doen ze de deur open.
Wonen ze in een verzorgingshuis,
dan laten ze hun deur openstaan
vanwege de gezelligheid. Ze staan
vaak niet stil bij de eventuele gevaren.
Dit kan zijn omdat ze wat verward
zijn of naïef, of omdat ze denken dat
ze voldoende veilig zijn. Ook kan het
omdat hun wereld nu eenmaal wat
verkleind is; ze zijn niet altijd meer
deel van een dynamische wereld,
waardoor ze minder scherp zijn op
bepaalde invloeden.’
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ook hun eigen veiligheid te bewaken –
ook ten aanzien van seksueel contact?
En laat je ouderen nog wel eens
stilstaan bij wat zij eigenlijk zelf willen?
Vraag je hier als professional nog wel
naar? “Vindt u het goed dat ik u onder
de douche help?” Dat deze mensen
heel erg oud zijn, betekent niet dat
zij geen eigen waardenkader meer
hebben. Maar bovenal: het taboe moet
eraf. Ja, er zijn in onze samenleving
zestigplussers die worden verkracht.
Laten we daar alsjeblieft niet onze
ogen voor sluiten.’

SEKSUEEL GEWELD BIJ OUDEREN
Bij seksueel misbruik gaat het om het
verrichten van seksuele handelingen
met of in het bijzijn van de oudere, tegen
diens wens. Het kan bijvoorbeeld gaan
om exhibitionisme, verplicht kijken
naar porno, seksuele handelingen
moeten verrichten, betasten van
het
lichaam
en
verkrachting.

kijk- en lees

TIPS
NIEMAND DIE ME ZIET
Simone Grimberg schrijft in haar boek 'Niemand die me ziet'
over de minimale drempel die een jong meisje neemt om liefde
en aandacht te krijgen en in handen valt van een loverboy.
Niemand ziet de signalen die ze geeft of doet er iets mee. Een
verhaal uit het leven gegrepen, met waargebeurde elementen.
Het boek ‘Niemand die me ziet’ is te koop via www.bol.com.
Van ieder verkocht boek gaat € 2,50 naar Fier.

VERTEL HET ME ALSJEBLIEFT
Zes cliënten van Fier - slachtoffers van loverboys en (seksueel) geweld - en
vijf bekende Nederlanders gaan samen de strijd aan tegen mensenhandel.
In de documentaire ‘Vertel het me alsjeblieft’, gemaakt door de cliënten
van Fier, delen ze hun verhaal over hoe ze in handen vielen van een
loverboy en gaan ze in gesprek met bekende Nederlanders over het thema
mensenhandel. De documentaire is onderdeel van het voorlichtingsaanbod
van Fier voor scholen, sportverenigingen en hulpverleningsinstanties.
Meer informatie: fieracademy@fier.nl

KIEKEBOEM!
SIGNALEN
Beschadigingen of irritaties aan
genitaliën of anus, terugkerende
genitale of anale infecties, bloedvlekken
in kleding of beddengoed, moeite met
zitten of lopen, geslachtsziekten, hevige
onrust bij het (ont-)kleden en wassen,
veelvuldig seksueel getinte gesprekken
voeren,
verandering
in
gedrag
(onrust, agitatie, angstig, verward).

Wat is het gevaar en wat zijn de gevolgen voor baby’s, peuters en
kleuters in een gezin waarin een groot risico is op geweld en/of
verwaarlozing? Wat kun je doen als professional om wel effectief
te reageren op dit gevaar voor de ontwikkeling van het jonge
kind? Fier-professional Yael Meijer schrijft in het boek ‘Kiekeboem!’
over de oorzaken en effecten van geweld en/of verwaarlozing
binnen een gezin op de ontwikkeling van het jonge kind. Het boek
verschijnt binnenkort en is te bestellen via www.swpbook.com.
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Ieder kind verdient een

thuisgevoel
KINDVRIENDELIJKE
LEEFOMGEVING

Nieuwbouw Blijf

Nieuwbouw Blijf

Jaarlijks komen er meer dan
7000 kinderen in Nederland in
de maat
schappelijke opvang en
de vrouwenopvang terecht (bron:
Federatie Opvang). Een kwetsbare
groep kinderen.
Ze verblijven met hun moeder
voor korte of langere tijd in een
opvangvoorziening. Vaak in een
andere stad dan waar ze vandaan
komen. Ze gaan naar een andere
school en hebben nauwelijks tot geen
contact met vriendjes of familie.

