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 OVER PSYCHISCH GEWELD 

 Schelden doet  
 niet zeer. Toch?
 

  Marijn werd misbruikt door zijn leraar

‘ Thuis merkte  
niemand iets’

Spiksplinternieuw! 
Veilige Veste Rotterdam-Rijnmond 
 
Traumasensitief  
onderwijs? Een must!

  Leonies zusje zit in Syrië

‘ Ik dacht dat 
 ze dood was’ 

 

W
W
W
.F
IE
R
.N
L OPGROEIEN IN 

EEN SEKTE

NUMMER 12 • 2021

'ER BLEEF NIETS OVER 
VAN MIJN EIGEN IK'

FIER BIEDT HULP AAN SLACHTOFFERS, GETUIGEN EN 

PLEGERS VAN GEWELD IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES. ONZE 

OPDRACHT: VOORKOMEN VAN GEWELD, STOPPEN VAN 

GEWELD EN HULP BIEDEN BIJ DE GEVOLGEN VAN GEWELD.
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 WIE BEN JIJ? 
  Bij Fier zien we geen probleemgevallen, 

maar mensen met een geschiedenis én een 

toekomst. Wie ben jij, vragen we. Wat heb 

je meegemaakt en waar wil je naartoe? De 

focus gaat op vooruit, met af en toe een blik 

naar het verleden. 

 

Jij bent niet je probleem, zeggen we. 

Jij bent een mens, net als ieder ander. 

Dáár gaan we mee aan de slag. Met jou. 

Als mens. Met je mogelijkheden en je 

onmogelijkheden. Met je talenten, je 

dromen, je struggles en je liefdes. En ja, met 

dat trauma. Oók met dat trauma. Want dat 

zit er nu eenmaal en daar moeten we wat 

mee. Daar voegen we gelijk een belangrijke 

boodschap aan toe: Jij. Bent. Niet. Je. 

Trauma. 

 

 

 

Dit prachtige kunstwerk kregen we van 

onze aannemer en samenwerkingspartner 

Dura Vermeer. Eerder hing dit mooie beeld 

– van een meisje dat in haar schaduw een 

superheld ziet – als steigerdoek aan de 

Veilige Veste Rotterdam-Rijnmond. Nu heeft 

het een mooie plek gekregen bij de receptie. 

De boodschap aan iedereen die naar binnen 

stapt is duidelijk: in ons allemaal zit een 

superheld!
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I
k heb een vraag voor je, een keuzemogelijkheid. Wat zou jij voor 

jouw kind willen: 

A. Een zo hoog mogelijk opleidingsniveau?

B. Een zo laag mogelijk opleidingsniveau? 

Ik denk – en hoop – dat je voor A kiest. Dat is in elk geval de keuze van 

Fier. Omdat een hoger opleidingsniveau nu eenmaal betere kansen 

biedt in de maatschappij. 

Vaak leren kinderen in een zorginstelling onder hun niveau. Zij 

hebben namelijk nogal wat aan hun hoofd. Ze zijn kwetsbaar op alle 

mogelijke gebieden. Ze hebben geweld meegemaakt, misbruik, of 

verwaarlozing. En daarom wordt er vaak besloten om de opleiding 

een niveautje lager te doen. Nee, niet per se door de kinderen zelf, 

maar wel door de mensen, de professionals, die om hen heen staan - 

met goede bedoelingen.

We maken het ze gemakkelijk, omdat het leven al zo moeilijk is en 

behandeling veel energie vraagt. Met vaak desastreuze gevolgen. 

Want de achterstanden die zo in hun schoolcarrière ontstaan, zijn 

niet of nauwelijks meer in te halen. Daardoor werken veel van deze 

jongeren, als ze al werk vinden, onder hun niveau, met alle gevolgen 

voor de toekomst van dien. Deze jongeren, juist deze jongeren 

verdienen meer, anders en beter.

Bij Fier vinden we onderwijs belangrijk. We trekken alles uit de kast 

om deze jongeren een flitsende schoolcarrière te bieden en daarmee 

perspectief op een baan, inkomen en zelfstandigheid. We hebben de 

taak om deze kinderen en jongeren weer veilig op te laten groeien, de 

taak om ze de best mogelijke toekomst te bieden. Hun talenten naar 

boven te halen. Daar is onderwijs onlosmakelijk mee verbonden.

Dit alles is makkelijker gezegd dan gedaan, maar de moeite waard. 

‘Education is the most powerful weapon which you can use to change 

the world’, zei Nelson Mandela ooit. Oftewel: Onderwijs is het meest 

krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen. 

Ik ben het helemaal met hem eens. Laten we onze meest kwetsbare 

kinderen bewapenen, niet met messen en pistolen, maar met 

onderwijs, met aandacht, warmte, betrokkenheid en liefde. 

Laten we, hoe groot de problemen ook zijn, altijd voor optie A gaan.

Verspreid over dit magazine vind je diverse artikelen over hoe 

onderwijs kan bijdragen aan een mooie toekomst voor een kwetsbare 

doelgroep. 

Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Linda Terpstra  
Voorzitter Raad van Bestuur Fier
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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 stockfoto's of fotomodellen.

‘We hebben de 
taak om deze 

kinderen en 
jongeren de 

best mogelijke 
toekomst te 

bieden’

inhoud
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Waarom ben je docent geworden? 
Yet: ‘Het is nooit saai. Ik raak snel verveeld in mijn werk en 

als docent is elke dag anders. Bovendien leer ik kinderen 

graag nieuwe dingen.’ Naomi: ‘Heb je altijd gedacht dat 

je in het speciaal onderwijs zou gaan werken?’ Yet: ‘Nee, 

daar kwam ik achter toen ik op de havo een proefstage 

liep. Ik wilde wél altijd al kinderen met een speciale 

behoefte helpen.’ Naomi: ‘Waarom specifiek bij Fier?’ 

Yet: ‘Ik werk bij RENN4 al twaalf jaar met kinderen die 

behoefte hebben aan een rustigere uitleg, meer veiligheid 

en een luisterend oor. Toen er een vacature bij Fier kwam 

leek me dat heel erg leuk, ook omdat ik nog nooit alleen 

met meiden had gewerkt.’

Waarom vind je onderwijs in een instelling – 
zoals Fier – belangrijk?
Yet: ‘Onderwijs is voor iedereen belangrijk. We proberen 

altijd de samenwerking met de school van herkomst 

aan te gaan, zodat je verder kunt waar je gebleven was. 

Zonder onderwijs is het lastig om door te stromen, dus het 

is belangrijk dat ze tóch hun diploma halen of over gaan. 

Vaak zijn de meiden en jongens wel heel gemotiveerd 

om er echt iets van te maken. Onderwijs kan óók een 

uitlaatklep zijn: als ze het goed doen op school is dat iets 

waar ze aan vast kunnen houden.’

INTERVIEW 

NAOMI &  
DE DOCENT

  

‘IK WILDE ALTIJD 
AL KINDEREN MET 
EEN SPECIALE 
BEHOEFTE 
HELPEN’

33

Naomi (16) verblijft bij Metta III – één van de opvang- en behandelgroepen bij Fier. Ze 
wil later graag zelf als hulpverlener werken. Daarom is ze op dit moment bezig met 
de mbo-opleiding Dienstverlening en Zorg en loopt ze stage bij een gastouder. Eerder 
kreeg ze les op de Fierschool, waar Yet Middelkoop vanuit RENN4 haar docent was. 
Ze was blij met Yet als docent, maar nu draaien ze de rollen om en legt Naomi Yet een 
aantal pittige vragen voor.

YET MIDDELKOOP (op de foto) 

werkt al twaalf jaar bij RENN4 

– een onderwijsorganisatie 

voor leerlingen met specifieke 

behoeftes. RENN4 verzorgt 

ook deels het onderwijs op de 

Fierschool, waar ook Yet lesgeeft. 

Daar had ze Naomi in haar klas.

NAOMI (16) verblijft bij Metta. Ze 

ging naar de Fierschool en kon 

vanuit daar doorstromen naar het 

mbo. Ze wil later namelijk graag 

als hulpverlener aan de slag.  
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  ‘WE ZIEN HOE LEERLINGEN 
BINNENKOMEN MAAR ÓÓK 
HOE ZE WEGGAAN EN HET IS 
ONGELOOFLIJK OM TE ZIEN WELKE 
STAPPEN ZE HEBBEN GEMAAKT'

33

Wat is voor jou het grootste verschil tussen 
de Fierschool en het regulier onderwijs? 
Yet: ‘De lestijd. Leerlingen hebben een paar uur les per 

dag en missen daardoor significante uren. Daarom 

moeten ze – en wij – in de vakantie doorwerken. 

Verder hebben wij bijna geen leerlingen op hetzelfde 

niveau en in hetzelfde leerjaar die óók nog eens even 

ver zijn met dezelfde vakken. Iedereen heeft dus een 

eigen lesprogramma, waardoor we niet klassikaal les 

kunnen geven. Dat is heel arbeidsintensief. Maar ik 

vind deze vorm van onderwijs heel leuk, omdat je 

meer een soort onderwijsbegeleider bent. Een ander 

verschil is dat je niet het hele jaar dezelfde leerlingen 

in de klas hebt: de ene week zit je met tien leerlingen 

in de klas en de andere week zijn het er twee.’

Wat is het zwaarst aan docent zijn bij Fier? 
Yet: ‘Als je ziet dat het niet goed gaat met een leerling. 

Je kunt een luisterend oor bieden en zoveel mogelijk 

ondersteunen bij het onderwijs, maar iemand moet 

er zelf doorheen.’ Naomi: ‘En hoe ga je ermee om als 

een leerling een moeilijke dag heeft?’ Yet: ‘Ik luister 

en vraag dan hoe ik kan helpen en wat diegene nodig 

heeft.’

Wat is je tot nu toe het meest bijgebleven 
van je carrière bij Fier?
Yet: ‘Alle leuke, grappige momenten met de leerlin-

gen. Jij weet héél goed welke momenten ik bedoel.’ 

Naomi: ‘Bedoel je die val? Ik zat bij jou voor uitleg 

en toen ik mijn kruk naar achteren schoof om op te 

staan struikelde ik heel hard. Opeens lag ik daar lan-

guit in het lokaal.’ Yet: ‘En je moest heel hard lachen. 

Toen je de volgende dag in een rolstoel naar de klas 

kwam, schrok ik echt heel erg. Ja, dat is me bijgeble-

ven. En alle open gesprekken met leerlingen. Heel 

bijzonder!’ Naomi: ‘Wat is het meest beschamende 

dat jóu is overkomen in de klas?’ Yet: ‘Ik ben een keer 

uit mijn broek gescheurd. En toen ik zwanger was 

ben ik een keer letterlijk de klas uitgerend, omdat ik 

echt zo misselijk was. Leuk zo’n interview, dankjewel 

Naomi!’

En wie vond je tijdens je studie echt een 
vervelende docent? 
Yet: ‘Moet ik de naam noemen? Haha. Nee, ik ga geen 

naam noemen. De wiskundedocent die ook mijn 

stagebegeleider was. Zij had er bijna voor gezorgd 

dat ik bij de PABO weg was gegaan.’ Naomi: ‘Ben 

je van plan om nog een tekenboek uit te brengen?’ 

Yet: ‘Goede vraag! Ik ontwerp kleurboeken die ik zelf 

uitgeef en verkoop via mijn webshop. Mijn tweede 

kleurboek is net uit en ik wil heel graag een derde 

maken. Misschien een vierde en vijfde.’

Wat leer je van je leerlingen?
Yet: ‘Dat je enorm in de put kunt zitten, maar daar ook 

weer uit kunt komen door aan jezelf te werken en hulp 

te accepteren. We zien hoe leerlingen binnenkomen, 

maar óók hoe ze weggaan en het is ongelooflijk om 

te zien welke stappen ze hebben gemaakt. Dat vind ik 

heel knap. Ook van jou, Naomi!’  

ONDERWIJS TIJDENS EEN 
OPNAME? EEN MUST!

