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VOORWOORD
Fier is specialist op gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. In de periode van maart tot en met september 2018
heeft Fier onderzoek gedaan naar handelingsverlegenheid
rond loverboyproblematiek bij jonge vrouwen met een licht
verstandelijke beperking. Dit project is gefinancierd door
het Innovatiefonds LVB van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid.
In het kader van dit onderzoek zijn er twaalf interviews
uitgevoerd en is er een interne rondvraag uitgezet bij twee
betrokken organisaties. Twee stagiaires hebben meegewerkt
aan het onderzoek, hen willen we hartelijk danken voor
hun inzet. Er zijn drie slachtoffers geïnterviewd; twee
hulpverleners en een regiebehandelaar van Fier; twee
organisaties voor begeleid wonen; een praktijkschool; twee
experts; een deskundige die wijkteams ondersteunt en een
orthopedagoog. We willen alle deelnemers aan de interviews
bedanken voor hun openhartigheid, voor het delen van hun
kennis en ervaringen. Onze dank gaat uit naar eenieder die dit
onderzoek mede mogelijk heeft gemaakt!
Dit intervisie instrument is opgesteld om deelnemers inzicht
te geven in de complexiteit van de dagelijkse dilemma’s en de
afwegingen die er gemaakt moeten worden in de begeleiding,
behandeling en ondersteuning van jonge vrouwen met
een licht verstandelijke beperking, om hen adequaat te
beschermen tegen loverboyproblematiek. Wij hebben enkele
casussen en citaten verwerkt in deze publicatie om het
vraagstuk dichterbij te brengen. Dit intervisie instrument is
bedoeld om een verschil te maken en (zorg)professionals te
helpen omgaan met de dilemma’s waar zij in de praktijk mee
te maken krijgen. Op die manier willen wij bijdragen aan een
veiligere plek voor iedereen!
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BEGRIPPEN
Handelingsverlegenheid is niet weten hoe te handelen,
twijfelen om te handelen of niet handelen in een
bepaalde situatie, terwijl de situatie daar wel om vraagt.
Handelingsverlegenheid komt voor in situaties waarbij men niet
goed weet wat er aan de hand is en/of men niet goed weet of het
echt een probleem is en/of men niet goed weet wat men moet
doen en/of men de verantwoordelijkheid niet wil, durft of kan
nemen.
Licht verstandelijke beperking: de term licht verstandelijke
beperking (LVB) verwijst naar mensen met een IQ-score
tussen 50 en 85 in combinatie met een beperkt sociaal
aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek, zoals
leerproblemen, een psychiatrische stoornis, lichamelijke
problemen en/of problemen in het gezin en sociale
omstandigheden (Beer, 2011).
Loverboy: loverboys zijn mensenhandelaren die meisjes en
jongens* doelbewust emotioneel afhankelijk maken, om hen
vervolgens via dwang, (dreiging met) geweld, afpersing, fraude,
misleiding, misbruik van overwicht, misbruik van kwetsbare
posities uit te buiten, veelal in prostitutie.
Mensenhandel: in Nederland verstaat men onder
mensenhandel het werven (ronselen), vervoeren, overbrengen,
opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van
dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten.
De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Dwang
kan bestaan uit geweld, chantage, misleiding, een situatie van
feitelijk overwicht of kan andere vormen hebben.
Sexting: het verzenden, ontvangen of delen van seksueel
getinte beelden of berichten via een mobiele telefoon of via
internetapplicaties zoals WhatsApp, Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter of Snapchat. Wanneer beelden door anderen
verspreid worden zijn de gevolgen vaak niet te overzien.
Sextortion: is afpersing met een seksueel getinte foto of video
van het slachtoffer. Jongeren (of volwassenen) worden overtuigd
om intieme beelden van zichzelf door te sturen. Daarna dreigen
de afpersers de beelden te verspreiden als het slachtoffer
bijvoorbeeld niet met geld of meer foto’s en filmpjes over de
brug komt. Ook komt het voor dat meisjes en jongens op deze
manier zo onder druk worden gezet dat ze in de gedwongen
prostitutie terecht komen.