Rust, ruimte, privacy. Sarah (32) is blij dat ze dat heeft gevonden in een van de
gloednieuwe gezinsunits van de Blijf-van-m'n-Lijfvoorziening van Fier. Ze kwam
samen met haar drie kinderen bij Blijf terecht toen ze vluchtte voor huiselijk
geweld. ‘Ik heb echt weer een eigen thuis.’
Toen Sarah met haar drie kinderen
onlangs bij Fier kwam, kreeg ze twee
kleine kamers toegewezen en deelde
ze een badkamer, toilet, keuken en
woonkamer met andere vrouwen en
kinderen in het Blijf-van-m'n-Lijfhuis.
Dat was niet altijd makkelijk vertelt ze.
‘We hadden weinig ruimte, nauwelijks
privacy en geen rust. Met zo veel
mensen samenwonen is soms echt
druk en chaotisch.’ En helemaal als je
zelf veel hebt meegemaakt. ‘Je zit met
al je eigen problemen niet te wachten
op de problemen van anderen, maar
door de situatie ontkom je daar niet
aan. Als een van de andere vrouwen
’s avonds huilend naast je op de
bank zit, luister je naar haar verhaal.’
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Ook het samenwonen met mensen
met verschillende achtergronden en
normen en waarden maakt het soms
ingewikkeld. ‘Met de kinderen is het
ook lastig. Alle kinderen die er wonen,
zoeken elkaar op. Dat is gezellig, maar
het zorgt ook voor drukte en ruzie.
Iedereen voedt zijn kinderen anders
op’, vertelt Sarah.

GETUIGE VAN GEWELD
Jacoline, teamleider bij Blijf, vindt
goede opvang voor deze doelgroep
ontzettend belangrijk: ‘Bij Blijf
vangen we vrouwen en kinderen
op die gevlucht zijn voor geweld. Ze
hebben veel meegemaakt. Kinderen

zijn vaak getuige geweest van geweld
tussen hun ouders. Ze zijn vaak
getraumatiseerd, overprikkeld en
kampen meer dan gemiddeld met
leer- en gedragsproblemen. Juist
dan is een eigen plek zo belangrijk.
Natuurlijk, als je op de vlucht bent
voor geweld, ben je allang blij als je
ergens veilig bent. Maar er is meer
nodig. Zeker voor deze kinderen,
omdat ze zo kwetsbaar zijn.’

NORMALERE SITUATIE
Onlangs verhuisde Sarah met haar
drie kinderen naar een van de
gloednieuwe gezinsunits bij Blijf. Ze
heeft nu een eigen woonkamer, een

eigen keuken, badkamer en twee
slaapkamers. ‘Een wereld van verschil.
Ik merk het echt aan de kinderen. Ze
luisteren beter, zijn rustiger en ook het
eten gaat veel beter. Omdat we nu een
eigen huisje hebben met een eigen
voordeur kunnen andere kinderen
ook niet zomaar binnenlopen. Mijn

‘Er is nu meer
rust en ruimte.
Heel belangrijk
voor het
verwerken
van alle nare
ervaringen’

kinderen zijn nu meer op elkaar
aangewezen. Ze spelen veel meer
samen.’
Jacoline is ook heel blij met de komst
van de nieuwe gezinsunits. ‘Er is nu
meer rust en ruimte. Heel belangrijk
voor het verwerken van alle nare
ervaringen en voor de ontwikkeling
van deze kinderen. Daarbij is het een
normalere situatie als gezin. Laatst
zag ik een van de kinderen ineens zijn
fiets bij de eigen voordeur zetten. Het
lijkt zo gewoon, maar voor mij was het
een teken dat ze de unit als hun eigen
plek ervaren. Dat thuisgevoel verdient
ieder kind.’
Sarah kan nu ’s avonds even tot rust
komen en ze wordt niet meer zo veel
geconfronteerd met de problemen
van de andere vrouwen. ‘Ik heb echt
weer een eigen thuis. O ja, en een
eigen wasmachine. Heerlijk!’

Een kindvriendelijke leefomgeving
en een eigen plek zijn ontzettend
belangrijk voor deze kinderen. Een
plek die bijdraagt aan een gevoel van
veiligheid en die ze de broodnodige
rust geeft om hun nare ervaringen
te kunnen verwerken. Een plek waar
ze zich gezond kunnen ontwikkelen.
Daarom werden afgelopen jaar op
het terrein van de Blijf-van-m'n
Lijflocatie van Fier zes gezinsunits
gerealiseerd voor moeders met
kinderen. De units hebben de
beschikking over een eigen keuken,
een eigen woonkamer, een badkamer
en twee slaapkamers.
De verbouwing is mogelijk gemaakt
met hulp van onder meer Stichting
Kinderpostzegels
en
Adessium
Foundation vanuit het programma
Veilige Toekomst. Een programma
om de leefomstandigheden en
ontwikkelingsmogelijkheden
van
kinderen in de vrouwenopvang
te verbeteren. De inrichting van
de gezinsunits is mede mogelijk
gemaakt
door
stichting
Het
Diakonessenhuis.
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Some wish it to happen,
others make it happen.
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GEDWONGEN
JONGENSPROSTITUTIE
ONDER DE AANDACHT
Meisjes hebben hulp nodig, jongens redden
zich wel. Dit oude denken maakt dat de
focus in Nederland de afgelopen decennia
heeft gelegen op de meisjesslachtoffers van
gedwongen prostitutie. Gevolg: te weinig
kennis over jongens die in handen vallen van
een mensenhandelaar en onkunde in hoe we
hen kunnen helpen. Tijd voor verandering.