Natuurlijk wil elke ouder het beste voor zijn kind. Een zo hoog mogelijk opleidingsniveau 
is daar vaak onderdeel van. Maar als een jongere bij een instelling wordt opgenomen 

verandert er veel in zijn of haar leven en dat leidt vaak tot een lager opleidingsniveau dan 
hij of zij aankan. Dat terwijl het juist zo belangrijk is voor het herstel, om weer volwaardig 

onderdeel te worden van de samenleving en een diploma te halen op het eigen niveau. 

Binnen Fier houdt de afdeling Leren en Meedoen zich be-

zig met onderwijs en maatschappelijke participatie en ook 

hier blijkt dat een uitdaging te zijn. ‘De meeste jongens en 

meiden hebben al flink wat breuken in hun onderwijslijn 

zitten op het moment dat ze hier binnenkomen’, vertelt 

Liesbeth Vos, projectleider integratie zorg, onderwijs en 

participatie. ‘Zodra ze hier zijn starten we zo snel moge-

lijk met het hervatten van onderwijs. Dat moet ook, want 

de minderjarige cliënten zijn natuurlijk leerplichtig. Maar 

ook jongeren die niet meer leerplichtig zijn gaan bij Fier 

naar school. Dat hoort er gewoon bij. Als het om de één of 

andere reden niet gelukt is om een diploma te halen toen 

ze nog leerplichtig waren dan verwachten we dat ze dat 

alsnog doen. Zodra we de veiligheidsrisico’s in kaart heb-

ben gebracht en helder hebben wat de doelen zijn, wordt 

er bekeken wat het meest passende onderwijs is voor die 

persoon. En als de veiligheid dat toelaat, heeft een gewone 

school, buiten de muren van Fier, altijd de voorkeur.’ 

Fier kiest er heel bewust voor om de jongens en meiden 

die worden opgenomen niet alleen te behandelen, maar 

om ze ook toekomstperspectief te bieden. ‘We geven ze 

tools in handen om straks succesvol terug te kunnen ke-

ren in de maatschappij’, vertelt Annemarie van Rijn, team-

leider Leren en Meedoen. ‘Je kunt wel alle trauma’s behan-

delen, maar als iemand dan vervolgens zonder diploma, 

werkervaring of gezonde sociale contacten weer buiten 

staat, dan is er een reële kans dat een jongere terugvalt in 

een slecht circuit van bijvoorbeeld loverboys.’

EEN PASSEND AANBOD
Daarom helpt Fier de jongens en meiden om weer een 

gewoon leven op te bouwen. Naast school zijn er ver-

schillende leerbedrijven binnen Fier waar ze werkervaring 

kunnen opdoen, zoals de Blooming Bakery en het L.A.P. 

atelier. Deze leerbedrijven zijn ook onderdeel van het be-

roepsonderwijs. Ook zijn er veel vrijwilligers die als maatje 

samen met een cliënt van alles ondernemen of helpen met 

de Nederlandse taal of huiswerk. Annemarie: ‘Natuurlijk is 

het zo dat de jongens en meiden die hier worden opgeno-

men heel veel hebben meegemaakt, maar daar passen we 

het onderwijs en de stages niet op aan. Nee, we leren ze 

33
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juist om zelf goed aan te kunnen geven wat ze nodig heb-

ben of waar ze gevoelig voor zijn. Dat zijn vaardigheden 

waar ze iets aan hebben, ze moeten zich straks overal weer 

zelf kunnen redden.’

‘En soms blijkt ook dat het even niet lukt hoor, met school 

of andere activiteiten’, licht Liesbeth toe. ‘Maar we geven 

iemand niet op, dan zoeken we naar een oplossing. We 

gaan dan liever niet over naar een lager niveau, maar we 

zoeken naar een passender aanbod. Een trapje lager is 

namelijk de makkelijkste oplossing, maar meestal niet de 

beste. Veel van de cliënten kampen met PTSS-gerelateerde 

klachten. Dan lukt het niet altijd om leerstof in je op te ne-

men. Dat betekent dus dat we creatief moeten zijn in het 

onderzoeken wat op dat moment wél haalbaar is. 

De kunst van het onderwijs is om continu te zoeken naar 

de balans tussen motiveren en overvragen, maar wat min-

stens zo belangrijk is, is dat we niet ondervragen. Deze 

kinderen zijn niet minder intelligent dan hun leeftijdsge-

nootjes, maar ze hebben domweg de pech gehad om in 

een leven vol geweld terecht te komen. En juist daarom 

moeten we het onderste uit de kan halen, omdat ze al op 

achterstand staan. Want daarmee geven we ze perspectief 

op een baan, inkomen en zelfstandigheid. We hebben als 

zorginstellingen de taak om deze kinderen en jongeren de 

best mogelijke toekomst te bieden.’

FOCUS OP MOGELIJKHEDEN
Volgens Annemarie gebeurt het binnen de leerbedrijven 

van Fier weleens dat een mentor belt, omdat een meisje 

het die dag niet ziet zitten om te komen. ‘Ons beleid is om 

hier niet in mee te gaan. Probeer het in ieder geval. Vaak 

zie je dan dat het iemand juist goed doet om uit zijn/haar 

kamer te komen en contact met anderen te hebben. Door 

het leren van nieuwe vaardigheden voel je je sterker en 

bovendien biedt het afleiding. Zodra je gaat focussen op 

de beperkingen, lijken die alleen maar groter te worden. 

Ik focus op talenten, ambities, dromen en mogelijkheden. 

Helaas is het bij veel van onze jongeren al te vaak in hun 

leven gebeurd dat ze maar weer op een lager niveau wer-

den geplaatst of dat ze helemaal werden opgegeven. En 

dat terwijl dit jongens en meiden zijn die hun leven nog 

voor zich hebben, kinderen en jongeren met prachtige 

dromen over wat ze willen bereiken in hun leven. Daarom 

moeten we ze handvatten geven om straks zo goed moge-

lijk terug te kunnen keren in de samenleving.’

SCHOOL GELIJKWAARDIG AAN 
BEHANDELING
Als jongeren forse problemen hebben, dan wordt er vanuit 

het onderwijs al snel gezegd: ga jij maar eerst aan je pro-

blemen werken en kom daarna maar terug. Hulpverleners 

leggen de prioriteit doorgaans ook bij de behandeling en 

zo lopen deze jongeren al snel grote achterstanden op in 

hun schoolloopbaan. Daarom hameren Liesbeth en Anne-

marie erop dat school en participatie gelijkwaardig moe-

ten zijn aan de behandeling, maar dat is complex binnen 

het huidige zorgstelsel in Nederland. Liesbeth: ‘Omdat de 

financiering van de zorg op basis van de behandeling is, 

krijgt die behandeling vaak voorrang boven participatie 

en onderwijs. Terwijl bekend is dat een diploma juist voor 

deze kinderen het verschil kan maken als het gaat om hun 

toekomst. En dan niet een diploma onder hun niveau, 

maar een diploma dat aansluit bij hun mogelijkheden en 

liever nog net iets daarboven. Scholen en zorginstellingen 

zouden daarom meer en beter op elkaar afgestemd moe-

ten zijn. Ze zouden elkaar moeten versterken en dat vraagt 

om verandering. In denken, in aanpak en in structuur.’

VOLHOUDEN
Zo gewoon mogelijk onderwijs en participatieprojecten 

aanbieden aan cliënten die in een alleszins ongewone si-

tuatie zitten is soms complex. ‘Ja, dat is zo’, vertelt Anne-

marie, ‘maar als ik dan weer bij de diploma-uitreikingen 

ben of als ik zie dat een kind zijn of haar passie ontdekt, 

dan weet ik weer waarvoor we het doen.’

Liesbeth beaamt dat het soms veel veerkracht van de be-

geleiders vraagt: ‘Het is veelal een creatief proces: elke jon-

gere die bij Fier wordt opgenomen is weer een puzzeltje. 

Samen met de student gaan we op zoek naar de beste op-

lossing voor die puzzel. Ik hou juist van de vastlopers, en 

van de uitdaging om dan toch weer die hele kleine ope-

ning te vinden waar een student weer op door kan.’

Veel jongeren die terechtkomen in de residentiële jeugd-

zorg komen uit gezinnen waar weinig mogelijk was als het 

gaat om bijvoorbeeld sport, hobby’s of uitstapjes. In het ka-

der van talentontwikkeling en het ontdekken waar je goed 

in bent, organiseert de afdeling ook veel andere activitei-

ten. Liesbeth: ‘Ik vind het maken van kunst een prachtig 

middel om cliënten te inspireren. Vorig jaar hadden we een 

beeldhouwweek georganiseerd. Er was een meisje dat met 

heel veel weerstand aan die week begon, ze wilde echt niet. 

Twee dagen later zag ik haar met glimmende ogen aan een 

prachtig beeld werken. Dat kunstwerk staat nu prominent 

hier in de Veilige Veste. Het is voor mij een symbolisch 

beeld geworden.’  
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‘Een diploma kan juist 
voor deze jongeren het 

verschil maken’

KIRSTEN
Kirsten (16) zit bij Fier in een groep voor slachtoffers 

van loverboys en vertelt over haar schooltraject: ‘Kijk, 

voordat ik bij Fier kwam zat ik wel op de middelba-

re school, maar ik ging er nooit heen. Ik belde dan 

school, deed alsof ik mijn moeder was en meldde me-

zelf af. Maar toen ik hier kwam vroegen ze wat ik later 

graag zou willen worden en wat ik leuk vind om te 

doen. En toen bleek dat een mbo-opleiding veel beter 

aansluit bij mijn interesses. Ik doe nu een opleiding in 

de zorg. Mijn opleiding is ook echt gericht op de vaar-

digheden die ik straks nodig heb in de praktijk, dus het 

is voor mij nu heel duidelijk waarom het belangrijk is 

om bepaalde dingen te leren. 

En dan nog is het soms wel moeilijk hoor. Als ik een 

zware therapiesessie heb gehad, dan zit mijn hoofd 

daarna gewoon helemaal vol. Het is belangrijk dat de 

trauma’s een plek krijgen, omdat er dan steeds meer 

ruimte in mijn hoofd komt om nieuwe dingen te leren. 

Later wil ik graag op een school werken als vertrou-

wenspersoon. Ik denk dat ik dat beter kan dan iemand 

die die kennis alleen maar uit boeken heeft geleerd. Ik 

heb het zelf meegemaakt en weet hoe ze zich voelen. 

Het lijkt me mooi als ik voor kwetsbare leerlingen het 

verschil kan maken.’

KYLIE
Kylie (15) vond school altijd al leuk maar kon er van-

wege veiligheidsredenen niet meer naartoe. Na een 

start op de interne Fierschool is ze ondertussen door-

gestroomd naar een reguliere mbo-opleiding zorg en 

welzijn. Kylie had al twee keer het schooljaar over-

gedaan op de middelbare school en had de keus om 

het jaar voor de derde keer over te doen of om over 

te stappen naar een beroepsopleiding in het mbo. Ze 

koos voor het laatste. 

‘Ik wil graag in de gehandicaptenzorg werken. Mijn 

broertje is ook gehandicapt dus ik weet waar het over 

gaat. Mijn broertje woont wel thuis maar begrijpt veel 

dingen niet en weet niet goed hoe hij op gebeurtenis-

sen moet reageren. Zelf wil ik uiteindelijk graag in een 

instelling werken met mensen die zwaar gehandicapt 

zijn, omdat dat juist de mensen zijn die gezien en ge-

holpen moeten worden. Ik ben blij dat ik nu goed op 

weg ben om dat voor elkaar te krijgen en dat ik een 

opleiding volg die echt bij mij past!’

FIER! | 11

OPNAME VS. SCHOLING
Wilma Aaldering deed in 2018 onderzoek naar de 

impact van een gesloten plaatsing op het huidige leven 

van inmiddels jongvolwassen meisjes. Als gevolg van 

de plaatsing hebben de meeste jonge vrouwen nu 

nog problemen op het gebied van scholing, woning, 

gezondheid en contacten. Zij ervaren een discontinuïteit 

in de schoolloopbaan. Tijdens de plaatsing ontbrak het 

allen aan geschikt onderwijs en daarna werden ze vaak 

geweigerd op het reguliere onderwijs.