* Vrouwen, meisjes, jongens en mannen kunnen slachtoffer worden
van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. De meerderheid
van de slachtoffers zijn vrouwen en meisjes. In de tekst wordt de
vrouwelijke vorm gebruikt om naar slachtoffers te verwijzen.
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INLEIDING: ‘NIET PLUIS GEVOEL’
‘Meisjes gesloten jeugdzorginstelling Zetten bleken niet
veilig voor loverboys’, kopt het AD op 21 augustus 2018. De
slachtoffers hadden een verstandelijke beperking. ‘Criminele
bendes ronselden meisjes voor prostitutie bij school in Den
Bosch’, schreef Omroep Brabant op 30 augustus 2017. Ten
minste 76 meisjes met een verstandelijke beperking zijn sinds
2013 in de prostitutie beland, bleek uit een onderzoek van Dit
is de Dag in 2015.
Het is moeilijk om als school, jeugdhulpinstelling of begeleid
wonen-locatie vorm te geven aan de begeleiding, behandeling
of bescherming van deze kwetsbare doelgroep. Dit vergt iets
van de organisatie en het vraagt iets van medewerkers. De
maatschappelijk impact van incidenten zoals hierboven
beschreven, is groot. Politici stellen vragen of roepen op tot
maatregelen, ouders zijn bezorgd, medewerkers bedroefd;
het roept onrust en verontwaardiging op: dít mag nooit meer
gebeuren. Er wordt een moreel appèl gedaan op scholen,
jeugdhulpaanbieders, begeleid wonen-locaties, hulpverleners
en andere organisaties om de jeugd en kwetsbare mensen die
aan hun zorg zijn toevertrouwd, te beschermen. Alleen: hoe
doe je dat? En: wat moet je doen als je je zorgen maakt?
Naast de maatschappelijke impact, hebben incidenten ook
een grote impact op organisaties. Wanneer een incident de
krant haalt, staat de goede naam van de organisatie direct
ter discussie. Dat kan zich vertalen in strenge regelgeving
en protocollen of kan maken dat organisaties het onderwerp
uit de weg gaan door heel strict aan een mandaat of
taakomschrijving vast te houden. Organisaties geven soms
aan: ‘dat gebeurt hier niet’. Maar uit de nieuwe cijfers van de
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
tegen Kinderen blijkt dat op iedere middelbare school met
1000 leerlingen, gemiddeld 2 tot 3 meisjes het slachtoffer
worden van een loverboy. In veel gevallen heeft de omgeving
niet door dat er iets aan de hand is en durft het meisje het niet
te vertellen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel
Geweld tegen Kinderen, 2017).
Maar wanneer moet er dan ingegrepen worden? Bij jongen
meiden met een LVB kan de situatie hen snel boven het hoofd
groeien, bijvoorbeeld wanneer zij een sexy foto maken voor
een vriendje, maar daar later mee geconfronteerd worden.
Een meisje of jonge vrouw met een LVB kan de gevolgen
moeilijker overzien dan normaal begaafde meisjes en jonge
vrouwen en kan de controle snel kwijtraken. Het wordt dan
steeds moeilijker om hulp te vragen en lang niet altijd willen
ze direct hulp, wanneer inzicht in de eigen situatie ontbreekt.
Want wat is eigenlijk normaal in een relatie? En hoe moet je
dat weten als je nog jong bent of niet anders kent?
Omstanders hebben vaak een niet pluis gevoel. Maar: wat doe
je daarmee? En wanneer of hoe grijp je in? Het vraagt dus iets
van jou als individu, als professional, want je loopt mogelijk
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tegen allerlei dilemma’s aan: wat als iemand meerderjarig
is? Wat als iemand geen hulp wíl? Wat als iemand zelf voor
prostitutie lijkt te hebben gekozen – maar ze is verstandelijk
beperkt of minderjarig? En wannéér moet je je zorgen
maken? Wanneer moet je eigenlijk ingrijpen? Vaak weet je
helemaal niet zeker wat er aan hand is of lijkt iets buiten jouw
verantwoordelijkheid te vallen. En hoe maak je seksualiteit en
relaties bespreekbaar? Mag je eigenlijk wel oordelen over de
gedragingen van iemand anders? Bemoei je je dan niet te veel
met haar privéleven?
Professionals ervaren handelingsverlegenheid als het
gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking die
risico lopen op seksuele uitbuiting of in handen vallen van
loverboys. Handelingsverlegenheid is niet weten hoe te
handelen, twijfelen om te handelen of niet handelen in een
bepaalde situatie, terwijl de situatie daar wel om vraagt.
Om met handelingsverlegenheid om te gaan, kan intervisie
helpen. Intervisie is een methode om als individu en als
groep meer inzicht te krijgen en vaardigheden op te doen
om met werksituaties om te gaan. Daarbij gaat het niet
om het vraagstuk of de casus, maar het gaat primair om
zelfreflectie. Het accent ligt niet op oplossingen, maar om
inzicht krijgen in een vraagstuk, naar je eigen handelen te
kijken en daarop te reflecteren. Daarbij is vragen stellen hét
middel. Wát maakt nu dat je een bepaalde situatie lastig vindt?
Wát doet het met jou als persoon? Wáár ligt jouw aarzeling?
Wáár ben je bang voor? De persoon als werker staat centraal.
Je leert over jezelf en je leert van elkaar. Daarbij gaat het om
herkenning en erkenning: je kunt delen waar je tegenaan
loopt en komt er achter dat je niet de enige bent die bepaalde
situaties of dilemma’s spannend vindt. Je ontdekt dat steun
en advies van collega’s je verder kunnen helpen. Door een
serie intervisiebijeenkomsten te volgen, kun je elkaar als groep
of team beter leren kennen en krijg je inzicht in elkaar als
persoon en in elkaars beweegredenen. Samen kun je verder
ontwikkelen en je beroepsvaardigheden vergroten.
Het delen van zaken met collega’s bij moeilijke situaties of
dilemma’s kan uitkomst bieden. Want wanneer je te maken
krijgt met (potentiële) seksuele uitbuiting, dan doet dat
iets met je. En soms resulteert dat in aarzeling, twijfel of
afwachten. Waar dat aan ligt, daar heb je niet altijd direct
inzicht in. Het kunnen bewuste of onbewuste reacties,
aannames of attitudes zijn. Zaken die vaak te maken hebben
met jou als persoon, hoe je zelf opgegroeid en opgevoed bent:
dat er vroeger ook niet over seksualiteit gepraat werd, dat je
niet weet hoe je iets moet aankaarten, onbekend bent met het
onderwerp, dat je twijfelt, het gevoel hebt dat je er niets aan
kúnt doen of dat je bang bent voor wat het naar boven kan
halen als je het gesprek wel aangaat. Het is daarom belangrijk
elkaar hierin te ondersteunen en te reflecteren op het eigen
handelen.
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Wij hebben gekozen voor het ontwikkelen van een
intervisie instrument toegesneden op deze thematiek,
omdat we verwachten dat dit bij uitstek het middel is
om handelingsverlegenheid tegen te gaan. Tijdens
intervisiebijeenkomsten kunnen twijfels op een
laagdrempelige en veilige manier besproken worden.
Deelnemers kunnen casuïstiek inbrengen en van elkaar
leren om als professional te groeien. Dilemma’s rond
het werken met meisjes en vrouwen met een licht
verstandelijke beperking, rondom bestaande protocollen, de
vertrouwensband met cliënten, het bespreekbaar maken van
seksualiteit, maar ook dilemma’s rond verantwoordelijkheden
en onzekerheid over vermoedens, kunnen verder uitgediept
worden.
Dit intervisie instrument is ontworpen om professionals
te laten reflecteren op de eigen houding en visie, inzicht
te geven in (barrières tot) handelen en om alternatieve
handelswijzen bieden. Met de voorbeelden, oefeningen en
informatie in dit intervisie instrument wordt de deelnemer
uitgedaagd om kritisch over begeleiding, behandeling en
bescherming na te denken. Durf naar je onderbuikgevoel te
luisteren, stel de moeilijke vragen en maak het verschil!
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DOELGROEP: DUBBELE ONZICHTBAARHEID
‘Mijn therapeute wist als enige dat ik in de prostitutie zat
en wat ik allemaal doormaakte, maar heeft niks gezegd of
gedaan. Ze zei: ‘ik heb een geheimhoudingsplicht’. Ik was 17
en wist niet wat ik moest doen.’1
Meisjes en vrouwen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) zijn kwetsbaar voor ronseltechnieken van
loverboys. Ze kenmerken zich vaker door een onderdanige
probleemoplossingsstijl en hebben een grote behoefte
om geaccepteerd te worden door anderen. Daarnaast zijn
ze gevoeliger voor materiële verlokkingen en verslaving.
Ook zijn ze zich vaak bewust van het feit dat ze ‘anders’
zijn dan leeftijdsgenoten, hetgeen zich kan vertalen in
een lager zelfbeeld en een grotere behoefte ‘erbij te horen’.
In de leefsituatie van deze meiden is vaak sprake van
afhankelijkheid. Ze vinden het lastig om de bedoelingen van
anderen in te schatten en hun eigen wensen en grenzen aan
te geven. Het is precies deze combinatie van eigenschappen
die de groep aantrekkelijk maakt voor mensenhandelaren en
loverboys en die de kans op seksueel misbruik vergroot.