PAPA
ZOEKT
ZOON

‘Het is heel treurig, maar wat er over jongensprostitutie te vinden was, was gebaseerd op één
enkele casus’, vertelt Daniëlle van Went, zorgcoördinator mensenhandel en (jeugd)prostitutie
van het expertisecentrum mensenhandel Lumens in Brabant. In opdracht van meerdere
partijen doet Van Went onderzoek naar jongensprostitutie in Nederland. Haar missie: de
doelgroep in beeld brengen en beoordelen of er in Nederland passend zorgaanbod is voor
deze slachtoffers.
Van Went stak het afgelopen jaar veel energie in online contact, via chatboxen en websites
gericht op homoseksuelen. Daar liet ze weten wie ze was en dat ze graag in gesprek wilde.
Van Went: ‘Ik kreeg heel veel afwijzingen, maar er waren ook jongens die wél wilden praten.
En ik kreeg tips: je zou eens op die plek moeten gaan kijken. Dat ben ik gaan doen. Ik ben het
hele land afgereisd om gesprekken te voeren en om de aangegeven plekken te bezoeken,
van café tot straathoek tot homo-ontmoetingsplekken in het bos.’ Uiteindelijk sprak Van
Went zo’n vijftig jongens die zichzelf (gedwongen) prostitueerden. Slechts een fractie van
het werkelijke aantal, vermoedt ze. ‘Ik ben bang dat het een heel grote groep is, maar hoe
groot weet niemand. Er is nog zo veel onder de oppervlakte, ook vanwege al die taboes
die er rondom dit onderwerp spelen (zie kader, red.). Bijna iedere betrokkene is erbij gebaat
om deze foute wereld verborgen te houden. Dat vind ik nog het meest enge. Je weet niet
tegen wie je het opneemt, omdat iedereen elkaar afschermt. Het is zo schimmig. Ik heb er
rondgelopen, op die vieze bosplekken langs tankstations, tussen de condooms en tissues
door, over de ingesleten paadjes naar dichte bebossing. En dan zie je daar een man lopen
met een jongetje, duidelijk geen vader en zoon. Als je dan gaat rondvragen wordt er alleen
maar gelachen. Niemand zegt iets. De slachtoffers zelf zijn ook goed geïnstrueerd. Wanneer
je ze vraagt wat ze daar in die bosjes doen, zeggen ze dat ze gewoon een rondje aan het
lopen zijn.’
Frank Noteboom van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel wil dit jaar
van gedwongen jongensprostitutie een speerpunt maken. Hij noemt hierbij ook de
verantwoordelijkheid van de klant als een belangrijke sleutel tot het ontsluiten van kennis.
‘Het gaat vaak ook gewoon om huisvaders die niet in de openbaarheid willen brengen dat ze
seks met jongens hebben, zelfs al wéten ze dat er uitbuiting plaatsvindt. Zij willen koste wat
het kost dat het uit de openbaarheid blijft. Het is echter belangrijk dat zij deze misstanden
gaan melden, bijvoorbeeld anoniem.’

‘Bijna iedere
betrokkene is
erbij gebaat
om deze
foute wereld
verborgen te
houden’

JONGENSPROSTITUTIE,
DE TABOELIJST
Gedwongen jongensprostitutie is
omgeven door een mix van grote

SUGARDADDY

taboes. Deze taboes zorgen

Tijdens haar onderzoek naar jongensprostitutie heeft Van Went weinig gemene delers
kunnen ontdekken als het gaat om de slachtoffers. ‘Vanuit de literatuur dacht ik altijd dat het
vaak om buitenlandse jongens gaat, maar in de praktijk zie ik dat niet terug. Zelfs niet dat ze
uit een bepaald milieu komen.’ Ook de manier waarop jongens in de (gedwongen) prostitutie
terechtkomen wisselt. ‘Er zijn er die iemand pijpen voor een tientje en een pakje shag’, weet
Van Went. ‘Dat doen ze dan een paar keer omdat het makkelijk is en voor ze het weten raken
ze verstrikt in de prostitutie. Maar ik hoor ook verhalen van jongens die door hun zogenaamde
vriendje in het werk zijn gebracht onder het mom van: samen verdienen we meer. Tja, en
dan gaat die “relatie” uit, maar zit zo’n jongen wel midden in een prostitutienetwerk.’
Noteboom noemt ook de sugardaddy-constructies. ‘Jonge jongens die worstelen met
hun seksuele identiteit gaan vaak via internet op zoek naar informatie en contacten. Deze
jongens worden soms ook gecontacteerd door oudere mannen die hen "wegwijs" maken in
het wereldje. Zo’n man neemt dan zo’n jongen onder zijn hoede, isoleert hem, verstrekt in
sommige gevallen financiële middelen en leent de jongen, vrijwillig of onvrijwillig, uit aan
vrienden dan wel klanten. Dit is niet alleen gericht op geld, maar kan ook gericht zijn op het
verhogen van de status van de oudere man binnen de gemeenschap.’

ervoor dat slechts weinigen
(zowel slachtoffers als klanten)
erover durven te praten:
•