Karin Kloosterboer schreef in 2019 een pleidooi voor 

doorlopende gespecialiseerde hulp aan meisjes na 

seksuele uitbuiting. In het onderzoek vertellen de 

meisjes over het algemeen dat ze graag meer aan hun 

opleiding hadden willen doen tijdens de opname, maar 

dat dat niet goed mogelijk was. Dat geeft sommigen het 

gevoel dat hun ontwikkeling heeft stilgestaan. 

‘ Een trapje lager is de 
makkelijkste oplossing, 
maar meestal niet de 
beste’

33
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Het mooiste wat 
je kunt worden 

is jezelf.
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Twee jaar oud is Hannelore als haar ouders kennismaken 

met Sipke Vrieswijk. Deze profeet, zoals hij zichzelf 

noemt, geeft samen met zijn minnares Aagje leiding aan 

de Evangelische Gemeente Gods in Velddriel. Hannelores 

ouders willen hun band met God verstevigen en Vrieswijk 

zegt dat hij hen daarbij kan helpen. Als profeet staat hij 

immers in direct contact met God. Vanaf dat moment 

woont het gezin diensten bij, en als Hannelore negen 

jaar oud is, trekt zij samen met haar moeder en haar 

zusje bij het klooster van Vrieswijk in. Haar vader blijft 

aanvankelijk achter om voor een inkomen te zorgen, 

maar volgt twee jaar later, nadat hij is ontslagen vanwege 

zijn lidmaatschap van de Gemeente Gods. Hij betrekt het 

mannengedeelte van het klooster.

‘Het is moeilijk te bevatten hoe men gevangen raakt in 

zo’n net’, begint Hannelore haar verhaal. ‘Het is maar net 

wie je tegenkomt in het leven. Als mijn ouders Vrieswijk 

niet waren tegengekomen, dan waren wij nooit in een 

sekte beland. Deze man was een meester in manipuleren, 

hij wist precies hoe hij mensen moest bespelen en hoe hij 

de macht over hen kon krijgen. Dit had iedereen kunnen 

overkomen.’

RELATIE MET GOD
Vrieswijk speelt binnen zijn gemeente continu in 

op datgene wat zijn volgelingen graag willen: een 

betere relatie met God. Hij geeft daarbij opdrachten en 

aanwijzingen. Ook aan Hannelores ouders. ‘Het begon 

heel klein, heel geniepig’, vertelt Hannelore. ‘Dan zei 

hij: “Zeg, die pen, die is niet goed voor jou. Die moet je 

wegdoen.” En dat deed je dan gewoon. En zo werd het 

steeds groter. “Jullie hond is niet goed voor de relatie met 

God. Hij moet weg.” Het werd op een gegeven moment 

zelfs zo groot dat mijn moeder werd opgedragen om 

afstand van mij en mijn zusje te nemen. We mochten geen 

contact meer met elkaar hebben, ze mocht niet meer voor 

ons zorgen, want dat zou haar relatie met God in de weg 

staan. We werden binnen het klooster uit elkaar gedreven 

en we gehoorzaamden. Ik denk dat dát het moment was 

dat ik mezelf heb uitgezet, mezelf heb begraven. Het deed 

te veel pijn om te blijven voelen. Als oudste kind voelde ik 

me verantwoordelijk voor het welzijn van mijn moeder, 

maar ik kon niets met het verdriet dat ik bij haar zag. Ik 

mocht haar niet troosten, niet met haar praten. Ook met 

mijn vader mocht ik geen contact hebben.’

‘Ons leven werd steen voor steen afgebroken’, vervolgt 

Hannelore. ‘En toen we eenmaal kapot waren, begon de 

heropbouw. Richting hem, de leider. Ik kreeg een andere 

naam, werd een marionet, net als de rest. Terwijl ik 

Wat doet het leven in een sekte met je? Welke mechanismes spelen een rol? Wat blijft er 
over van je eigen identiteit? Maar ook: hoe pak je je leven weer op als je de sekte eenmaal 
hebt verlaten? Hannelore van Otterloo (43) weet er alles van. Zij leefde als kind vijftien 
jaar lang in een sekte. Daar werd ze gemanipuleerd en misbruikt. ‘Ik dacht altijd dat dit de 
juiste plek voor mij was.’

FIER! | 15
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HANNELORE BRACHT HAAR 
JEUGD DOOR IN EEN SEKTE

‘ Hij wist precies hoe hij 
mensen moest bespelen 
en hoe hij de macht over 
hen kon krijgen’

'ER BLEEF 
NIETS OVER 

VAN MIJN 
EIGEN IK'
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precies deed wat Vrieswijk me opdroeg, werd mijn eigen 

ik steeds dieper weggestopt. Ik had geen idee meer wie 

ik was. Eigenlijk was ik niks meer. Ik wist niet meer wat 

goed en fout was, ik wist niet meer wat ik mooi, lekker 

of leuk vond. Ik wist niet of ik van de zee hield of van 

het bos. Hobby’s had ik niet. Ik had geen eigen inbreng, 

geen mening, geen grenzen. Ik raakte in mezelf gekeerd 

en voelde me vreselijk eenzaam. Maar de overtuiging dat 

God me op deze plek wilde hebben, gaf me houvast.’

Hannelore noemt Vrieswijk streng, maar op momenten 

ook joviaal. Een man met een heel charmante kant, maar 

ook een donkere. Hannelore: ‘Het was aantrekken en 

afwijzen. Het ene moment kreeg je een aai over de bol en 

leek het alsof je geliefd was, het andere moment kreeg je 

straf en was je niets waard. Dat aantrekken en afwijzen 

deed hij voortdurend. Je wist nooit in wat voor stemming 

hij was. Zoiets maakt je onzeker. Je weet nooit wanneer je 

het goed doet.’

Hannelore is elf jaar oud als ze voor het eerst bij Vrieswijk 

en zijn minnares Aagje in bed wordt uitgenodigd. Vanaf 

dat moment wordt Hannelore stelselmatig misbruikt. Vaak 

zijn er ook andere vrouwen uit de sekte bij het misbruik 

aanwezig. Hoe fout dit is, beseft Hannelore niet. ‘Als kind 

wist je dat er nog een niveau hoger in de gemeente was, 

maar je wist nooit precies hoe je daar kwam, omdat er 

nooit over gesproken werd. Dit moet het zijn, dacht ik 

toen ik bij Vrieswijk in bed ging liggen, en ik deed wat er 

van me werd gevraagd. Ik voelde me bijzonder. Ik hoorde 

er nu helemaal bij.’

OP DE VLUCHT
In de jaren die volgen lijkt het leven binnen de sekte voor 

steeds meer ophef te zorgen in de wereld daarbuiten. Er 

beginnen mensen vragen te stellen, de kinderbescherming 

komt langs, familieleden van sekteleden demonstreren 

voor het klooster. Ook journalisten duiken op de sekte en 

de politie wordt betrokken. Vrieswijk besluit samen met 

Aagje en een aantal andere vrouwen en kinderen naar het 

buitenland te vluchten. Onder hen is ook Hannelore. Ze 

gaan via Israël naar Zweden en vervolgens naar Cyprus. 

Hannelores vader heeft al eerder de sekte zelfstandig 

verlaten, Hannelores moeder en zusje zijn door Vrieswijk 

afzonderlijk van elkaar uit de sekte gezet en verblijven in 

Nederland. Hannelores moeder schakelt op aandringen 

van haar broer – Hannelores oom – de politie in. Daar 

wordt achter de schermen door wijkagent Peter Withag 

(zie kader) gewerkt aan Hannelores terugkeer. Op het 

moment dat Hannelore op Cyprus nietsvermoedend haar 

verblijfsvergunning wil verlengen, staan haar moeder en 

oom haar op te wachten om haar mee terug te nemen 

naar Nederland. Hannelore is op dat moment zeventien 

jaar oud. Hannelore: ‘Woedend was ik. Ik was er van 

overtuigd dat mijn wereld bij Vrieswijk en Aagje was, dat 

‘Het ene moment kreeg 
je een aai over de bol 

en leek het of je geliefd 
was, het andere moment 

kreeg je straf en was je 
niets waard’
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KENMERKEN VAN SEKTARISCHE 
BEWEGINGEN
• Eén charismatische en allesbepalende leider.

• Isolatie; banden familie en vrienden worden 

doorgesneden.

• Wij/zij denken; boze buitenwereld, zij begrijpen 

ons niet.

• Afnemen identiteit, aannemen andere naam.

• Buitenproportioneel straffen en vervolgens weer 

belonen.

• Afzondering van de gemeenschap ten opzichte 

van de buitenwereld.

•  Creëren slaaptekort en/of omdraaien dag-

nachtritme.

•  (Te) weinig eten en drinken.

•  Verplicht afstaan van grote sommen geld.

•  Arbeidsuitbuiting; veel voor niets moeten werken.

•  Je bent met ons of tegen ons. Geen middenweg.

•  Geen kritiek of eigen mening mogen hebben.

•  ‘Love bombing’ van nieuwe leden.

•  Ongepaste seksuele omgangsvormen.

Bron: Frank Krake, Uitgeverij Achtbaan
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Wijkagent Peter Withag was betrokken bij de zaak 

van Hannelore. Twee jaar lang werkte hij met 

verschillende partijen aan haar bevrijding uit de 

sekte, waardoor hij – onbedoeld - sekte-specialist 

werd bij de politie. 

‘Dit onderwerp gaat me aan het hart’, vertelt 

Withag. ‘Ik zie hoe veel leed het brengt. Families die 

uiteengescheurd worden, ouders die hun kinderen 

kwijtraken of andersom. Er zijn gezinnen waarvan 

de moeders opeens met de kinderen vertrekken naar 

een sekte. En daar sta je dan als echtgenoot. Voor 

mij zijn omstanders net zo goed slachtoffer. En de 

kinderen die erin meegesleurd worden, dat vind ik 

nog het allerergste.’ De verhalen die Withag te horen 

krijgt, zijn schokkend, zegt hij. ‘En het komt vaker 

voor dan we denken. Toch zijn sektes behoorlijk 

ongrijpbaar. Je weet als buitenstaander dat er dingen 

niet kloppen, maar wat moet je daar vervolgens mee? 

Als je geliefde met volle overtuiging ergens in gelooft, 

wat moet je dan? Wanneer gebeuren er nu dingen die 

écht niet meer kunnen? Dat is lastig te bepalen voor 

buitenstaanders, maar ook voor de politie.’

Volgens Withag kan iedereen klem komen te zitten 

in een sekte. ‘Maar, het klinkt gek, vaak zijn het 

hoogopgeleide mensen die een gewaardeerd lid 

zijn van de maatschappij. Denk aan psychologen, 

huisartsen, maatschappelijk werkers... Mensen zijn 

op zoek naar iets bijzonders, iets wat hen speciaal 

maakt. En iemand met een lijntje naar boven, vinden 

ze bijzonder. Aanvankelijk komen ze in een warm 

bad terecht. Ze worden gepamperd en belangrijk 

gemaakt. Maar dan komt de koude douche en is er 

geen weg terug. Je groeit er heel langzaam in. Iedere 

keer wordt er weer wat van je afgenomen, beetje bij 

beetje. Sekteleiders werken vaak met trial and error, 

ze proberen uit: hoe ver kan ik gaan, hoe ver kan 

ik iemand krijgen? Dat gaat stapje voor stapje. Die 

sekteleiders zijn overigens vaak heel aimabele mensen. 

Totdat je een hulpvraag stelt en ze jou daarbij gaan 

helpen.’

‘Je hoort vaak: haal ze er toch gewoon uit. Hup, 

binnenvallen en meenemen die hap. Maar zo 

gemakkelijk is het niet. Mensen die met geweld uit 

een sekte worden gehaald, willen terug. Je bevestigt 

daarmee wat ze al die tijd voorgespiegeld krijgen: dat 

de buitenwereld niet deugt. In het geval van Hannelore 

was het een geluk dat ze minderjarig was en ze wel 

mee móest. Maar ik heb altijd het besef gehad dat ik 

haar uit haar vertrouwde bestaan wegrukte. Bekijk het 

eens andersom: wat als iemand mij uit mijn leven zou 

trekken en me in een sekte zou stoppen, omdat mijn 

leven niet zou deugen...’