33% van de vrouwen zonder enige beperking (Van Berlo et al.,
2011). 26,6% van de vrouwen met een verstandelijke beperking
hebben vóór hun 16e levensjaar seksueel geweld meegemaakt
(Van Berlo et al., 2011). Verder weten we dat het meemaken
van seksueel geweld de beste voorspeller is van toekomstig
slachtofferschap van seksueel geweld.
We weten echter dat kinderen en jongeren zelden uit zichzelf
aangeven dat er sprake is (geweest) van seksueel geweld of
van seksuele uitbuiting. Daarom is het zo belangrijk íets met
je bezorgdheid te doen. Ga in gesprek met collega’s, spreek het
uit, vraag advies, schakel een deskundige in of ga in gesprek
met je leerling of cliënt of met haar ouders-verzorgers. Wat je
doet maakt minder uit dan het feit dát je iets doet.

In Nederland zijn er naar schatting zo’n 313.000 kinderen
en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Een
veel kleiner aantal, namelijk ongeveer 14.000, hebben een
zorgindicatie vanwege een licht verstandelijke beperking en
gerelateerde problematiek (Diepenhorst en Hollander, 2011).
Bij slachtoffers mensenhandel met een LVB is er sprake van
een dubbele onzichtbaarheid: de licht verstandelijke beperking
wordt regelmatig niet opgemerkt én loverboyproblematiek
wordt moeilijk herkend.

‘Je ziet het niet aan de buitenkant van die meisjes. Dat komt
vaak als ze wat ouder worden, dan ga je het wel zien. Maar
meiden tussen de 15 en de 30, daar zie je echt niet aan of
ze een LVB hebben, want ze zien er net zo uit als jij en ik op
die leeftijd. Vaak bloedmooi en zo vruchtbaar als wat, dus
aantrekkelijk... Ze weten het ook goed te verbloemen’2
‘Het is een feit dat de lichamelijke ontwikkeling niet helemaal
synchroon loopt met de sociaal, psychologisch en emotionele
ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
Daar moet je je als professional bewust van zijn.’3

Onder de vrouwen met een verstandelijke beperking heeft 61%
seksueel geweld meegemaakt, variërend van een kwetsende
manier van aanraken tot verkrachting - in tegenstelling tot

1

Interview cliënt, 23 juli 2018.

2

Interview respondent, 25 juni 2018.

3

Interview expert, 21 juni 2018.
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DILEMMA’S VAN ZORGPROFESSIONALS
ONTOEREIKEND MANDAAT
‘Deze problematiek zien we zeker op de poli. Maar
dan is de aanmelding vaak ook al zo geformuleerd
(loverboyproblematiek). Wanneer ik vermoed dat er een fout
vriendje in het spel is dan zal ik dit met het meisje bespreken
en zo nodig met haar netwerk - afhankelijk van leeftijd in
verband met toestemming. Ik zal vooral inzetten om het
meisje te laten inzien dat het niet klopt. Ik heb altijd begrepen
dat het meisje eventueel zelf aangifte moet doen. Hierin zal ik
haar dan ondersteunen.
We kennen ook een meisje die dit zelf okee vindt en het dus
ook steeds opzoekt. Dan wordt het wel wat lastiger. Je hoopt
dan door de therapie dat ze haar grenzen leert zien en andere
keuzes leert maken. Ik vraag me af of ik zonder toestemming
van cliënt ook aangifte mag doen .. Ik dacht van niet, maar
hoor graag van jou als dit wel het geval is.’
- Therapeut bij organisatie voor cliënten met verstandelijke
beperking4

Deze illustratie maakt duidelijk dat er heel wat afwegingen (en
twijfels) zijn bij de ondersteuning of behandeling van jonge
vrouwen met een licht verstandelijke beperking die risico
lopen op seksuele uitbuiting. De therapeut benoemt een aantal
moeilijkheden:
•
•
•

•
•

Is cliënt aangemeld voor de juiste problematiek, of speelt
er nog iets anders? Wat zijn de signalen?
Mag de problematiek met het netwerk van een cliënt
besproken worden wanneer zij meerderjarig is?
Moet een meisje zelf aangifte doen, of mag zij dat als
therapeut ook? Hoe zit het dan met geheimhouding en de
vertrouwensrelatie?
Wat als het meisje haar omstandigheden zelf okee lijkt te
vinden?
Is therapie en werken aan zelfinzicht de juiste interventie?

Ingrijpen is vaak de moeilijkste afweging om te maken. Want
wanneer neem je de regie over? Wanneer trek je aan de bel, en
hoe doet je dat? Wat is normaal en wat is niet normaal? Het is
heel belangrijk dat je elkaar hierin blijft uitdagen. Wanneer je
als hulpverlener of professional zorg en verantwoordelijkheid
draagt voor een kwetsbare doelgroep, moet je elkaar scherp
houden en durven stilstaan bij je eigen oordeel, handelen of
attitude.

4

Correspondentie met respondent, 12 juni 2018.

5

Interview, 5 juli 2018.
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Er zijn allerlei referentiekaders of al dan niet bewuste
onderliggende houdingen die tot een bepaalde afweging
kunnen leiden of die zich in een bepaalde opstelling
kunnen vertalen (zie: Van Dijke et al., 2012). Interpretatie van
protocollen of voorschriften is één van de zaken die kunnen
meewegen. Een manager van een begeleid wonen locatie voor
meerderjarige cliënten met een LVB, noemt instellingsregels:

‘We hebben nu recent een casus met een dame met een LVB
waarvan we in de voorgeschiedenis weten dat zij kwetsbaar
is voor seksueel geweld. Ze doet werk in een bar, in de avonden nachturen. Dan ben je al extra alert. Ze komt vaak te laat
thuis. Ze krijgt nog wel voedingsgeld; dan zie je haar nog,
dan hou je nog contact. Maar toen werd er gezegd: ‘ze is te
weinig aanwezig, stop het voedingsgeld.’ Dan twijfel ik. Je
zou dan kunnen zeggen: ‘er is gehandeld.’ Maar eigenlijk is
er niet gehandeld hè? Want in feite geef je diegene helemaal
geen reden meer om terug te komen. Dat lijntje dat zo fragiel
is, knip je eigenlijk door. Dan wordt het te rigide, dan wordt
er te rigide aan regels vastgehouden. En dat vind ik ook
handelingsverlegenheid. Dat mensen denken: ‘je houdt je
niet aan de afspraken, dus we stoppen maar gelijk.’ Terwijl ik
denk: ‘sta eerst even stil bij wat er aan de hand kan zijn.’ Het
is een bepaalde onderliggende redenatie waarom we keuzes
maken en waarom je het zó doet’5