Homoseksualiteit

•

Slachtofferschap jongens

•

Seks voor geld

•

Als heterojongen seks
hebben met mannen

•

Als huisvader seks hebben
met jongens

•

Perversiteit bekend binnen
deze scene (vastbinden,
groepsseks, seks met 		
dieren)

•

Slachtoffers met islamitische
achtergrond, cultuurtaboe
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Het is overigens een fabel dat alleen homo- en biseksuele
jongens in de prostitutie zitten, benadrukt Noteboom. 'Het
gaat ook vaak genoeg om heterojongens die bijvoorbeeld
onder druk worden gezet met seksueel expliciet materiaal of in
de schulden zitten en/of verslaafd zijn. Denk bijvoorbeeld aan
jongeren die dak- en thuisloos zijn, een groeiende groep in
Nederland. Hoe komen zij aan hun geld? En de transgenders.
Bij uitstek een groep die te maken heeft met dwang en geweld
en waar nog heel weinig over bekend is, terwijl we weten dat
ze actief zijn in legale en illegale prostitutie.’

‘Het wereldje is klein,
iedereen kent elkaar. Er is
altijd controle van alle kanten’
De enige gemene deler die Van Went ontdekte is meteen een
heel schokkende: de leeftijd van de jongens. Schrikbarend
jong. Van Went: ‘Als ik online zo’n chat binnenstap, krijg ik
bijna onmiddellijk de vraag hoe oud ik ze wil hebben. “Ik kan
leveren van tien tot zeventien jaar”, wordt er dan gezegd. Er
zijn dus mensen die toegang hebben tot deze jonge kinderen.
En er is een markt voor: “Papa zoekt zoon” lees ik in de online
advertentieteksten. Ik heb jongens van dertien, veertien jaar
gesproken die seks moesten hebben met volwassen mannen.
Niemand zei ooit tegen hen dat ze te jong waren. Het is treurig
dat zo weinig mensen hun verantwoordelijkheid nemen.’

DREIGING EN GEWELD
Uit het wereldje van jongensprostitutie stappen is lastig,
zeggen Noteboom en Van Went. Noteboom: ‘We weten dat dit
fenomeen met veel dreiging gepaard kan gaan, bijvoorbeeld
door ze te chanteren met seksueel expliciet materiaal.’ Een
ander groot probleem is dat veel jongens zichzelf niet als
slachtoffer zien. Van Went: ‘Het wereldje is klein, iedereen kent
elkaar. Er is altijd controle, van alle kanten. Maar de slachtoffers
zelf zeggen ook – en dat vind ik nog het meest schrijnend: wie
ziet ons nu als slachtoffer? Meisjes zijn slachtoffers, jongens
niet. Ze voelen zich niet erkend, denken dat niemand zich
om hen bekommert. Daarnaast geven ze zichzelf vaak de
schuld van de situatie, omdat ze in eerste instantie meestal
zelf hebben toegestemd. Alles bij elkaar maakt dat ze niet met
hun verhaal naar buiten komen. Ze leven in een verborgen
wereld, psychisch hebben ze het enorm zwaar. Ze zijn bang,
schamen zich, gaan twijfelen aan hun eigen geaardheid en
gebruiken in veel gevallen drugs om hun "werk" te kunnen
doen: “Ik neem het middel in en ga op mijn buik liggen tot het
klaar is” – hoe vaak ik dat niet gehoord heb... Het geld dat ze
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verdienen hebben ze weer nodig om nieuwe drugs te kopen;
ook weer zo’n vicieuze cirkel waar ze maar moeilijk uit komen.’
Sommige jongens weten eruit te komen door zelf te gaan
ronselen, vertelt de onderzoekster, anderen die ermee stoppen
worden ernstig bedreigd en vaak nog tijdenlang benaderd.
Maar het ligt niet alleen bij de jongens zelf. Ook de hulpverlening
hapert. Van Went: ‘Nu hoor ik nog vaak: “Ik meld me en dan?”
Er gebeurt te weinig. Het ontbreekt ons in Nederland aan een
laagdrempelig en effectief hulpaanbod voor deze jongens. Pas
als we dat hebben, zullen deze jongens zich gaan melden.’ ‘We
moeten kennis en expertise rondom deze groep slachtoffers
ontwikkelen’, beaamt Noteboom. ‘Met een kopie van de aanpak
van loverboyproblematiek bij meiden ben je er niet. Het gaat
hier om een heel andere groep, met eigen problemen en
noden. We moeten een andere bril opzetten, ook richting de
jongens zelf. We dichten ze nu nog veel te veel empowerment
toe. Het wordt tijd dat we ze gaan zien als jongens die hulp
nodig hebben, als slachtoffers.’
‘Een andere bril én een andere aanpak’, zegt Van Went:
‘Hulpverleners moeten het veld in. Van die stoel af en gáán.
Anders bereik je deze jongens niet. Online moet je weten waar
te zijn, want daar worden de seksafspraken veelal gemaakt, maar
de uiteindelijke seks wordt in de werkelijke wereld bedreven.
We moeten op zoek naar de plekken waar de uitbuiting
plaatsvindt, zoals homo-ontmoetingsplekken, bosplekken
langs tankstations en noem maar op. Als hulpverlener moet je
contact maken met slachtoffers. Jongens die uit dit wereldje
willen stappen, moeten kunnen praten met iemand die
kennis van zaken heeft. Iemand die hen beschermt. En ja, die
benadering kost tijd. Voordat je überhaupt het vertrouwen
hebt gewonnen van zo’n jongen ben je een halfjaar verder. Het
geldt hier op alle fronten: als we een verandering teweeg willen
brengen, moeten we investeren, investeren, investeren.’