Volgens Withag zien slachtoffers in eerste instantie 

niet in dat ze slachtoffer zijn. ‘Dat is een proces van 

jaren. En als het inzicht er eenmaal is, zijn ze vooral 

ontgoocheld over het feit dat ze al die tijd in een 

leugen hebben geleefd. Ze zijn vaak kwaad op zichzelf 

en schamen zich. Dat maakt dat ze er vaak maar 

weinig over willen verklaren. Terug de maatschappij in 

is ook een langdurig proces. Kijk maar naar Hannelore.’

‘ Klemzitten in een sekte kan 
iedereen overkomen’
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ik dáár hoorde. Zij waren goed voor me, bij hen voelde ik 

me veilig en beschermd. Alles daarbuiten was gevaarlijk 

- dat was me altijd geleerd. Buiten de muren, dáár was 

het gevaar. Mensen zijn hypocriet, zei Vrieswijk altijd, ze 

liegen, zijn schijnheilig. Ik had geen enkel vertrouwen in 

de mensen buiten de gemeenschap. Tegen mijn moeder 

zei ik: jij hebt me hier gebracht, jij wéét dat dit de beste plek 

voor mij is. Ik begreep er helemaal niets van. Zij had me 

hier gebracht en nu haalde ze me uit mijn veilige situatie?’

Maar Hannelore heeft geen keus, ze móet mee naar 

Nederland. Daar wordt ze opgenomen in het gezin van 

haar oom en tante. ‘Ik werd gelijk in het dagelijks leven 

gegooid’, vertelt Hannelore hierover. ‘Daar waren zoveel 

dingen die niet strookten met wat ik had geleerd. Zo veel 

dingen die ik niet snapte en waarvan ik altijd had gedacht 

dat ze verkeerd waren. Maar tegelijkertijd viel de druk weg. 

Ik hoefde niet langer op m’n tenen te lopen, niet continu 

meer te denken dat ik het toch niet goed zou doen. Zo 

kwam er langzamerhand een proces binnenin me op 

gang. Ik kreeg mijn eigen naam terug, en daarmee mijn 

eigen ik – waarop mijn oom en tante een stevig appel 

deden. Ze vroegen naar mijn mening, lieten me initiatief 

nemen. Ik weet nog goed dat ik de eerste keer kleding 

ging kopen met mijn tante. Ze vroeg wat ik mooi vond, 

en ik had geen idee; het feit dat mijn mening überhaupt 

iemand iets kon schelen was nieuw voor me.

Mijn tante gaf mij richting, zij en haar gezin leerden me 

weer te leven. Ik ging mee in hun dagelijkse ritme en 

mijn tante moedigde me aan om dingen te doen, om 

te onderzoeken én om mijn grenzen aan te geven. Het 

moment dat ik ontdekte dat ik gewoon mocht zeggen dat 

ik helemaal niet van sinaasappels hou, was heel bijzonder. 

Eerder had ik ze altijd braaf opgegeten omdat ik dacht dat 

het zo hoorde.’

Met het wegvallen van de ene onzekerheid – die van het 

leven onder Vrieswijk, komt er een andere voor in de 

plaats, vertelt Hannelore. ‘Hoe nu? Hoe hoor je je leven 

dan wél te leven? En kan ik dit allemaal wel? Maar die 

spanning was voor mij veel gemakkelijker te hanteren 

dan de spanning van de sekte, omdat er in mijn nieuwe 

wereld veel meer vreugde en ontspanning was. Ik kreeg 

geen straf als ik iets onhandigs deed, er was niemand die 

me kleineerde. En zo kreeg ik steeds meer de indruk dat 

de wereld buiten de gemeente helemaal zo slecht niet 

was. Misschien had mijn moeder gewoon gelijk.’

NIEUW WERELDBEELD
Hannelores beeld van de wereld lijkt te kantelen, ze twijfelt 

steeds vaker aan het leven in de sekte. Twee specifieke 

momenten zijn hierin cruciaal, vertelt ze. ‘Het eerste was 

toen ik voor het eerst met mijn oom en tante naar de kerk 

ging. De sfeer daar was heel fijn, oprecht, en er was echte 

vreugde voelbaar, een gevoel van warmte. Dat klopte niet 

met wat Vrieswijk me altijd had geleerd. Hij zei altijd dat 

niemand buiten de gemeente te vertrouwen was, dat de 

wereld slecht was. Maar het voelde zo écht daar in die 

kerk. Het was als de sfeer uit mijn vroegste kindertijd.’ Het 

tweede moment waarop Hannelore begint te twijfelen aan 

alles wat ze had geleerd, was tijdens een gesprek met haar 

oom en tante. Hannelore: ‘Zij wilden met me praten over 

de sekte. Ik verdedigde die en alles wat er gebeurde. Maar 

wat er ’s nachts gebeurde dan?, vroeg mijn tante toen. Ze 

had het over het seksueel misbruik. Dat was een schok 

voor me. Ze weten het, dacht ik, ze weten alles. Vrieswijk 

had altijd tegen me gezegd dat niemand dit mocht weten 

en nu wisten zij het. Mijn tante zag hoe geschokt ik was 

en zei sorry. Dat had nog nooit iemand gedaan. Ze had 

respect voor mij, wist dat ze over een grens was gegaan 

en zei dat het haar speet. Opnieuw die twijfel: was het 

leven in de sekte wel zo goed? En de wereld daarbuiten 

wel zo slecht? Toen ik in de sekte zat geloofde ik echt dat 

dát de beste plek voor mij was. Maar nu… Langzaamaan 

kwam het besef dat wat mij was overkomen niet deugde. 

Steeds meer begon ik me af te vragen: wat is mij allemaal 

aangedaan?’

Hannelore en nog een meisje uit de sekte doen aangifte; 

Hannelore vertelt haar hele verhaal aan Peter Withag en 

een vrouwelijke collega. Na extra speurwerk van Withag 

en collega’s worden Vrieswijk en Aagje in Engeland 

opgepakt, en veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. 

Hannelore maakt de volgende stap en gaat begeleid 

wonen. Een maatschappelijk werkster helpt haar bij de 

meest praktische zaken, zoals het omgaan met financiën 

en het onderhouden van vriendschappen. ‘Zij gaf me 

voorbeelden uit haar eigen leven’, vertelt Hannelore, ‘maar 

ze liet me vooral ook zelf nadenken: hoe zou jij dit doen? 

Ook dat was nog een heel proces met vallen en opstaan. 

Gelukkig had ik dat liefdevolle gezin van mijn oom en 

tante achter me. Wat ook hielp waren de regelmatige 

bezoekjes van Peter. Hij voelde zich verantwoordelijk voor 

me, bood een luisterend oor en hielp waar mogelijk. En ik 

leerde al snel mijn man kennen - een lot uit de loterij. Ook 

hij respecteerde mijn grenzen en accepteerde me met al 

mijn butsen en deuken. Dat werkte erg helend. Toch was 

ik er nog niet. Pas na de geboorte van onze oudste zoon 

kwam ik toe aan de laatste randjes van mijn verleden, het 

seksueel misbruik. Dat heb ik toen pas kunnen verwerken.’

CIJFERS
•  Het in 2012 opgerichte Sektesignaal maakte in acht 

jaar tijd meer dan 300 dossiers aan.

•  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal 

sektes in Nederland tussen de 84 en 140 ligt.

•  Samen hebben deze sektes meer dan 8.000 

volgelingen, van 3 tot 2.500 leden per sekte.

•  50% van de sektes heeft een religieuze achtergrond, 

de andere helft een spirituele. 

•  40 sektes bevinden zich in Oost-Nederland, een 

groot deel hiervan langs de Duitse grens.

•  Eén op drie sekteleden is man, tweederde is vrouw.

•  25% van de sektes heeft een ANBI-status.

•  Tussen 2012 en 2016 werden er bij Sektesignaal 269 

meldingen gedaan van misstanden, waaronder 

in 78 gevallen een strafbaar feit, zoals misbruik en 

mishandeling. In 170 gevallen was er sprake van een 

andere misstand.

Bronnen:

 - Rapport Het warme bad en de koude douche – 

bureau Beke.

 - In de greep van een sekte - Bachelorproef 

Universiteit Gent.

 - Verkennend onderzoek naar slachtofferschap 

sektarische bewegingen in Nederland – 

Masterscriptie VU Amsterdam.

33

‘Het moment dat ik ontdekte dat 
ik gewoon mocht zeggen dat ik 
helemaal niet van sinaasappels 

hou, was heel bijzonder.’
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‘ Ze wisten het, dacht ik, 
ze weten alles. Vrieswijk 
had altijd tegen me 
gezegd dat niemand 
dit mocht weten en nu 
wisten zij het’
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TIPS
kijk- en lees-

MENSEN ZIJN INGEWIKKELD
Al jaren is de vraag naar persoonlijke begeleiding bij psychische problemen groot. Toch krijgen 

mensen nog vaak een ‘label’ opgeplakt. Psycholoog Floortje Scheepers pleit voor een andere 

denkwijze. Waar labels nu nog de norm zijn, wil ze de dialoog aangaan om elkaar te begrijpen 

en om tot betere en gepersonaliseerde zorg te komen. 

Mensen zijn ingewikkeld, Floortje Scheepers, Uitgeverij De Arbeiderspers

JOJANNEKE UIT DE PROSTITUTIE
Een paar jaar geleden verscheen de docuserie Jojanneke in de prostitutie. Nu is ze terug 

met haar nieuwe serie Jojanneke uit de prostitutie. Het verlaten van de prostitutie staat hier 

centraal. Fier heeft een bijdrage geleverd aan de serie. Je kijkt ‘m terug via www.npo3.nl

MIJN LIJF IS ME LIEF
Voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld is het lastig om in contact te 

komen met hun eigen lijf en seksualiteit. Dit boek staat vol oefeningen en feitelijke informatie. 

Voorop staat het bespreekbaar maken van seksualiteit in de hulpverlening. Ook een aanrader 

voor hulpverleners. 

Mijn lijf is me lief, Ank van Wageningen & Els Plooij, Kosmos Uitgevers

VERDWIJNPUNT
Vanuit eigen ervaring langs de verschillende aspecten van pijn en de gevolgen van geweld 

en machteloosheid. Schrijfster Wytske Versteeg beschrijft op een heldere manier de 

gevolgen van seksueel misbruik en wat trauma met je doet. Versteeg vindt het belangrijk 

om nieuwe manieren te vinden om preciezer te spreken over geweld. Dit helpt om er beter 

over na te kunnen denken en er inhoudelijk betere gesprekken over te kunnen voeren.

Verdwijnpunt, Wytske Versteeg, Uitgeverij Querido

IK GA LEVEN
In haar autobiografische debuutroman Ik ga leven vertelt Lale Gül het verhaal van Büsra. 

Büsra heeft een streng islamitische opvoeding, wat voor haar betekent dat ze dingen stiekem 

moet doen. Ze vraagt zichzelf af of dit wel is hoe ze wil leven. Gül heeft haar besluit genomen: 

voorlopig is dit haar laatste boek. Waarom? Het boek is binnen haar gemeenschap niet goed 

ontvangen en uit angst om verstoten te woorden, legt ze de pen neer.  

Ik ga leven, Lale Gül, Uitgeverij Prometheus

LOSLATEN
‘Mijn geschiedenis is een onderdeel van mijn leven’, 

besluit Hannelore, ‘alhoewel ik nooit zal begrijpen 

waarom dit is gebeurd. Ik heb veel verdriet gehad om 

wat mij is overkomen. Verdriet om datgene wat er nooit 

geweest is. Tiener zijn, opgroeien in een gewoon gezin, 

en al het andere wat ik door mijn leven in de sekte heb 

gemist. En ik ben boos geweest. Op God – waarom heeft 

hij Vrieswijk niet tegengehouden? – en op mijn ouders 

– waarom hebben ze mij daar naartoe gebracht? Maar ik 

besef nu dat ook hen dit is aangedaan. Ook mijn ouders 

waren onder invloed van Vrieswijk en zagen het gevaar 

niet. Ik heb mijn boosheid losgelaten; het is niet goed om 

met die gevoelens rond te blijven lopen. 

Je kunt je afvragen waarom Vrieswijk dit heeft gedaan. 