Tevens benoemt ze dat er bij deze cliënt sprake is van een
voorgeschiedenis van seksueel geweld, en dat men eigenlijk
moet stilstaan bij de vraag wat er echt aan de hand kan zijn. Is
er sprake van revictimisatie, van seksueel grensoverschrijdend
gedrag, misbruik, van een onderliggend trauma? Het team van
deze manager worstelt met de vraag hoe te handelen. Moeten
de regels worden gevolgd of moet er naar het niet pluis gevoel
van de manager geluisterd worden? De veiligheid van de
cliënt dient toch voorop te staan?
De manager legt ook uit dat haar instelling eigenlijk alleen
zicht heeft op de cliënten wanneer zij op de woonlocatie
zijn, en weinig zicht heeft op hun leefwereld. Wat er zich
buiten de muren van de locatie afspeelt, valt letterlijk buiten
het mandaat van medewerkers. In feite geeft ze aan dat men
cliënten onvoldoende kan beschermen tegen problematische
netwerken in de directe omgeving. Ze vervolgt:
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‘Zicht krijgen op het sociaal netwerk van cliënten vind ik
één van de grootste uitdagingen binnen deze doelgroep,
omdat de cliënten eigenlijk allemaal de vrijheid hebben om
naar buiten te gaan. We zitten midden in het centrum van
de grote stad, dus de afstand tot problematische netwerken
in de omgeving is klein. Er liggen heel veel verleidingen op
de loer in de directe omgeving. En de cliënt wil niet altijd
praten. Wát we wel zien is eigenlijk door met hen te praten.
Cliënten mogen ook bezoek hebben en mensen aanmelden
op de bezoekerslijst. Maar zij willen hun netwerk niet laten
kennismaken met de locatie. Ze zeggen dat het schaamte is,
schaamte over waar ze wonen.’6

Ze legt uit dat ze soms de politie bellen, wanneer er
vermoedens zijn dat er iets speelt. Maar wat doe je als de
cliënten niet willen praten en zij de mensen waar ze mee
omgaan niet willen voorstellen? Wat doe je wanneer cliënten
de vrijheid hebben om naar buiten te gaan, maar zij door hun
beperking niet altijd op een veilige manier met deze vrijheid
weten om te gaan? En wat kun je doen om meer zicht te
krijgen op de problematische netwerken waar cliënten mee in
aanraking komen? Wordt daar voldoende over gediscussieerd
binnen de organisatie? Moet er niet opnieuw naar regels
worden gekeken, wanneer regels het handelen in de weg
lijken te staan?

ZELFBESCHIKKING EN PRIVÉLEVEN
Een ander veelgenoemd dilemma is het al dan niet kunnen
ingrijpen wanneer de cliënt ergens zelf voor lijkt te kiezen:

‘Een cliënte van ons is uiteindelijk aangetroffen op een
tippelzone. De politie vertrouwde het niet in verband met
haar leeftijd en heeft haar teruggebracht naar ons. Cliënte
zelf was er echter van overtuigd dat er niets aan de hand
was: ze werd gewoon betaald. Het is lastig om haar daar
inzicht in te geven. Haar verstandelijke beperking maakt haar
beïnvloedbaar. Ze gelooft iedereen die zich aardig voordoet.’7

gaan wonen. Deze vriend isoleerde haar en maakte misbruik
van cliënte. Haar omgeving was verlegen met de situatie en
greep niet in - omdat cliënte zelf tot inzicht moest komen.
Cliënte zegt daarover:

‘Ik raakte het contact met iedereen kwijt. Terwijl ze eigenlijk
al heel lang wisten dat het niet goed ging, maar dat hadden ze
van tevoren niet gezegd, omdat ze wilden dat ik zelf op m’n
snufferd viel. Ik moest eigenlijk zelf ervaren hoe het was [..].
Ik liep toen ook nog met een depressie rond. Ik wist gewoon
niet hoe ik het allemaal moest doen.’

Ze geeft duidelijk aan dat de situatie haar te veel was en ze
eigenlijk (eerder) hulp nodig had gehad. Bij een kwetsbare
jonge vrouw met een licht verstandelijke beperking,
psychische problematiek en problemen in het sociaalemotioneel functioneren, kun je je afvragen of afwachten en
toekijken de juiste handelswijze is. LVB-ers hebben behoefte
aan ondersteuning en worden vaak overschat en overvraagd.
Daarbij bestaat er handelingsverlegenheid wat betreft het
privéleven van cliënten.
Docenten op een praktijkschool voor leerlingen met een LVB
vertellen over hun dilemma’s:

‘Eén van onze leerlingen was Chantal. Zij had uitdagende
foto’s op Facebook gezet. Kort daarna werd ze benaderd door
een jongen en ging met hem appen. Ze bleef steeds vaker
weg van school met vage smoesjes: dat ze hoofdpijn had, of
ze had niet goed geslapen. Ook wist ze opeens precies hoe
het ziek- en betermelden werkte.
Eigenlijk kent Chantal geen onderscheid kent tussen
vriendschap en relaties. Ze denkt al dat iemand verliefd
op haar is als een jongen haar een leuk berichtje stuurt op
Facebook. Daarnaast kan ze ook niet goed aangeven wat ze
zelf wel of niet wil.
Eerst twijfelden we of wel in de social media van leerlingen
mochten kijken, in verband met privacy. Nu vragen we
gewoon: ‘laat die foto eens zien?’ of ‘Heb je een foto van je
vriendje? Mag ik zijn profiel zien?’.