LEESTIPS

•

Jongensprostitutie, de contactlegging tussen jongen en
klant nader beschouwd, Christiaan Los, 2014

•

Zicht op kwetsbaarheid, een verkennend onderzoek
naar de kwetsbaarheid van kinderen voor
mensenhandel, Nationaal Rapporteur
Mensenhandel, 2016

•

De Wereld van de Mannenprostitutie,
Gerlise Vos, 2017

•

www.mensenhandelweb.nl
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Een Veilige Veste

Een plek waar de meest kwetsbare kinderen en jongeren veilig zijn én zich veilig voelen, waar
ze geen risico’s lopen. Een plek die ze tegelijkertijd niet belemmert in het contact met de
buitenwereld. Zou het niet mooi zijn om dat voor elkaar te krijgen? Dat is precies wat Fier wil
doen door de bouw van een tweede Veilige Veste, in Rotterdam.
Geweld,
verwaarlozing,
misbruik
of uitbuiting… Iedere schoolklas in
Nederland telt gemiddeld één kind
dat ermee te maken krijgt. Elk jaar
zijn 119.000 kinderen in ons land
slachtoffer. Fier wil dat deze kinderen
en jongeren, die te maken hebben
met complexe problemen en ernstige
veiligheidsrisico’s, kunnen opgroeien
in een veilige, gezonde omgeving. En
dat zij naast de behandeling die ze
krijgen, kunnen werken aan een mooie
toekomt zonder geweld. Daarom dus
een Veilige Veste in Rotterdam! ‘De
gevolgen voor kinderen en jongeren
die geweld en misbruik meemaken
zijn groot. Niet alleen nu, maar ook
later in hun leven’, zegt Fier-bestuurder
Linda Terpstra. ‘Denk aan problemen
op school, tienerzwangerschappen,
verslavingsproblemen, armoede en
schulden
en
criminaliteit.
Maar
ook risico’s op seksuele uitbuiting,
gezondheidsproblemen, partnergeweld
en problemen met opvoeding en
ouderschap. Het risico is groot dat
de kinderen van deze kinderen ook
getraumatiseerd raken, doordat ze – net
zoals hun ouders - al jong te maken
krijgen met geweld of verwaarlozing.
Dan moet je echt aan de bak. Dat
betekent niet alleen aandacht voor
trauma’s en problemen; inzetten op

onderwijs, sport, een gezonde leefstijl,
werkervaring en gezonde relaties is
minstens zo belangrijk.’

LOGISCHE KEUZE
De ervaringen met de eerste Veilige
Veste van Fier, in Leeuwarden, zijn heel
positief. Dat verdient navolging. Niet
alleen omdat we zien dat het werkt,
maar vooral ook omdat er in Nederland
nog zo veel heel kwetsbare kinderen
en jongeren zijn die nog niet de hulp
krijgen die ze zo hard nodig hebben.
Terpstra: ‘In de Veilige Veste werken
we aan oplossingen om de vicieuze
cirkel van kwetsbaarheid, geweld en
uitbuiting te doorbreken. Duurzame
oplossingen die moeten gaan werken,
die impact hebben op het leven van
slachtoffers, op het zorglandschap
en de samenleving. Maatschappelijke
vraagstukken als uitgangspunt nemen,
duurzame oplossingen zoeken en
doorontwikkelen.’ De keuze voor
Rotterdam als plek voor een tweede
Veilige Veste was snel gemaakt.
Rotterdam past bij Fier. ‘We delen een
mentaliteit van aanpakken, pionieren,
grenzen verleggen en no-nonsense.
Maar Rotterdam is ook een stad waar
kinderen meer dan gemiddeld te maken
hebben met geweld en armoede. Vanuit

de gemeente Rotterdam is positief
gereageerd op de plannen. Fier wil zich
samen met de stad, de wijk, betrokken
bedrijven, instellingen en andere
gemotiveerden inzetten voor een betere
toekomst voor de meest kwetsbare
kinderen, jongeren en gezinnen. Samen
een win-win-win creëren.’