De eerste paar jaren na mijn vertrek uit de sekte heb 

ik getwijfeld: was Vrieswijk écht Gods Profeet of een 

gestoorde gek? En toen ik er, na de veroordeling door 

de rechtbank, van overtuigd was dat hij een gestoorde 

gek was, kwam de volgende vraag naar boven: speelde 

Vrieswijk een rol om aan zijn eigen seksuele behoeften 

te voldoen, of geloofde hij écht dat hij een profeet was? 

Toen ik de tekst op zijn graf las – hij overleed in 2019 -  

wist ik dat Vrieswijk zó gestoord was dat hij in zijn eigen 

waan geloofde. “Gods profeet”, staat er op zijn grafsteen. 

Hij speelde geen spel, hij wás het spel.’  

WAT ALS JOUW NAASTE IN EEN SEKTE 
VERBLIJFT? PETER WITHAG GEEFT TIPS.
•  Vaak proberen familieleden uit alle macht om in 

contact te blijven met hun geliefde. Maar die zien 

dat juist als een vorm van stalking. Soms wordt 

daar dan ook aangifte van gedaan. Mijn advies: 

zoek gedoseerd en vanuit liefde contact. Niet 

te vaak. Met een verjaardag, kerst… En laat ook 

anderen dat doen, zodat de boodschap niet alleen 

vanuit jou komt. 

•  Houd altijd de deur open. Laat weten: je bent altijd 

welkom.

•  Ga niet direct de confrontatie aan als iemand 

terugkomt. Ze weten zelf wel dat ze verkeerd zaten, 

of ze weten het nog niet. Geef dat tijd. 

•  Neem slachtoffers serieus, maak ze niet belachelijk. 

Voor hen is dit een heel proces (geweest), voor hen 

volkomen normaal. Probeer begripvol te zijn en 

geef ze vertrouwen. 

•  Zoek hulp bij een psycholoog die in deze materie is 

gespecialiseerd.

‘Mijn geschiedenis is 
een onderdeel van mijn 
leven, alhoewel ik nooit 

zal begrijpen waarom dit 
is gebeurd’

33

Het complete verhaal van Hannelore is te lezen in het 

boek ‘Hannelore, het meisje uit de sekte’ van  Frank 

Krake. De boodschap van dit boek is volgens Hannelore 

even simpel als mooi: ‘Er is licht aan het einde van de 

tunnel, hoezeer je ook gemanipuleerd en misbruikt 

bent. Ga niet bij de pakken neerzitten, kom in beweging 

en maak wat van je leven.’
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NIEUWE METHODIEK 
CHAT MET FIER

22 | FIER!

Vertellen dat je geweld 
hebt meegemaakt is 
vreselijk moeilijk. 
Sommige slachtoffers 
bijvoorbeeld van 
seksueel geweld, 
zwijgen decennialang, 
er zijn er zelfs die nooit 
met hun verhaal naar 
buiten komen. Via Chat 
met Fier, de online 
hulpverleningstool van 
Fier, vertellen echter 
opvallend veel chatters 
voor het eerst over hun 
ervaringen met geweld. 
Fier ontwikkelde daarom 
speciaal voor hen een 
methodiek.

Van alle slachtoffers van seksueel 

geweld die gebruik maken van de 

Fierchat, vertelt zo’n zestig procent 

daar voor het eerst hun verhaal. En 

dat is veel, zeggen Johannes Dijkstra, 

teamleider van Chat met Fier, en 

Aafke Scharloo, klinisch psycholoog 

gespecialiseerd in seksueel geweld. 

Samen met het chatteam werkten zij 

het afgelopen jaar aan de methodiek 

voor chatters die voor het eerst met 

hun verhaal naar buiten komen.  

‘Dat mensen niet snel praten over 

wat ze hebben meegemaakt, heeft 

te maken met gevoelens van schuld, 

schaamte en angst’, vertelt Johannes. 

‘Slachtoffers geven zichzelf de schuld 

van wat er is gebeurd, schamen zich 

of zijn bang voor de consequenties 

als ze met hun verhaal naar buiten 

komen. Wat gaat de dader doen? Valt 

de familie uit elkaar? Zullen ze me wel 

geloven? Met dat soort vragen worste-

len ze.’

‘Zéker als het gaat om seksueel geweld 

vertelt bijna niemand gelijk wat er is 

gebeurd’, vult Aafke aan. ‘Ongeveer 73 

procent van de slachtoffers vertelt het 

pas na een jaar en 45 procent pas na 

vijf jaar. Jongens en mannen wachten 

vaak nog langer.’

ONTHULLINGSPROCES
‘Het proces van onthullen verloopt 

van cognitief naar emotioneel’, legt 

Aafke uit. ‘Als hulpverlener moet je 

hierbij aansluiten: waar zit iemand op 

dit moment in het proces? De vraag 

‘ben je misbruikt?’ kan erg verwarrend 

zijn voor iemand die voor zichzelf 

nog niet echt heeft erkend dat dit is 

gebeurd. Zo iemand is met één druk 

op de knop weg uit de chat. En dat is 

natuurlijk zonde. Dan heeft diegene 

eindelijk de moed gevonden om in 

actie te komen en dan wordt-ie zo af-

geschrikt. Je hebt als chatprofessional 

maar één kans om het goed te doen.’ 

Johannes: ‘Slachtoffers die onthullen 

nemen woorden als misbruik, mis-

handeling of dwang vaak niet eens 

in de mond. Te confronterend of ze 

herkennen het niet bij zichzelf. Ja, 

ze vertellen dan wel over een vader 

die vervelend doet, en dat er ook wel 

rare dingen gebeuren. Maar daar blijft 

het dan in het begin bij.’ ‘Mensen die 

Eerste hulp 
bij onthullen 
van geweld

onthullen, gooien vaak wat proef-

ballonnetjes op’, vult Aafke aan. ‘Ze 

tasten af: luistert er iemand naar me? 

Bijvoorbeeld door te zeggen dat ze het 

niet leuk vinden als er iemand naast 

ze in bed komt liggen. Vaak wordt 

er na zo’n mededeling niet doorge-

vraagd, ook niet door hulpverleners. 

Er zit een handelingsverlegenheid, en 

daar moeten we vanaf.’

EUREKA-MOMENT
Voor de nieuwe methodiek van Chat 

met Fier werd de chat intensief onder 

de loep genomen. Welke verhalen zijn 

er en wat zijn de behoeften van de 

chatters? ‘Het was voor ons een soort 

eureka-moment toen we beseften 

dat de chatters in verschillende stadia 

verkeren en dat niet iedereen met 

een concrete hulpvraag komt’, vertelt 

Johannes. ‘Hulpverleners worden 

opgeleid met het idee om snel naar 

een hulpverleningsdoel toe te werken, 

maar dat is voor deze chatters hele-

maal niet aan de orde. Wij deden het 

ook hoor, vielen gelijk met de deur in 

huis: wat is het doel van dit gesprek? 

Maar daar zijn ze nog helemaal niet 

aan toe.’

Aafke: ‘Zo iemand krijgt dan een error. 

Doel? Hoezo doel? Ik weet nog niet 

eens wat ik hier precies kom doen. 

Dat werkt dus niet. Er werd ook vaak 

door de chatprofessionals gezegd: als 

je er niet over wilt praten, dan hoeft 

het niet. Maar dat is juist wél nodig. 

Vertel maar, want dan kunnen we 

je helpen. We – hulpverleners ook 

- hebben nog wel eens de neiging 

om in de vermijding te gaan. Maar 

daarmee helpen we slachtoffers niet. 

We moeten dus anders gaan denken, 

anders gaan communiceren, en 

kijken naar taal, naar welke woorden 

je gebruikt – want woorden zijn je 

grootste tool op de chat. Niet steeds 

zeggen hoe erg het is, maar concrete 

handvatten bieden om te vertellen. 

De chathulpverleners waren in het 

begin sceptisch over deze werkwijze. 

Mogen we dan helemaal niet meer 

zeggen hoe erg we het vinden? Ja dat 

mag en is ook belangrijk, maar wel op 

het juiste moment; emoties komen 

ná de cognitieve herkenning. Eerst 

handelen, dan huilen.’

ANKERTJE VOOR DE 
VOLGENDE DAG
Als iemand dan zijn of haar verhaal 

heeft verteld is het heel belangrijk 

om iets aan eerste opvang te 

doen, zeggen Aafke en 

Johannes. Aafke: ‘Dat 

is heel praktisch gaan 

kijken: wat moet er 

nu gebeuren, wat 

heb je op dit mo-

ment nodig, kun 

je vanavond sla-

pen?’ Johannes: 

‘Daarnaast probe-

ren we afspraken 

over het vervolg 

te maken. Kom je 

morgen terug op 

de chat? Dat geeft 

iemand perspectief, 

een ankertje voor de volgende dag. Ik 

mag terugkomen, ik ben niet alleen.’ 

‘Nu we een tijdje met deze methodiek 

werken, zien we dat het vruchten 

afwerpt’, zegt Johannes. ‘We weten 

chatters beter te binden en meer te 

laten vertellen. Het is heel bijzonder: 

onze vraagstelling is korter, maar de 

antwoorden zijn langer. Dat geeft de 

hulpverlener houvast in het proces: 

wat past bij deze chatter? De chatters 

zelf zijn ook positief, en benoemen 

vaak dat ze nog nooit op deze manier 

over hun trauma hebben kunnen of 

durven spreken.’ 

GEEN ONE SIZE FITS ALL
De methodiek wordt de komende 

tijd doorontwikkeld. Denk aan toe-

spitsing op specifieke doelgroepen. 

Aafke: ‘Het mooie van Chat met Fier 

is dat iedereen mag komen. Van jong 

tot oud, van mensen die voor het 

eerst praten over wat ze hebben mee-

gemaakt tot mensen met een concre-

te hulpvraag. Dat is een kracht, maar 

het vraagt ook een flexibele manier 

van werken. Online hulpverlening is 

echt een vak apart. De professionals 

die achter de chat zitten moeten goed 

kunnen inschatten: welke vragen stel 

ik aan wie? Het is geen one size fits all.’ 

‘Daarom willen we blijven verfijnen 

en verrijken’, zegt Johannes. ‘Steeds 

weer stappen zetten om slachtoffers 

aan te spreken op de manier die bij 

hen past. Steeds op zoek naar een 

nieuw eureka-moment.’  

De nieuwe chatmethodiek is mogelijk 

gemaakt met steun van Stichting 

Achmea Slachtoffer en Samenleving 

(SASS). Onderdeel van de methodiek 

zijn diverse tools voor slachtoffers, 

zoals een lekker slapen plan, zappen 

met je gedachten en een veilige plek. 

De chat is te vinden via chatmetfier.nl

‘Van alle slachtoffers 
van seksueel geweld 
die gebruik maken 
van de Fierchat, 
vertelt zo'n 60%  
daar voor het eerst 
hun verhaal’
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MISBRUIKT EN
UITGEBUIT

Wie zijn de jongens van Ravi en 
wat hebben ze meegemaakt?
‘Bij Ravi verblijven jongens die onder dwang, 

manipulatie en misleiding zijn misbruikt. Dit 

gebeurt vaak door oudere mannen, ook wel 

sugar daddy’s genoemd, die de jongens met 

geld of dure kleding omkopen om seksuele 

handelingen te verrichten. Sommige jongens 

zijn homoseksueel en die geaardheid wordt 

niet altijd geaccepteerd door hun omgeving. 

Dit maakt ze kwetsbaar, en daardoor een 

makkelijk slachtoffer. Ze snakken naar de 

erkenning die ze thuis niet altijd krijgen. De jongens 

op de groep vinden het lastig om hun grenzen aan te 

geven, gezonde relaties aan te gaan en komen veelal 

terecht in een netwerk dat misbruik van hen maakt. 

Op school lopen ze hierdoor achterstanden op en zo 

vallen ze vroegtijdig uit. Hulp vragen is lastig voor 

deze jongens, omdat er veel taboes rusten op seksueel 

misbruik van jongens.’

Welke taboes en vooroordelen zijn er dan 
over seksueel misbruik onder jongens?
‘Mensen gaan er over het algemeen vanuit dat jongens 

voor zichzelf kunnen opkomen en dat ze zichzelf 

kunnen redden. Daardoor denken we dat ze geen 

slachtoffer kunnen worden van seksueel misbruik. 