In bovenstaand geval is er ingegrepen, ook al was cliënte
ervan overtuigd dat er niets aan de hand was. Dit gebeurt niet
altijd; soms vormt het zelfbeschikkingsrecht van cliënten met
een LVB een reden om niet in te grijpen. Zo is er het voorbeeld
van een volwassen cliënte met een LVB die bij haar vriend is

6

Ibid.
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EXPERIMENTEERGEDRAG
De tienerleeftijd is de leeftijd waarop jongeren experimenteren
met relaties en seksualiteit. Maar waar ligt de grens
tussen normale en ongezonde relaties? Wanneer gaat het
om experimenteergedrag en wanneer spreken we van
risicogedrag? En waar komt dat risicogedrag vandaan? Is het
normaal dat een meisje van zestien een relatie heeft met een
volwassen man? Is groepsseks normaal? Zijn sommige meisjes
gewoon vroegrijp? Wat is leeftijdsadequaat gedrag?
Ouders, opvoeders en soms hulpverleners hebben de taak
jongeren te begeleiden, te volgen en bij te sturen wanneer
dat nodig is. Toch lukt dat niet altijd. Gedragingen worden
soms verklaard - en afgedaan - als experimenteergedrag of
tienergedrag. Zo stelt een respondent:

‘Cliënt wil geen aangifte doen. Zij denkt in een serieuze relatie
te zitten. Het is niet strafbaar voor een zestienjarige om met
een meerderjarige man contact te hebben’8

Een andere respondent vertelt:

Jonge vrouwen met een voorgeschiedenis van misbruik of
verwaarlozing, zijn vaak niet in staat op een ‘normale’ manier
met seks om te gaan. Een misbruikt kind kan liefde en seks
vaak niet goed onderscheiden. Daarom is het belangrijk
kritisch te durven kijken en niet bang te zijn om te handelen.
Een deskundige legt uit dat het juist bij LVB-ers nodig kan zijn
om bij te sturen:

‘Dat iemand niet geholpen wil worden of aangeeft dat er
niks aan de hand is, komt voor natuurlijk. We leven in een
maatschappij waarin iedereen burger is, ook iemand met een
IQ van maar 50 is gewoon volwaardig burger. Dus het is heel
erg balanceren tussen die grondrechten en wanneer pak je
het over. Dat kan heel lastig zijn. Maar soms moet je gewoon
compenseren, zo noemen we dat: het overnemen van de
cliënt. Bijvoorbeeld door te zeggen: “ik zie nu die en die
signalen bij jou ik weet uit ervaring dat dat signalen kunnen
zijn van loverboyproblematiek”. Niet iedereen durft dat. Maar
bij LVB-ers moet je soms juist op die stoel gaan zitten. En dat
zijn we met z’n allen niet zo gewend.’10

‘Er is een cliënte die steeds losse contacten heeft. Soms
heeft ze meerdere bedpartners (groepsseks). Dat wil ze zelf.
En dan kan je er wat van vinden, vanuit je eigen normen en
waarden patroon. Maar zij ervaart het misschien als prettig
wat er gebeurt. En als je er gewoon over kan praten en zij is
voorgelicht en er is echt geen sprake van dwang of drang en
iemand gebruikt anticonceptie, niet alleen om niet zwanger
te raken maar ook om te voorkomen dat iemand een soa
krijgt. Wat is dan het probleem? Wie zijn wij om te oordelen?’9

Bovenstaand is een citaat uit een interview met een manager
van een begeleid wonen locatie voor mensen met een LVB. In
het team was er bezorgdheid over deze cliënte, maar manager
was dat niet. Want ook mensen met een LVB hebben recht om
hun seksualiteit te verkennen en ermee te experimenteren,
mits voorgelicht en mits er anticonceptie gebruikt wordt – is
het referentiekader dat zij gebruikt.
Je kunt je echter afvragen of een jonge vrouw met een LVB
in staat is haar grenzen aan te geven en in hoeverre het
hebben van wisselende contacten of groepsseks normaal
seksueel gedrag is. En ook: zou er sprake kunnen zijn van
traumagerelateerd gedrag, van hechtingsproblematiek?

8

Correspondentie respondent, 12 juni 2018.

9

Interview, 5 juli 2018.

10

Interview respondent, 25 juni 2018
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DILEMMA’S VAN MEISJES EN JONGE VROUWEN
Meestal merkt de omgeving wel dat het niet goed gaat, maar
weet daar niet altijd naar te handelen. Daar komt bij dat het
voor jongeren, zeker voor jongeren met een LVB, vaak lastig is
om zelf hulp te vragen.

Sarah (23):
‘Ik heb veel vriendjes gehad. Eigenlijk wil ik een
vriendinnetje. Maar ik ging met mijn ex-vriend samenwonen.
Dat was een verkeerde beslissing. Ik raakte het contact met
iedereen kwijt. Terwijl ze eigenlijk al heel lang wisten dat het
niet goed ging, maar dat hadden ze niet gezegd, omdat ze
wilden dat ik zelf op m’n snufferd viel. Ik moest eigenlijk zelf
ervaren hoe het was. Toen heb ik maanden geen contact met
mijn ouders gehad en ook niet met vrienden. Ik werd een
soort van geïsoleerd. Ik liep toen ook nog met een depressie
rond. Ik wist gewoon niet hoe ik het allemaal moest doen.
Eigenlijk had ik gewoon liefde nodig, gewoon iemand die
om me geeft of iemand die vraagt hoe het met me gaat en
ziet dat het niet goed gaat. Ik werkte toen nog. Maar ik ben
uiteindelijk gestopt, omdat ik dat mentaal niet meer trok. Dus
ja, daaraan merkte ik wel… ik wist diep vanbinnen dat ik hulp
nodig had, maar ik durfde het niet te zeggen.
Ik had een psycholoog voor mijn depressieklachten. Maar ik
durfde haar niet alles te vertellen. Later, toen mijn ex werd
gearresteerd, werd het wijkteam er ook bij betrokken en een
stichting voor verstandelijke beperking. Ze zouden me met
allemaal dingen helpen, maar dat gebeurde niet.
Wat ik tegen hen zou willen zeggen is dat als je ziet dat als
een meisje écht hulp nodig heeft of diep in de schulden zit,
dat je gewoon zo snel mogelijk actie onderneemt.’11