SAMENWERKEN AAN EEN
NIEUWE TOEKOMST
Fier is welkom in Rotterdam. En met
de bijdrage die Fier in februari van
dit jaar ontving van de Nationale
Postcode Loterij voor de plannen in
Rotterdam komt de realisatie van een
Veilige Veste in Rotterdam steeds
dichterbij. Maar we zijn er nog niet.
We willen krachten bundelen om een
Veilige Veste in Rotterdam van de
grond te krijgen.
Het vertrouwen en de steun van
andere organisaties in onze plannen
is daarbij essentieel. Wij zoeken
fondsen, bedrijven, organisaties en
bestuurders die zich scharen achter
onze plannen. Die samen met ons
willen bouwen aan een Veilige Veste
in Rotterdam. Want mooie dingen
bouw je samen. Meer informatie:
www.fier.nl/veilige-veste-rotterdam
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Marloes (26):
‘De bakkerij gaf me
toekomstperspectief’
Marloes werkte twee jaar in de Fier-bakkerij,
nu Blooming Bakery. Een ervaring die haar
heeft geholpen om haar leven weer op te
pakken na een heftige tijd.
Marloes: ‘Kan ik het wel? Houd ik het vol? Hoe zal ik het
vinden? Allemaal vragen die door me heen gingen toen mijn
hoofdbehandelaar van Fier voorstelde om bij de Fier-bakkerij te gaan
werken. Ik vond het spannend om daar te beginnen, maar heb het
toch gedaan. Dat is zo’n goede beslissing geweest!
Vijf jaar geleden ben ik bij Fier terechtgekomen. Ik had een
verschrikkelijke periode achter de rug. Ik ben zeven weken ontvoerd
geweest en werd tijdens die ontvoering mishandeld en verkracht.
Daaraan heb ik een posttraumatische stressstoornis overgehouden.
Ik kon niks meer, sprak niet met mensen, had nergens zin in. Bij
Fier ben ik langzaam uit een diep dal gekrabbeld. Door de intensieve
begeleiding, die ik overigens nog steeds krijg, maar ook door mijn
werk in de bakkerij. Daar ben ik gaan werken toen ik tweeënhalf
jaar in behandeling was. Er werken meiden met ongeveer dezelfde
problematiek en dat maakte het makkelijker. Zij begrepen me. In de
bakkerij mag het ook gewoon even minder met je gaan. Je mag je
rot voelen. Het was ook prettig om weer contacten op te doen. Om
te kletsen met mensen. Iets waar ik lange tijd geen zin in had. Dat
kwam daar langzaam weer terug.’

maar uiteindelijk ging ik heel langzaam naar veertig uur. Dat hield
ik gewoon vol. Ik werd ook vrolijker, kreeg wat plezier in het leven.
Ik kreeg ook weer een klein beetje vertrouwen in mensen. Belangrijk
was ook dat ik een ritme had. Mijn werk bracht structuur in mijn
leven.
Ik heb zo veel geleerd van mijn tijd in de Fier-bakkerij. Niet alleen
heel veel op het gebied van bakken, maar ook persoonlijk. Dat ik
duidelijk dingen kan uitleggen aan anderen bijvoorbeeld. En dat ik
wél goed kan omgaan met mensen. Het werk heeft me geholpen om
weer een doel te hebben, me ergens voor in te zetten. De bakkerij
heeft me kortom toekomstperspectief gegeven. Het was een veilige
omgeving om mezelf te ontwikkelen en klaar te maken voor de
echte wereld.’

ENG
‘Inmiddels zit ik in het tweede jaar van de bakkersopleiding. Ik had
er nog nooit over nagedacht om bakker te worden, maar ik vond het
werk zo leuk, dat ik toch voor het vak heb gekozen. Dat ik nu naar
school ga en straks in een regulier bedrijf kan gaan werken, komt
echt door mijn tijd bij de Fier-bakkerij. Dat weet ik zeker. Toen ik
aan de bakkersopleiding begon, wist ik dat ik de belasting aan zou
kunnen. De ervaring die ik had, maakte me zekerder. Natuurlijk was
het eng, een stapje buiten Fier, maar ik had er vertrouwen in. En het
ging ook best goed. Het begin was wennen, maar na een maand of
twee voelde ik me aardig op mijn plek. Ik had eerder nooit kunnen
denken dat ik nu alweer op school zou zitten.
Ik moet hierna nog één jaar, daarna wil ik zeker verder in het
bakkersvak. Het mooiste zou zijn als ik als leermeester aan de slag kan
in de bakkerij van Fier, maar dat hangt af van wat de mogelijkheden
zijn. Ik weet dat het de meiden daar helpt als ze werken met iemand
die ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt. Vanuit gedeelde ervaring
praat het net iets anders dan wanneer dat niet zo is. Ik hoop dus dat ik
weer iets voor de Fier-bakkerij kan betekenen, maar wat de toekomst
ook brengt, ik zie die in elk geval een stuk rooskleuriger.’
De Blooming Bakery wordt gesteund door Rabobank Foundation en
Vermilion Energy.