Bij jongens heerst er daarom veel schaamte rondom 

het misbruik en praten ze er amper over als het hen 

overkomt. Van slachtoffers hoor ik vaak dat ze niet 

serieus worden genomen en er zelfs lacherig wordt 

gedaan door de politie wanneer zij aangifte doen. 

Omdat het voor de omgeving lastig is om de jongens 

te herkennen en erkennen als slachtoffer, is het voor 

de jongens zelf al helemaal ingewikkeld. Via de online 

hulpverleningstool Chat met Fier zien we gelukkig wel 

steeds meer jongens die anoniem hun verhaal doen, 

dat is een eerste stap.’

Wat wil je bereiken met dit onderzoek?
‘Ravi bestaat nu twee jaar, maar qua onderzoek 

naar de doelgroep is er nog veel te onderzoeken, 

staan we nog aan het begin. We onderzoeken wat 

we in de toekomst beter kunnen doen, zodat we het 

zorgprogramma kunnen doorontwikkelen op basis 

van nieuwe inzichten. Dit doen we onder andere door 

in gesprek te gaan met de jongens en te luisteren 

naar hun wensen en behoeftes. Daarnaast vinden 

we het belangrijk om te kijken hoe genderspecifiek 

het zorgprogramma moet zijn: waar moet het 

zorgprogramma hetzelfde zijn als bij meiden die 

slachtoffer zijn van seksueel misbruik en waar moet 

het anders zijn? Ook willen we de maatschappelijke 

vraagstukken en aannames ten aanzien van geweld 

tegen jongens beter in kaart brengen. Vervolgens 

willen we dat beeld bijstellen, zodat jongens zonder 

schaamte over hun problemen kunnen praten. 

Jongens kunnen net zo goed slachtoffer zijn en 

verdienen optimale zorg.’

Wat zijn de belangrijkste resultaten tot 
nu toe?
‘De jongens hebben allemaal iets anders meegemaakt. 

De één is seksueel misbruikt en de ander heeft 

seksueel geweld gepleegd. We zien dat er vaak wordt 

gekeken naar het gedrag van de jongens: dit is meestal 

druk en agressief, waardoor ze het etiket ‘dader’ 

opgeplakt krijgen. Op emotioneel gebied speelt er 

doorgaans echter veel meer en zijn ze juist slachtoffer. 

Zorgverleners vragen hier niet altijd naar en hierdoor 

krijgen deze jongens niet de juiste zorg. 

Bij Ravi zien we dat slachtofferschap juist wel en 

tijdens de groepsgesprekken met de jongens zien we 

dat ze zich steeds kwetsbaarder en opener opstellen. 

Hierdoor krijgen ze meer begrip voor elkaar. Door het 

bespreken van hun problemen in de groep, kunnen ze 

individueel ook beter geholpen worden. We willen het 

praten over seksueel geweld normaliseren, zodat de 

jongens meer praten en de zorgverleners meer en beter 

vragen. We willen uitdragen dat jongens behandeling 

verdienen en dat ze mogen zijn wie ze willen zijn.’  

DE JONGENS VAN RAVI

Jongens en mannen 
komen nauwelijks in 

beeld bij de hulpverlening 
als zij slachtoffer zijn 

van seksueel geweld. Ferdi 
Bekken, onderzoeker bij Fier, 

zoekt uit waarom. Dit doet 
hij bij Ravi: een behandelgroep 

van Fier waar jongens geholpen 
worden die te maken hebben met 

seksuele uitbuiting en/of seksueel 
misbruik. Wie zijn deze jongens? 

En hoe kunnen we de specialistische 
zorg voor hen verbeteren?

‘ Er wordt vaak gekeken naar 
het gedrag van de jongens: dit 
is meestal druk en agressief, 
waardoor ze het etiket 'dader' 
opgeplakt krijgen’
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Bloemen bloeien 
waar ze 

ruimte krijgen. 
Mensen ook.
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'IK 
DACHT 
DAT ZE 

DOOD 
WAS'

LEONIES ZUSJE ZIT IN SYRIË

‘Petra en ik waren eigenlijk altijd al tegenpolen: ik had mijn 

leven op orde, zij maakte nooit iets af. Sinds de scheiding 

van onze ouders woonden we bij mijn moeder, onze band 

was slecht. We hadden vaak ruzie en ze jatte mijn spullen. Ze 

was altijd mijn vaders oogappeltje, maar ook zíjn vertrouwen 

beschaamde ze. Mijn moeder liet ons heel vrij in wat we 

deden. Er was dus weinig zicht op Petra toen ik uit huis ging. 

Opeens vertelde ze dat ze zich had bekeerd tot de islam. 

Mijn vader en ik waren verbaasd en wilden weten waarom. 

Uit respect naar mijn ouders, antwoordde ze. Een echte 

uitleg kregen we – in onze ogen - niet. Mijn moeder wilde 

dat ze gewoon gelukkig was. Vlak daarna hulde ze zich in 

traditionele moslimgewaden. Eerst stiekem – ze verkleedde 

zich in de steeg – daarna ook thuis. 

UIT LOGEREN
“Mam, ik ga twee weken ergens anders logeren”, zei ze op een 

dag. Wij dachten dat ze even rust wilde van alle commotie. 

Totdat ze twee weken later niet terugkwam. Ik was op mijn 

werk en ontving een appje van een onbekend nummer: 

Leonie, het gaat goed met me, maar ik ben in Syrië. Ik was 

kalm, omdat ik het eerst niet geloofde. Mijn vader evenmin. 

We probeerden haar bewijs van Syrië te ontfutselen, maar 

tevergeefs. Ik herkende haar niet meer. Zo kil, zo weinig 

empathie. Toen ik boos werd, blokkeerde ze me. 

Mijn moeder was de enige die toen via Facebook contact met 

Petra had en uiteindelijk te weten kwam waar ze was. In Homs, 

wat inderdaad een stad in Syrië is. Ze was getrouwd met een 

IS-strijder en kreeg met hem een kind. Ik heb nog even contact 

gehad met haar, want ik wilde antwoorden. Waarom kom je 

niet terug? Waarom ben je naar Syrië gegaan? Waarom ben je 

bekeerd? Je klaagt altijd dat het er vreselijk is, maar je vertrok 

toch uit eigen wil? Ik begreep het niet, maar duidelijkheid 

kreeg ik ook niet. Ondertussen was ik in contact gekomen met 

het LSE. Ik kon goed praten met mijn casemanager en ze liet 

me beelden en foto’s zien van het gebied waar Petra zat. Zo 

kreeg ik een idee van hoe Petra leefde.

RADIOSTILTE 
Eind 2017 bevond Petra zich in Raqqa. Ze informeerde ons 

over de bombardementen daar en vroeg ons voor haar 

Leonie (31) komt uit een 
Nederlands gezin. Vijf jaar 
geleden bekeerde haar zusje 
Petra zich tot de Islam en 
reisde af naar strijdgebied 
in Syrië, waar ze trouwde 
met een IS-strijder en een 
kind kreeg. Leonie zag haar 
nooit weer. Ze kreeg steun 
van het Landelijk Steunpunt 
Extremisme (LSE) en deelt nu 
haar verhaal. Om voor andere 
‘achterblijvers’ de drempel om 
hulp te zoeken te verlagen. 

te bidden. Toen hoorden we niets meer. We waren bang. 

Ondertussen sloeg thuis het noodlot toe: mijn moeder werd 

ernstig ziek. Ik deed alles om haar te verzorgen totdat ze 

begin 2018 overleed. Dat was zwaar. Ik kon mijn verlies met 

niemand delen en moest alles alleen regelen. Van Petra’s 

kant nog steeds radiostilte. Ondanks de slechte verbinding in 

Syrië, hadden we nog nooit zó lang niets van haar vernomen. 

In maart ontving ik via via het nieuws dat Petra gestorven 

was. Heel verdrietig, maar ik had nu ook de afsluiting die ik 

zo hard zocht. 

Althans, dat dacht ik. Een jaar later kreeg ik een bericht van 

Petra. Van mijn zusje waarvan ik dacht dat ze er niet meer was. 

Ze leeft nog. Ik wist niet wat ik moest voelen en huilde. Nadat 

ik al mijn moed bij elkaar raapte om haar te vertellen dat 

mama overleden was, bleek dat ze dit al wist. Woedend werd 

ik. Hoe heeft ze geen afscheid kunnen nemen? Waarom was 

ze er niet tijdens haar ziekbed? Ze liet mij alles alleen regelen. 

Ik nam haar dit zó kwalijk dat ik het contact verbrak. Voorgoed. 

 
LOTGENOTEN
Ik vroeg me vaak af of ik tekortgeschoten ben bij Petra. Heb 

ik signalen gemist? Ze had veel vrienden van buitenlandse 

afkomst, maar dat betekent toch niets? Ze was vaak weg, maar 

welke tiener is dat niet? Via het LSE kwam ik in contact met 

lotgenoten. Dat heeft me enorm geholpen, omdat ik voelde 

dat ik niet alleen was in deze situatie. Dat het niet aan mij ligt. 

Dat het anderen ook overkomt. Een aantal had nog contact 

met hun familielid daar, waardoor ik nog duidelijker een beeld 

kreeg van het IS-gebied – maar ook van de islam. Dat gaf me 

veel rust. Ik kan het nu een plek geven. Al weet ik nooit zeker 

of dit écht afgesloten is.’  

De namen van Leonie en Petra zijn vanwege veiligheids- 

redenen veranderd.
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‘ Ik ontving via via 
het bericht dat Petra 
gestorven was in de strijd’

LANDELIJK STEUNPUNT EXTREMISME
Het Landelijk Steunpunt Extremisme (het LSE) 

is onderdeel van Fier en gespecialiseerd in de 

omgang met personen die geradicaliseerd zijn en 

hun omgeving. Het LSE biedt hulp en advies aan 

burgers en professionals die te maken hebben met 

radicalisering en extremisme, en draagt zo bij aan de 

leefbaarheid en veiligheid in Nederland. 

www.landelijksteunpuntextremisme.nl
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Droom wordt 
werkelijkheid met 

Veilige Veste 2.0

Fier opent nieuwe Veilige Veste 
in Capelle aan den IJssel

Trots. Dat is hoe we kijken naar onze Veilige Veste 2.0. in Capelle aan den IJssel. Een project 
waarin we opnieuw een oud kantoorpand omtoverden tot een veilige plek voor slachtoffers 
van geweld en misbruik. Fier-bestuurder Linda Terpstra, blikt samen met Edwin Blom, direc-
teur van Dura Vermeer Bouw Heyman en Reimar von Meding van KAW architecten terug op 
de maatschappelijke missie die ze samen hebben volbracht. ‘Meisjes en vrouwen hoeven zich 
niet langer te verstoppen.’ 

De Veilige Veste is het initiatief van 

Linda Terpstra, voorzitter van de Raad 

van Bestuur van Fier. ‘Mijn droom was 

een mooi, veilig en duurzaam ge-

bouw’, vertelt Linda. ‘Een gebouw op 

een centrale plek, waarin we de meest 

kwetsbaren in onze samenleving vei-

lig kunnen opvangen, behandelen en 

begeleiden. Oftewel een Veilige Ves-

te. Een gebouw dat tegelijkertijd een 

maatschappelijk statement vormt, 

omdat het de problematiek zichtbaar 

maakt en de boodschap uitzendt dat 

slachtoffers van seksueel misbruik en 

geweld zich niet hoeven te verstop-

pen en op te sluiten in achterkamer-

tjes. De daders moeten gestraft en op-

gesloten worden, niet die kinderen en 

jonge vrouwen.’

Linda’s droom werd realiteit met de 

opening van de eerste Veilige Veste in 

2012 in Leeuwarden. Dat smaakte naar 

meer. De Veilige Veste 2.0 in regio Rot-

terdam-Rijnmond werd een stip op de 

horizon. Fier stuitte in januari 2018 op 

een oud kantoorpand in Capelle aan 

den IJssel dat in potentie aan alle ei-

sen voldeed. Door de steun van de Na-

tionale Postcode Loterij kwam die stip 

ineens dichtbij. Linda trok aan de bel 

bij directeur en architect Reimar von 

Meding van KAW wiens ontwerpteam 

ook het ontwerp voor de eerste Veili-

ge Veste in Leeuwarden had gemaakt. 