Sara was op zoek naar liefde. Ze had vriendjes terwijl ze
eigenlijk een vriendinnetje wilde; ze kwam uiteindelijk
een jongen tegen die haar isoleerde en manipuleerde. Ze
was meerderjarig. Ouders en hulpverleners namen een
afwachtende houding aan omdat ze zelf tot het inzicht zou
moeten komen dat het niet goed ging. Sara wist dat diep van
binnen wel, maar gaf zichzelf de schuld en de drempel om
hulp te vragen was te groot. Want het was toch haar eigen
verkeerde beslissing?
Het feit dat meisjes en jonge vrouwen zoals Sara, die het
slachtoffer zijn van mensenhandel en/of een loverboy, vaak
niet in staat zijn zelf om hulp te vragen, heeft verschillende
oorzaken. Ze zien hun uitbuiter vaak als hun vriend, maar
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staan ambivalent tegenover hem: aan de ene kant houden
ze van hem, aan de andere kant is er angst. Meiden zien hun
situatie zelf vaak niet als uitbuiting omdat ze op een bepaald
moment hebben ingestemd. Daarmee geven zij zichzelf
de schuld. Wanneer een jongen of man bij hen een grens
over gaat staat schuldgevoel en schaamte veel meer op de
voorgrond dan boosheid. Dit schaamte- en schuldgevoel
staat in de weg van het melden. Bij meiden met een LVB
spelen daarbij nog andere zaken een rol: vaak hebben ze
niet goed mee kunnen komen en zijn ze buitengesloten
geweest. Ze willen er graag bij horen, ze willen gezien worden
en ze kunnen de bedoelingen van anderen minder goed
inschatten. Meerderjarigen zoals Sara worden bovendien
geacht zelf verantwoordelijk te kunnen zijn. Maar hun
beperking maakt dat ze daarin vaak overvraagd en overschat
worden. Bovendien is er bij mensenhandel sprake van angst,
intimidatie en bedreiging.

Alice (19) is ook cliënte en legt uit:
‘Ik woon nu een jaar in deze zorginstelling. Een aantal jaar
geleden ben ik mijn vader verloren en toen ging het niet goed
met mij. Dat heeft me weer op het slechte pad gebracht. Mijn
moeder en stiefvader waren heel beschermend, maar ik was
al bijna volwassen. Ik begon tegen ze te liegen over roken en
dat soort dingen en ik liep weg. Ik was een vaderskindje en
hij was er niet meer om mee te praten. In die periode kwam ik
mijn ex weer tegen. Eigenlijk is hij een crimineel…
Ik ben wel blij dat de politie uiteindelijk is gebeld, maar tegen
hen heb ik eerst ook gelogen... Want mijn ex-vriend was
eigenlijk een loverboy en die maken je bang, snap je? En dan
wil je niet dat je in gevaar komt en bescherm je jezelf daarin,
want als ik iets tegen de politie zou zeggen dan was ik de
klos: dan wordt je misschien in elkaar geslagen, dan wordt je
verkracht en gewurgd. Dus dat wil je niet, daar bescherm je
jezelf heel erg tegen.
Mijn therapeute wist als enige dat ik in de prostitutie zat
en wat ik allemaal doormaakte, maar heeft niks gezegd of
gedaan. Ze zei: ‘ik heb een geheimhoudingsplicht’. Ik was 17
en wist niet wat ik moest doen.
Politie inschakelen had eigenlijk wel eerder gekund, maar
die stap heeft mijn therapeut niet genomen. Eigenlijk had ik
gewild dat mijn therapeut en de politie ook, dat die gewoon
alles aan mijn moeder hadden verteld. >>

Interview client, 10 juli 2018.
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>> Uiteindelijk kreeg ik op de behandelgroep een mentor die
dat wel deed; zij doet gesprekken met mij en mijn moeder
samen. En tegen mij is zij heel recht door zee, heel eerlijk
en dat is prettig. Als iets niet goed is, moet je dat gewoon
zeggen, ook al weet je dat ik dat niet leuk vind. Ze zei tegen
mij dat mijn ex gewoon een klootzak is. Ja… dat zei ze niet zó,
maar ze was er heel eerlijk over en dát hielp mij.’12

Mensenhandel is een vorm van ernstige criminaliteit.
Wanneer er bij meiden met een LVB alleen geredeneerd wordt
vanuit een perspectief van eigen keuzes, volwassenheid of
wanneer er te strikt wordt vastgehouden aan protocollen,
bijvoorbeeld rond vertrouwelijkheid zoals in het voorbeeld van
Alice, dan wordt er voorbijgegaan aan het feit dat er sprake is
van dwang, intimidatie, manipulatie en moedwillig misbruik
van iemands beperkingen. Mensenhandel is een ernstig
strafbaar feit. Het is noodzakelijk hierbij stil te staan en om na
te gaan of hier sprake van kan zijn en wat dit betekent voor het
eigen handelen.
In het geval van Alice, net als in het geval van Sara, komt ook
nog iets anders naar voren: Sara was op zoek naar liefde, naar
echte aandacht, Alice was haar vader verloren en had hem
niet meer om mee te praten. Negatieve jeugdervaringen zoals
het verlies van een ouder, verwaarlozing of misbruik maakt
het ook een vraagstuk van vroegkinderlijke traumatisering.
Hechtingsproblematiek speelt daarin een belangrijke rol.
Meiden zoals Alice en Sara zijn vaak bereid enorme risico’s
te nemen voor een snipper aandacht. De behoefte aan
genegenheid, aandacht en liefde weegt zwaarder dan de
negatieve ervaringen die zij opdoen. En wanneer eenmaal een
grens overschreden is, wordt het daarna vaak steeds moeilijker
om nee te zeggen; eerder seksueel geweld is de beste
voorspeller van toekomstig slachtofferschap. Sara geeft aan
dat ze veel vriendjes had, terwijl ze dat eigenlijk niet wilde; ze
durfde niet om hulp te vragen. Alice had al eens gebroken met
haar vriendje, maar kwam hem opnieuw tegen in een periode
waarin het niet goed met haar ging. Ze durfde thuis niet te
vertellen dat ze rookte, laat staan dat ze in staat was te vertellen
wat er verder nog speelde. Daar had ze hulp voor nodig. Net
zoals ze het nodig had dat een buitenstaander (haar mentor)
benoemde dat haar ex een slechte man, een crimineel was.