ZELFVERTROUWEN
‘Ik begon in de bakkerij met appeltaarten bakken en het leren van
basisvaardigheden. Later kreeg ik steeds meer taken. Ik deed
de inkoop, zorgde voor de bezorgingen en ik begeleidde andere
meiden. Eigenlijk nam ik een beetje de leiding. Het leuke was dat
de bakkerij toen ik begon net een half jaar draaide met de meiden.
Het werd allemaal steeds professioneler, wat ik mooi vond om te
zien. Ik heb ook echt het gevoel dat ik daar een steentje aan heb
bijgedragen. Andersom heeft de bakkerij ook veel voor mij betekend.
Daar werken is zo goed voor mijn zelfvertrouwen geweest. Het was
ontzettend fijn om te merken dat dingen weer lukten, dat ik iets kon.
Ik merkte dat mijn uithoudingsvermogen ook vooruitging. Het ging
jaren zo slecht met me dat ik niets kon doen. In het begin waren
vier, vijf uurtjes per week werken in de bakkerij meer dan genoeg,
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In 2014 werd de Fier-bakkerij opgericht. Sindsdien doen
meiden die bij Fier worden opgevangen en behandeld
hier waardevolle werkervaring op in het (banket)
bakkersvak. Onder begeleiding van leermeesters wordt
gebak geleverd aan diverse externe organisaties, zoals
Omrin en Medisch Centrum Leeuwarden. Ook verzorgt
de bakkerij wekelijks een lunch voor Fier-personeel.
In 2018 is de bakkerij omgedoopt tot Blooming Bakery.
Meer info: www.bloomingbakery.nl

FIER! | 61

Triple
Troostvoer
Drie soorten
chocolade
in één koekje

INGREDIËNTEN
Voor het deeg:
140 g boter, op kamertemperatuur
110 g suiker
11 g lichtbruine basterdsuiker
1 tl vanille-extract
1/4 tl zout
1 ei
190 g bloem
30 g cacaopoeder
3/4 tl baking soda (zuiveringszout)

Koekjes klaar? Show them off!

#BloomingBakery
Facebook.com/FierNL
Twitter.com/Fier_NL
Instagram.com/Fier_NL

Om je vingers bij af te
likken, al dat lekkers van
Fier-bakkerij Blooming
Bakery! Nina, een van
de baksters, deelt graag
het recept van haar
favoriete koekjes: de
Triple Chocolate Chip
Cookies.

Voor de vulling:
70 g grof gehakte pure chocolade of pure chocolade callets
70 g grof gehakte melkchocolade of melkchocolade callets
70 g grof gehakte witte chocolade of witte chocolade callets

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Doe de boter, suiker, basterdsuiker, het vanille-extract en het zout in een
kom en mix tot een romig geheel. Voeg het ei toe en mix nog even kort
door. Voeg bloem, cacaopoeder en baking soda toe aan het mengsel en
kneed dit goed door elkaar. Als laatste voeg je de chocoladestukjes toe en
kneed je totdat deze goed zijn verdeeld door het deeg.
Maak van het deeg een rol van 4 centimeter dik en verpak deze in
huishoudfolie. Laat de rol minimaal een uur opstijven in de koelkast.
Snijd van het deeg plakjes van 1,5 tot 2 centimeter en leg ze met
voldoende tussenruimte op een bakplaat bekleed met bakpapier. Bak de
koekjes in 12 tot 17 minuten goudbruin en gaar. Laat ze afkoelen op een
rooster.

'Deze koekjes zijn zó lekker!
Het is echt moeilijk om er
maar eentje te nemen’
Nina, bakster Blooming Bakery

En… happen maar!
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DE BEHANDELING

Wat doen we eigenlijk bij Fier? Iedere aflevering
vertelt een van onze professionals over een specifieke
behandelmethode. Nu aan de beurt: Intensieve
Traumabehandeling voor volwassenen.

Wat?

‘Bij Intensieve Traumabehandeling behandel je een
posttraumatische stressstoornis (PTSS) met gangbare
therapieën, maar dan in zeer intensieve vorm. Wat
normaal gesproken wordt uitgesmeerd over drie
maanden, doen we nu in drie dagen achter elkaar
met in totaal acht sessies van anderhalf uur.’

Voor wie?

‘Deze vorm van behandelen is geschikt
voor volwassenen die last hebben van een
posttraumatische stressstoornis ten gevolge van
geweld. Ja, we vragen wel wat van ze, maar uit
ervaring blijkt dat iedereen het kan. Mensen kunnen
veel meer aan dan we vaak denken. We zien dat
cliënten bereid zijn om ontzettend hard te werken.
Cliënten die bij Fier komen voor behandeling van
hun PTSS mogen overigens zelf bepalen of ze voor
ITB kiezen of voor het langere traject.’

Door wie?

‘We werken in een team van zes psychologen en
vaktherapeuten, met ieder hun eigen specialisme,
zoals EMDR, exposure therapie, creatieve therapie en
cognitieve gedragstherapie. De cliënt werkt dus met
verschillende professionals aan zijn of haar herstel.
Het team is enthousiast, weet van aanpakken. Maar
dat moet ook wel. Je hebt anderhalf uur en daarna
draag je de cliënt over aan de volgende therapeut. Je
hebt geen tijd om af te dwalen.’
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Waarom ITB?

‘Omdat je snel van je klachten af bent. Alle aandacht
gaat drie dagen lang naar de therapie. Er wordt geen
tijd verspild aan allerlei randzaken, je gaat gelijk de
diepte in. Dat is pittig, maar het werkt! Je ziet het
al na één dag, dan stappen cliënten al heel anders
binnen. Ze slapen beter, kunnen meer ontspannen,
durven weer dingen, zijn niet bang meer.
Verbazingwekkend hoe we in één week bereiken wat
we normaal in drie maanden doen.’