Een ontwerp dat in 2012 is bekroond 

met de Award voor Duurzaam Ont-

werp en in 2014 met de Hedy d’An-

cona-prijs. ‘Never change a winning 

team’, zegt Linda. Reimar: ‘Aan dit be-

langrijke doel werkten wij graag op-

nieuw mee.’ Toen restte de uitdaging 

een innovatieve bouwer te vinden 

die zonder winstoogmerk, in een kort 

tijdsbestek en met een beperkt budget 

dezelfde droom wilde waarmaken. 

Linda: ‘In Dura Vermeer vonden wij 

onze match.’

SHINE BRIGHT
Directeur Edwin Blom twijfelde geen 

seconde: ‘Eigenlijk wees alles erop dat 

we het niet moesten doen. Er was te 

weinig geld en te weinig tijd. Maar 

het feit dat wij als bouwer een vuist 

konden maken tegen dit maatschap-

pelijke probleem, creëerde een gevoel 

van trots. Daarnaast kregen we de ge-

legenheid een lelijk leegstaand kan-

toorpand te transformeren naar een 

prachtig duurzaam pand. Dat vinden 

wij als renovatie- en transformatie-

specialist natuurlijk heel waardevol. 

De credits voor dat prachtige ontwerp 

gaan overigens volledig naar KAW.’

Het is een ontwerp waar de architect 

flink mee geworsteld heeft. ‘Het pand 

moest dicht en veilig zijn, maar tege-

lijkertijd openheid en transparantie 

uitstralen. Hetzelfde gold voor de bui-

tenruimte. Dat was echt een kunst.’ De 

wensen van Fier zijn teruggekomen 

in een innovatief ontwerp waarbij 

op de begane grond een gevoel van 

openheid is gecreëerd door grote 

raampartijen. De gevel op die ver-

dieping, waar zich bewust alleen ge-

meenschappelijke ruimtes bevinden, 

is bekleed met hout voor een zacht en 

warm gevoel. Daarnaast heeft de bui-

tenkant van het pand door middel van 

schilderwerk een geheel nieuwe look 

gekregen. ‘Het zijn diagonale lijnen 

die een diamantpatroon vormen’, legt 

Reimar uit. ‘We vonden het een mooie 

beeldspraak voor de meiden in het 

pand: shine bright like a diamond.’

SUPERHELD
Om de intentie van die beeldspraak 

te ondersteunen, liet Dura Vermeer 

tijdens de werkzaamheden een spe-

ciaal bouwdoek ontwerpen. Edwin: 

‘Ik ergerde mij aan alle lelijke schut-

tingen en steigers. We waren met iets 

heel moois bezig en dat wilde ik naar 

de buurt uitstralen. Ik heb daarom een 

illustratie laten maken van een meis-

je dat in haar schaduw een superheld 

zag. Anoniem en stilistisch, maar met 

een sterke boodschap.’ Voor Linda 

symboliseerde het doek de ambitie die 

de partijen hadden. ‘Om te innoveren 

heb je inspiratie nodig. We hebben el-

kaar in onze samenwerking weten te 

verleiden met die prachtige droom om 

een veilige plek te creëren. Iedereen 

voelde de intrinsieke motivatie om dit 

tot een succes te maken. De inspan-

ning van de één versterkte de inspan-

ning van de ander. Allemaal hadden 

we hetzelfde doel. Zo hebben we sa-

‘Het pand moest dicht en veilig 
zijn, maar tegelijkertijd openheid 
en transparantie uitstralen’
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DIEPE BUIGING
Dankzij een heldere stip op de hori-

zon, een gedeelde ambitie gecombi-

neerd met eerlijke en open commu-

nicatie tussen de drie partijen en de 

gezamenlijke intrinsieke motivatie 

om de droom van Fier te realiseren, is 

de bouw van de Veilige Veste 2.0 bin-

nen tien maanden gerealiseerd. ‘Die 

snelheid en drive hebben wij ook bij 

de gemeente Capelle gevoeld’, vertelt 

Linda. ‘Ze heeft enorm snel gehan-

deld, ons iedere dag laten voelen dat 

ze er vol voor gaan! Een mooi voor-

beeld van dat niet alleen de overheid, 

en ook niet alleen de markt het ma-

ken, maar de samenwerking van alle 

partijen.’

Edwin: ‘Tien maanden is echt snel. 

Ik maak een diepe buiging voor mijn 

team. De organisatie verliep strak, er 

is netjes gewerkt en zelfs de corona-

maatregelen leverden geen vertra-

ging op. Elke keer als ik op de bouw 

was, voelde het alsof er een team 

stond dat streed voor een missie. Ik 

durf te stellen dat de mannen op de 

bouw verliefd waren op dit project. Ik 

ben waanzinnig trots dat we dit voor 

elkaar hebben weten te boksen.’ Ook 

architect Reimar kijkt vol trots naar 

het pand dat eind vorig jaar is opgele-

verd: ‘Niet alleen vanwege het prach-

tige doel, maar ook omdat we laten 

zien dat we door het transformeren 

van bestaande bouw een positieve bij-

drage kunnen leveren aan de ontwik-

keling van een gebied.’ Linda voegt 

toe: ‘Ik ben niet iemand die slijmt, dus 

ik meen dit vanuit de grond van mijn 

hart: Dura Vermeer en KAW hebben 

iets uitzonderlijks neergezet. Compli-

menten voor het voltallige bouwteam.’

POSITIEVE IMPACT
De eerste bewoners zijn in janua-

ri in het pand getrokken. Linda: ‘De 

meiden zijn happy met hun kamers 

en voelen zich veilig in het pand. De 

ruimte fungeert zoals beoogd als der-

de pedagoog. Op macroniveau hoop 

ik dat het gebouw een maatschappe-

lijk debat aanwakkert. Het is namelijk 

belachelijk dat de Veilige Veste über-

haupt nodig is. Geweld in intieme re-

laties voltrekt zich altijd achter geslo-

ten deuren, maar om dit gebouw kan 

je niet heen. Hoe meer wij aanwezig 

zijn, hoe minder mensen kunnen 

wegkijken.’

Edwin: ‘Ik ben enorm trots dat wij sa-

men een thuis hebben kunnen bieden 

aan de vrouwen en jonge meiden die 

het zo hard nodig hebben.’ Het project 

inspireert de directeur om de maat-

schappelijke betrokkenheid van Dura 

Vermeer verder door te zetten. ‘Linda 

heeft ons nog meer doen inzien dat 

wij als bouwer een enorme positieve 

impact kunnen uitoefenen op een 

gebied. Wij kunnen verduurzamen, 

helpen bij het beschermen van een 

specifieke doelgroep en bij het creë-

ren van sterke buurten.’

Een nieuwe samenwerking in de toe-

komst sluit het drietal dan ook niet 

uit. ‘Een grote droom van mij is om 

samen met deze heren een tweeling-

toren naast de Veilige Veste 2.0 te rea-

liseren’, vertelt Linda, ‘met daarin een 

kantoor van Dura Vermeer of KAW 

waar onze meisjes stage kunnen lo-

pen. De torens zijn in mijn droom 

verbonden met een glazen brug die 

symboliseert dat non-profit en pro-

fit uitstekend kunnen samenwerken 

en elkaar kunnen inspireren en ver-

sterken.’ Edwin en Reimar glimla-

chen beiden bij het horen van Linda’s 

droom. Dat de samenwerking tussen 

de drie een staartje krijgt is zeker. Of 

het nou in de vorm is van een twee-

lingtoren of doordat Dura Vermeer 

vanaf nu alle taarten uit de bakkerij 

in de Veilige Veste bestelt, zal de toe-

komst uitwijzen, maar de band tus-

sen de partijen is onbreekbaar. Linda: 

‘Deze mannen zijn mij heel dierbaar. 

Ik hoop dat onze samenwerking an-

dere organisaties inspireert ook stil te 

staan bij de maatschappelijke impact 

die ze kunnen maken. Ik blijf dromen 

over wat wij in de toekomst nog sa-

men kunnen neerzetten.’  

men geëxcelleerd.’ En in hoog tempo: 

‘Het moest snel want we hadden een 

doelgroep die op onze deur klopte.’

DUURZAAMHEID
Niet alleen snelheid, maar ook geld 

vormde een flinke uitdaging bij de 

realisatie van de Veilige Veste 2.0. ‘De 

schatting van het prijskaartje was ge-

maakt in de tijdsgeest van de bouw 

van de eerste Veilige Veste in 2012’, 

vertelt Edwin. ‘De prijzen zijn sinds-

dien enorm gestegen waardoor de 

financiële haalbaarheid van het pro-

ject in het gedrang kwam. Wij heb-

ben in samenspel met KAW en Fier de 

vertaalslag gemaakt van het ontwerp 

naar een haalbaar plan. Vanwege het 

beperkte budget moesten we con-

cessies doen op met name materiaal-

gebruik, maar we zijn erin geslaagd 

de ambities overeind te houden. We 

hebben gekozen voor slim hergebruik 

van materialen en snelle uitvoerings-

methodieken.’ Achteraf een logische 

keuze aangezien duurzaamheid een 

belangrijk onderdeel uitmaakt van de 

ambitie van Fier. Linda: ‘Ik vind dat 

duurzaamheid onderdeel moet zijn 

van alle activiteiten die we onderne-

men als mensen, dat wil ik met dit 

pand uitstralen.’ Het duurzame pand 

representeert daarnaast het duurzame 

zorgconcept van Fier. ‘Wij willen dat 

onze bewoners op lange termijn de 

effecten ondervinden van onze zorg. 

Wij investeren in de toekomst.’

De duurzaamheidsdoelstelling van 

Fier is met de transformatie van het 

oude kantoorpand behaald. Edwin: 

‘Los van de zonnepanelen, de nieuwe 

isolatieschil en duurzame bouwtech-

nieken, hebben wij de levensduur van 

dit pand met misschien wel honderd 

jaar verlengd. Dat is in essentie al een 

duurzame gedachte. En het ener-

gielabel van de Veilige Veste is van F 

naar A gebracht.’ Reimar voegt toe: 

‘We hebben door het beperkte budget 

concessies moeten doen, maar ik ben 

heel trots op hoe ver we zijn gekomen. 

Het energieverbruik van het gebouw 

is echt heel laag. Daarnaast kwamen 

we tijdens de bouw tot de ontdekking 

dat we een verdieping konden toe-

voegen zonder extra palen te slaan. 

We hebben dus meer volume toege-

voegd, zonder extra ruimte in de stad 

in te nemen.’ De architect hoopt dat 

het project inspireert op een andere 

wijze naar het circulariteitsvraagstuk 

in de bouw te kijken. ‘In plaats van nu 

iets bedenken dat je in de toekomst 

kan hergebruiken, hebben wij iets be-

staands een nieuwe bestemming ge-

geven op een heel toffe wijze. Dat per-

spectief ontbreekt soms in de bouw. 

Ik vind het mooi dat we door Fier een 

platform hebben gekregen om aan-

dacht te vragen voor deze broodnodi-

ge innovatie in de bouw.’

Linda noemt het project dan ook een 

broedplaats voor innovatie. Niet al-

leen op het gebied van duurzaamheid 

in de bouw, maar ook op het gebied 

van samenwerking tussen profit en 

non-profit. Daarnaast vormt de Veili-

ge Veste 2.0 een mooi voorzetje in een 

stedelijk gebied dat geheel vernieuwd 

wordt en is Fier innovatief met haar 

holistische zorgprogramma. ‘Het bor-

relt hier van inspiratie, ambitie en in-

novatie.’

MET DANK AAN...
Mooie dingen bouwen doe je 

samen. De Veilige Veste in Capelle 

aan den IJssel was er nooit 

gekomen zonder de (financiële) 

steun van een groot aantal 

fondsen, bedrijven, organisaties, 

particulieren en de gemeente 

Capelle. Zo kregen we steun van 

de Nationale Postcode Loterij, 

Porticus, de Adessium Foundation, 

de JanIvo Stichting, het Kansfonds, 

het Oranje Fonds, het fonds 

NutsOhra, het Sint Laurensfonds, 

SASS Stichting Achmea Slachtoffer 

en Samenleving, Stichting Dura 

Charity Foundation, Dura Vermeer 

Groep, de Rabobank Foundation, 

Stichting Kinderpostzegels, het Sint 

Laurensfonds, de Fundatie van den 

Santheuvel, Sobbe, de M.A.O.C. 