12

Interview cliënt, 23 juli 2018.
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CONCLUSIE: BENADERING VRAAGSTUK
SEKSUELE UITBUITING VAN MEIDEN MET LVB
Het vraagstuk van (potentiele) seksuele uitbuiting van jonge
vrouwen met een licht verstandelijke beperking wordt vaak
benaderd als een vraagstuk rond seksuele weerbaarheid. Als
men een jonge vrouw ‘seksueel weerbaar’ kan maken, haar
grenzen kan leren aangeven, zal het niet meer gebeuren
is de gedachte. Dat plaatst de verantwoordelijkheid voor
grensoverschrijdend seksueel gedrag door mannen, nog
heel erg bij jonge vrouwen zelf. Wanneer het bovendien gaat
om vrouwen met een LVB, kun je je afvragen in hoeverre zij
altijd in staat zijn hun grenzen aan te geven en is de vraag
gerechtvaardigd of dit de juiste benadering is.
Het is dus belangrijk om dit vraagstuk juist te kaderen.
Bovenstaand is al genoemd dat een merendeel van de
vrouwen met een licht verstandelijke beperking seksueel
geweld heeft meegemaakt en dat eerder seksueel geweld de
belangrijkste voorspeller is voor toekomstig slachtofferschap.
Seksueel geweld, zeker wanneer het plaatsvindt op jonge
leeftijd, is erg beschadigend en traumatiserend. Het is een
kenmerk van mensenhandel dat vrouwen steeds opnieuw
seksueel misbruikt worden, met alle gevolgen van dien. Het
leidt tot psychische problematiek, lichamelijke klachten
en in het algemeen tot het verlies van grip op hun leven.
Mensenhandel is een vraagstuk van seksueel geweld.
Daarnaast treft seksuele uitbuiting vaak de meest kwetsbare
jonge vrouwen: zij die een rotjeugd hebben gehad, zij die
vroegkinderlijk getraumatiseerd zijn, lopen verhoogd
risico. Zaken als verwaarlozing, misbruik en mishandeling,
resulteren vaak in hechtingsproblematiek. Kinderen met
hechtingsproblematiek doen vaak alles voor een stukje
aandacht, want dat is wat er meestal ontbrak. Het is niet zo dat
de negatieve ervaringen die zij daarbij opdoen hen niet raken,
maar de behoefte aan aandacht en genegenheid, maakt dat
zij dit voor lief nemen. Hier moet rekening mee gehouden
worden in de begeleiding, behandeling en bescherming van
de doelgroep.
Tot slot moet niet vergeten worden dat criminelen doelbewust
inzetten op het ronselen van de meest kwetsbare meisjes en
jonge vrouwen: meiden met een LVB en meiden met seksueel
misbruikervaringen (en dit gaat vaak samen op wanneer het
meiden met een LVB betreft). Seksuele uitbuiting is dus ook
een vraagstuk rond criminaliteit.
Op bovenstaande aspecten; seksueel geweld, vroegkinderlijk
trauma en criminaliteit, wordt vaak te weinig ingespeeld
wanneer het gaat om ondersteuning, behandeling en
begeleiding van deze meiden. Referentiekaders als
‘ontoereikend mandaat’, ‘zelfbeschikking’, ‘privézaak’,
‘experimenteergedrag’ of ‘meerderjarigheid’ (zie onderstaand)
verhouden zich slecht tot een thema van criminaliteit dat de
meest kwetsbaren in onze samenleving aangaat.

NIET PLUIS GEVOEL
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INTERVISIE
Dit intervisie instrument is geschikt voor alle professionals die
in aanraking komen met meisjes en vrouwen met een licht
verstandelijke beperking, en heeft tot doel inzicht te geven in
de eigen rol bij de bescherming tegen en het voorkomen van
seksuele uitbuiting.

WAAROM INTERVISIE?
Professionals hebben vaak twijfels wanneer zij signalen
van (potentiele) seksuele uitbuiting opmerken. Er wordt
dan gesproken over een onderbuikgevoel of een niet-pluisgevoel. Omdat men niet zeker is over wat er speelt, of wat te
doen, niet zeker is hoe bepaald gedrag of bepaalde signalen
geïnterpreteerd moeten worden, wordt er niet altijd adequaat
gehandeld.
Intervisie kan hierin van positieve betekenis zijn. Professionals
kunnen zich doormiddel van intervisie verder ontwikkelen
wat betreft hun eigen rol, houding en verantwoordelijkheden.
Bij intervisie gaat het om reflecteren op het eigen
handelen, het vergroten van inzicht en het aanzetten tot
gedragsverandering.
Intervisie kan helpen bij de verdieping en verder ontwikkeling
van de vaardigheden; kan helpen bij het oplossen van
vraagstukken waar geen standaardoplossingen voor zijn;
intervisie versterkt de samenwerking en het gevoel van
gemeenschappelijkheid.

WAT IS INTERVISIE?

ONDERLING RESPECT EN
PSYCHOLOGISCHE VEILIGHEID
Een open houding en kritisch naar je eigen rol durven kijken
is van belang bij intervisie. Daarnaast is onderling respect
cruciaal. Zonder begrip voor elkaars problemen of zienswijze,
werkt intervisie niet. Een probleem op tafel leggen is spannend
en daarom is psychologische veiligheid een voorwaarde.
Dat is ook de reden dat deelnemers aan een intervisiegroep
geen onderlinge gezagsrelatie dienen te hebben; immers dit
kan een drempel zijn om dilemma’s bespreekbaar te maken.
Psychologische veiligheid betekent dat je je twijfels durft te
delen in situaties waarin je je als medewerker onzeker voelt.
Weten dat je serieus wordt genomen, onderling respect
voelen, maakt dat je de stap toch durft te zetten, waar je eerder
twijfelde of je iets wel moet doen – bijvoorbeeld omdat je het
nog niet zo goed kunt, omdat je twijfelt aan je eigen ideeën of
omdat je niet weet of jouw zienswijze goed wordt ontvangen.

KENMERKEN VAN INTERVISIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervisie is in feite een georganiseerd gesprek tussen
mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.
Onderwerp van gesprek zijn de werkzaamheden, casuïstiek
en de daaraan gerelateerde problemen. Het doel daarbij is
om de deskundigheid van de betrokkenen te vergroten en
werksituaties te verhelderen.

•

Bij intervisie wordt er in groepsverband gekeken naar een
specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft.
Vaak kampt deze persoon met de vraag omdat de werkelijke
vraag die eronder zit (nog) niet helder is en de vraagsteller dus
ook nog niet scherp heeft hoe hij of zij zelf bijdraagt aan het
vraagstuk. Door middel van intervisie wordt er een gesprek
gevoerd waarin iemand begint met een probleemstelling en
de anderen verhelderende open vragen stellen.

•
•

•
•

•

Je werkt met een intervisiemethode (zie onderstaand)
Onder begeleiding van een ervaren begeleider
Met een groep van 4 tot 8 personen
Met een ingebrachte casus uit de werkpraktijk van één van
de deelnemers
Via een actieve, helpende rol van de deelnemers
Deelnemer stellen elkaar vragen en gaan samen op
onderzoek uit
In een open, veilige en lerende omgeving
Met deelnemers die een vergelijkbaar of overeenkomstig
beroep of functie uitoefenen,
En die onderling geen directe gezagsrelatie en bij voorkeur
ook geen onderlinge werkrelatie hebben in de uitvoering
van hun werk.
Om inzicht te krijgen in het vraagstuk van de inbrenger en
nieuwe handelingsperspectieven te ontdekken.
Het is een middel om naar het eigen handelen te kijken en
daarop te reflecteren
De persoon van de werker staat centraal, niet de casus
Het gaat niet direct om antwoorden of oplossingen, maar
om de manier waarop je tot een antwoord komt
Het is een manier om onderliggende denkwijzen bloot te
leggen

Het accent bij intervisie ligt dus niet op oplossingen, maar
op probleem- of vraagverheldering. In de praktijk levert de
probleemverheldering echter ook gelijk de richting op waar
de oplossing te vinden is. Het stellen van vragen is hierin hét
middel.