Naam Helga Smidtman
Functie Klinisch Pyscholoog
In dienst 2,5 jaar
Behandeling Intensieve Traumabehandeling (ITB) voor volwassenen

Mooi moment?

‘Als mensen op de derde dag terugkomen en
zeggen: "Ik heb voor het eerst in jaren weer goed
geslapen." Veel van onze cliënten lopen al jaren met
de gevolgen van trauma’s uit hun jeugd. Dat we
ze op deze manier zo snel kunnen helpen vind ik
mooi. Mensen zijn heel dapper. Je moet toch maar
even je angsten en je nare herinneringen te lijf,
terwijl je die het liefst zo ver mogelijk wegstopt. Een
heel natuurlijke reactie, maar daardoor blijven ze
je achtervolgen. Pas als je de confrontatie aangaat,
kun je het loslaten. Wij leren onze cliënten dat ze dat
kunnen. Ze weten: ja, ik kan mijn angsten de baas.’

GOED NIEUWS!
Fier biedt sinds kort ook Intensieve
Traumabehandeling voor jeugd.

INTENSIEVE
TRAUMA
BEHANDELING
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KORT
NIEUWS

JONGENSPROSTITUTIE
HOOG OP DE AGENDA

LOPEN VOOR VLUCHTELINGEN
Fier komt in actie voor mensen die op de vlucht zijn. In
de nacht van 16 op 17 juni 2018 lopen we met elkaar en
met zo veel mogelijk andere mensen en organisaties de
Nacht van de Vluchteling. Het doel van deze actie is om
samen een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor
noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd.
Meer informatie: www.nachtvandevluchteling.nl

DIKKE PLUIM

De meiden die in de Veilige Veste in Leeuwarden verblijven
verdienen een dikke pluim. Tien avonden lang lieten ze zich in
het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad voor een groot
publiek van hun meest kwetsbare kant zien. Ze werden daarbij
geholpen door Theatergroep De Jonge Republiek. Zij repeteerden
maandenlang met de meiden. Het theatergezelschap ging voor de
voorstelling ook aan de slag met tien gevangenen. De voorstelling
'HOLSTMEER' vond namelijk ook plaats bij onze buren aan de
Holstmeerweg: de PI Leeuwarden en het politiebureau. Voor één
keer openden we gezamenlijk onze deuren om het publiek letterlijk
en figuurlijk mee te nemen naar werelden die voor veel mensen
onbekend zijn.

WATCH Nederland stopt seksuitbuiting
van minderjarigen door de markt van
mensenhandelaren, zoals loverboys, te
frustreren. Dit jaar zet WATCH Nederland
het onderzoek naar seksuele uitbuiting
van minderjarige jongens hoog op de
agenda. Op basis van signalen die er
binnenkwamen, bestaat het vermoeden
dat er in ons land veel meer minderjarige
jongens slachtoffer zijn van seksuele
uitbuiting dan nu bekend is. Ouders,
hoteleigenaars, taxichauffeurs, leraren,
vrienden en bekenden worden opgeroepen
om vermoedens van seksuitbuiting
te melden bij WATCH Nederland via
telefoonnummer: 088 2080044. Meer
informatie vind je op
www.watchnederland.nl

MAAK HET
ZICHTBAAR

SCHOONHEID OP ZIJN MOOIST
Zes cliënten. Acht brokken steen. Het resultaat? Kunstwerken
vol liefde, verdriet en hoop. Een maand lang waren de
indrukwekkende creaties van de meiden die bij Fier in
Leeuwarden wonen te bewonderen in het Provinciehuis
Fryslân. Kunstenares Herma Bovenkerk schreef een
indrukwekkend blog over de expositie met de naam
‘De schoonheid der imperfectie’ en het beeldhouwproces.
Lees het op www.fier.nl/blog
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Mensenhandel is groot in Nederland. Toch weten
veel Nederlanders niet dat het speelt en op welke
schaal. Fier heeft zichzelf met het Centrum tegen
Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) ten doel
gesteld om hier verandering in te brengen. Twee
keer per jaar vraagt het CKM bij het grote publiek
aandacht voor het onderwerp door middel van de
campagne Maak het zichtbaar. Deze zomer is er
speciale aandacht voor minderjarige Nederlandse
slachtoffers en de aangiftebereidheid van
slachtoffers, waar het CKM onderzoek naar heeft
gedaan. De onderzoeksresultaten lees je in het
volgende Fiermagazine.
Lees wat jij kunt doen in de strijd tegen
mensenhandel op: www.maakhetzichtbaar.nl

FEEST!
De Summerschool van Fier
bestaat vijf jaar! En dat gaan we
vieren! Achter de schermen zijn we
druk bezig met het ontwikkelen van een
feestelijk programma. Wil jij erbij zijn?
Meld je aan als workshopleider via
www.fier.nl/summerschool
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