NIET PLUIS GEVOEL
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ZELFREFLECTIE
Door deel te nemen aan intervisie, kunnen professionals
zicht krijgen op zichzelf en op hun functioneren in de
werksituatie, vaardigheden vergroten en/of verbeteren en
oplossingsalternatieven ontdekken die ze verder kunnen
helpen in het werkveld.
Centraal staat ieders persoonlijke relatie tot het besproken
thema (casus) en de reflectie daarop, die via inzicht moet
leiden tot concrete actie. Daarbij gaat het om zelfreflectieve
vragen als:
- Hoe werk ik samen met anderen?
- Hoe ga ik om met lastige situaties bij cliënten of leerlingen?
- Hoe kom ik tot de vorming van mijn oordeel?
- Wat is mijn aandeel in de instandhouding van de situatie?’
Reflectie op het eigen functioneren maakt noodzakelijk deel
uit van veranderingsprocessen. De besproken onderwerpen
zijn niet noodzakelijk gekoppeld aan de vakinhoud.
Het gaat vooral om de persoonlijke bezinning als leerproces.
Die moet leiden tot eigen visie door:
1) reflectie op eigen emoties, opvattingen en gedrag;
2) observatie op de effecten ervan.

NIET PLUIS GEVOEL
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INTERVISIEMETHODE
EIGEN CASUS INBRENGEN
Er is één begeleider die het proces bewaakt. Deze rol kan per
bijeenkomst worden ingevuld door een andere deelnemer
of door een vaste begeleider. Daarnaast is er één deelnemer
de casus in (de casusinbrenger) en wordt er door de andere
professionals vragen gesteld over de casus en het handelen.
Daarbij zijn actuele en herkenbare vraagstukken waar iemand
echt iets mee wil, het beste.
Mocht er geen casus voorhanden zijn dan zijn op voorgaande
pagina’s enkele praktijkvoorbeelden beschikbaar, die zijn
gebaseerd op de interviews die in het kader van dit project zijn
uitgevoerd.
Taken van de casusinbrenger
- Voorbereiden van de leervraag (wat wil je leren?)
- Kort schetsen van de casus
- Kort schetsen van zijn/haar relatie met de geschetste
problematiek
- Ontvangen van feedback op de door hem/haar geschetste
situatie
- Reflecteren op zijn/haar omgang met de situatie
- Vertalen van zijn/haar reflecties en de ontvangen feedback
in een veranderaanpak
- Evalueren van zijn/haar lerend vermogen.
Taken van de deelnemers
- Vragen stellen aan de inbrenger van een casus
- Doorvragen op de uitspraken van de inbrenger
- Reflecteren op zijn persoonlijke en professionele relatie
met het ingebrachte thema
- Geven van feedback op uitspraken van de inbrenger en de
andere deelnemers
Taken van de begeleider
- Bewaken van het proces (structuur en tijd)
- Bewaken van het leerproces van alle deelnemers
- Bevorderen groepsproces door:
Bij te dragen aan het onderling vertrouwen door
eigen gedrag en via goede afspraken waardoor
‘gespreksruimte’ ontstaat
Het stimuleren van het stellen van vragen aan
de inbrenger t.a.v. zijn professionele handelen,
professionele opvattingen en persoonlijke waarden
Het bewaken van zorgvuldige feedback
Een goede afhandeling van vragen en opmerkingen
Regelmatig toetsen of ‘we op de goede weg zitten’
Zorgen dat iedereen actief meedoet en leerwinst
behaalt
Zorgen dat storingen altijd voorrang krijgen; de
bespreking mag worden onderbroken wanneer
bepaalde deelnemers niet meer ‘deelnemen’, zich
ergeren of om ander redenen er niet meer ‘bij zijn’
- Evalueren van het proces
- Beëindigen van de bespreking
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Intervisiemethode: stappenplan dat kan worden gebruikt bij
het bespreken van de casus.
Stap 1 – Opening
·
Welkom
·
Bijzonderheden en mededelingen
·
Kort rondje, hoe zit iedereen erbij en welke zaken
vragen kort aandacht
·
Keuze van de casus en rolverdeling
Stap 2 – Probleemverkenning
·
Inbrenger formuleert leervraag in samenhang met
de gekozen casus
·
Groep bevraagt hem/haar, naar motieven, beleving
en feiten. Voorbeeldvragen:
· Wat maakt dat je wilt reflecteren op deze casus?
· Wat is precies jouw dilemma?
· Wat zou je willen leren?
· Wat maakt dat je twijfelt over de handelswijze?
·
Mogelijke herformulering van de leervraag
Stap 3 – Gezamenlijke reflectie
·
Deelnemers stellen vragen; hoe en wat, met name:
wat zijn belemmerende en bevorderende factoren
· Wat doet dit met jou als persoon?
· Waar ligt jouw aarzeling?
· Wat houdt je tegen? Waar ben je bang voor?
· Raakt deze casus aan iets wat je uit je eigen leven
herkent?
·
Hardop-denkproces, eerst onderling, daarna
casusinbrenger
·
Relatie hier-en-nu-gedrag tot casushantering
·
Door tot de kern van de casus: wat ontdek je nu? Wat
wil/ga je doen?
Stap 4 – Individuele bewustwording en actieplan
·
Inbrenger noemt eyeopeners: Ik leer hiervan…., ik
doe hiermee…. Inbrenger benoemt welke inzichten
de oefening heeft opgeleverd
·
Inbrenger plaatst het geleerde in context: zelf, team,
organisatie
Stap 5 – Gezamenlijke bewustwording en actieplan
·
Deelnemers benoemen eyeopeners: Ik leer hiervan…,
ik doe hiermee …
·
Deelnemers plaatsen het geleerde in eigen context.
Stap 6 – Evaluatie
·
Procesinzichten: hoe was onze aanpak
·
Begeleider bewaakt de concreetheid
Stap 7 – Afronding
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