Gravin van Bylandt Stichting, 

het Rotterdams Vrouwenfonds, 

Stichting Boschuysen, Stichting 

Elise Mathilde Fonds, de Van 

Cappellen Stichting, de Konferentie 

Nederlandse Religieuzen, Stichting 

Physico, Stichting Zonnige Jeugd, 

Stichting Sociaal-Medische 

Hulp, Stichting Kinderfonds van 

Dusseldorp, Stichting Bevordering 

van Volkskracht, Soroptimisten 

Rotterdam, Stichting Weeshuis 

der Doopsgezinden, Stichting 

Steunfonds Jeugdbescherming 

Rotterdam, Stichting Physico, 

Stichting Kinderzorg Den Haag-

Rotterdam, Stichting Bevordering 

Maatschappelijke Dienstverlening 

Rotterdam, Avinty, Stichting van 

Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag, 

de Christine Bader Stichting Irene 

KinderZiekenhuis, het Dirk Bos 

Fonds, Stafford Capital Partners, 

Stichting De Groot Fonds, de Van 

Der Mandele Stichting, The Body 

Shop, de Facilicom Foundation, het 

Fonds Welzijnswerk, de Snickers-

de Bruin Stichting en Stichting 

Dioraphte. Duizendmaal dank aan 

iedereen die deze droom mogelijk 

heeft gemaakt!

‘Wij willen dat onze bewoners 
op lange termijn de effecten 
ondervinden van onze zorg. 

We investeren in de toekomst’
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 VEILIGE VESTE IN BEELD 

' IK VOEL ME HIER 
HELEMAAL THUIS' 

   

VLINDER (13): ‘Eerst zat ik in een 

crisisopvang, omdat ik een relatie heb 

die wordt afgekeurd. Vanuit daar ben ik 

overgeplaatst naar een locatie van Fier in 

Rotterdam. Begin dit jaar zijn we verhuisd 

naar de nieuwe Veilige Veste. Er waren eerst 

veel meer meiden dan dat ik gewend ben. 

Dat was even wennen, maar het gebouw 

is echt supermooi. Eerst was ik bang het 

gevoel te krijgen dat ik in een instelling zit, 

maar dat was helemaal niet het geval. Ik heb 

een luxe kamer en de inrichting geeft een 

thuisgevoel. Het is echt een upgrade!  

 

Mijn eigen kamer is mijn favoriete plekje, 

waar ik me terug kan trekken. Thuis was dit 

de enige plek waar ik me op mijn gemak 

voelde. Nu vind ik het ook in de woonkamer 

heel leuk, omdat ik me op mijn plek 

voel binnen de groep. Ik hou erg van de 

gezelligheid.   

 

De begeleiders geven me totaal niet het 

gevoel dat ik een cliënt ben. Als ik ergens 

mee zit en wil praten, kan ik altijd bij iemand 

terecht. Het is rot om te horen dat je uit huis 

moet, maar toch denk ik dat het beter is dat 

dit is gebeurd. Ik voel mij echt thuis in dit 

luxe Fierhotel!’
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  VEILIGE VESTE IN BEELD 

' ALLE 
VERANDERINGEN 
MAKEN EEN 
GROOT VERSCHIL' 

  MIRA: ‘Ik werk bij Fier als secretaresse en 

receptioniste. Als secretaresse heb ik een 

ondersteunende rol voor het ambulante 

team en als receptioniste laat ik mensen 

binnen en doe ik andere facilitaire taken. In 

het nieuwe gebouw weet ik precies wie er 

rondlopen. Wanneer mensen aanbellen, kan 

ik zien wie er staan, kan ik met ze spreken 

via de intercom en de deur open doen. De 

wachtkamer is erg mooi en professioneel. 

Het ziet er nieuw en fris uit en er zijn mooie 

kleuren: een warm welkom. Achter de 

receptie kan ik mijn werk als secretaresse 

doen zonder het overzicht te verliezen.  

 

We zijn er echt op vooruit gegaan. Als ik 

niet zou weten dat dit pand er al stond, 

had ik gedacht dat het er voor ons was 

neergezet. Alles in het gebouw is gestript 

en we hebben het helemaal eigen gemaakt. 

Je ziet echt niks van de oude inrichting 

terug. Dit gebouw is ook helemaal van 

ons alleen, wat erg fijn is. Alles is hier net 

wat groter, waardoor er meer ruimte is. 

Dit geeft meer rust en overzicht voor de 

werknemers en ook voor de meiden. Ik zit 

niet meer in een klein kantoor, maar heb het 

volledige overzicht bij de receptie. Al deze 

veranderingen maken een groot verschil.’ 
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 VEILIGE VESTE IN BEELD 

' DE WOONKAMER 
IS MIJN 
FAVORIETE PLEK' 

  JAMIE (16): ‘Voordat ik bij Fier kwam, zat ik 

in een crisisopvang. Hier had ik veel vrijheid 

en waren er weinig regels. Bij Fier is dat wel 

anders. Ik moest eerst erg wennen aan de 

regels, maar ik kon het gelijk goed vinden 

met de meiden in de groep. De woonkamer 

is dan ook mijn favoriete plek. 

 

In de nieuwe Veilige Veste is de woonkamer 

groot en perfect voor vier meiden. Thuis 

ben ik alleen, omdat mijn broer al het huis 

uit is. Daarom kan ik erg genieten van de 

gezelligheid met de meiden. Nu zitten er 

minder meiden in één groep. Dat vind ik 

fijn, omdat ik dan meer rust heb. Ik moet nu 

wel langer reizen om op school te komen. 

Normaal was ik er met vijf minuten, nu 

doe ik er anderhalf uur over. Het nieuwe 

gebouw is erg mooi, dus dat maakt het 

weer goed. 

 

Met de verhuizing mochten we één iemand 

kiezen waarmee we in de nieuwe groep 

kwamen. Nu zit ik samen met mijn vriendin 

van de vorige locatie in dezelfde groep. 

Over een paar weken mag ik naar huis. Daar 

krijg ik nog therapie en hulp als ik ergens 

tegenaan loop. Ondanks de mooie nieuwe 

Veilige Veste kijk ik er naar uit om naar huis 

te gaan.’
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 VEILIGE VESTE IN BEELD 

' WE MOGEN 
TROTS ZIJN OP 
WAT WE HEBBEN 
NEERGEZET' 

  KIMBERLY: 'Ik werk als teamleider bij Gaja: 

een groep waar jonge vrouwen beschermd 

wonen als tussenstap naar zelfstandig 

wonen. Inmiddels heb ik vier vestigingen 

van Fier gezien. De vorige locaties waren 

niet van onszelf, waardoor er toch minder 

privacy was.  

 

Het nieuwe gebouw is zoals het bij Fier 

hoort: goed geregeld met de puntjes op de 

i. Het duurde een week of twee tot we ons 

echt thuis voelden. In het begin hing er een 

vakantiegevoel, omdat nog niet alle spullen 

een plek hadden gekregen. Ook is het even 

wennen aan alle nieuwe geluiden. Toen we 

hier kwamen was het stormachtig weer, 

waardoor bijvoorbeeld deuren net even een 

ander geluid maakten. Nu is het echt onze 

eigen plek.  

 

De woonkamers zijn het mooist. Ze zijn 

huiselijker, knusser en geven minder het 

gevoel dat je in een instelling zit. De meiden 

voelen zich fijn en waarderen wat er voor 

ze gedaan wordt. Ze zien dat we moeite 

doen om het ze naar de zin te maken en 

om ze een fijn gevoel te geven. We mogen 

met z’n allen trots zijn op wat we hebben 

neergezet.’
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Marijn Louis Willems (52) werd 
als kind lange tijd seksueel 
misbruikt door zijn leraar. Nu, 
veertig jaar later, draagt hij daar 
nog iedere dag de gevolgen 
van. ‘De aardige man tegen 
wie ik zo opkeek, bleek een 
walgelijke vent.’

'De dader koos mij. Er waren klassen vol 

kinderen, maar toch koos hij mij, het jon-

getje van dertien met de ziel onder de arm. 

Mijn leven begint opnieuw, dacht ik toen hij 

me vroeg om bij hem langs te komen, het 

komt toch nog goed. Thuis was het ramp-

zalig, mijn ouders waren psychiatrisch en 

keken niet naar me om, en daar was in-

eens mijn leraar, als een Messias. Iemand 

die me de moeite waard vond, interessant 

genoeg om mee om te gaan, de man waar 

ik mocht blijven logeren. Mijn leraar bracht 

me het geluk waar ik al die tijd zo naar had 

verlangd. Het besef dat hij aanvoelde dat ik 

zo’n gemakkelijke prooi was, is pijnlijk.

Het misbruik begon al heel snel. Ik lo-

geerde voor het eerst bij hem, toen hij me 

kwam opzoeken in de slaapkamer. Ik lag al 

in bed en in plaats van de aai over de bol 

die ik had verwacht, kroop hij bij me onder 

de lakens en pakte mijn piemel. Hoe ver-

warrend! Ik hoorde zijn zware ademen, liet 

hem begaan, en maakte mijn excuses toen 

ik zijn handen bevuilde. De aardige man 

tegen wie ik zo opkeek, bleek een walgelij-

ke vent. Toch bleef ik naar hem toegaan. Ik 

móest wel. Ik had in mijn beleving iets on-

vergeeflijks gedaan en dus had ik iets goed 

te maken. Zo raakte ik totaal gevangen in 

die helse situatie. En dan was er ook nog dat 

immense geheim, een geheim waarvan ik 

wist dat ik het met niemand anders kon de-

len. Dat wat zo mooi had geleken was ver-

worden tot een gevangenis. Anderhalf jaar 

lang maakte mijn leraar misbruik van me. 

Zat hij aan me, betastte me, maakte foto’s 

van me, deed hij alles waar hij zin in had. 

Alles waar hij op geilde.

De laatste keer dat ik bij hem was belde mijn 

vader tijdens het misbruik. Hij vroeg hoe het 

met me ging. Ik was een beetje ziek, maar 

vertelde dat het niet erg was. Na zijn tele-

foontje werd mijn piemel niet meer stijf en 

werd ik door mijn leraar per direct het huis 

uit gezet. Ik ben op de bus gestapt en re-

gelrecht de hel in gereden. Alles viel om, 

ik viel om, ik kwam in een totaal psycho-

tische toestand terecht, stemmen in mijn 

hoofd schreeuwden me toe. Thuis merkte 

niemand iets. Zij die mijn redding hadden 

moeten zijn, lieten het opnieuw afweten.

De stemmen bleven. Ze gilden, krijsten. 

Jarenlang. Dat het mijn eigen schuld was. 

Mijn schuld. Mijn schuld. De gekste beelden 

kwamen op me af. Beelden van een donke-

re helleput, schreeuwende monsters. En er 

kwam een tijd dat ik geen man meer wilde 

zijn, rokjes ging dragen. Die piemel was de 

oorzaak van al het kwaad. Daarmee waren 

al die vreselijke dingen gebeurd. Ik nam de 

schuld op me. Een overlevingsmechanis-

me, weet ik nu. Geef jezelf de schuld en je 

denkt dat je de regie hebt, dat je er nog wat 

aan kunt doen. Maar zo werkt het natuur-

lijk niet. Pas toen ik dat begreep, besefte ik 

dat ik ook zonder rokje mezelf kon zijn. Dat 

had tijd nodig. Ik had tijd nodig om bij me-

zelf te komen, om blij te kunnen zijn met 

het feit dat ik een man was. Jarenlang bleef 

ik overeind door te rationaliseren. Door de 

beelden en de stemmen zoveel mogelijk 

weg te stoppen. En toen kreeg ik kanker.

Ik moest zes weken in het donker in bed 

liggen, vanwege een bijzondere vorm van 

therapie. De extreme pijn die ik had, maak-

te dat ik bijna niets kon. Het enige wat ik 

kon verdragen waren luisterboeken. Het 

was bij de korte verhalen van Paolo Coelho 

dat ik dacht: ik zou ook zo graag willen 

spreken, ik heb zo veel te vertellen. Overal 

die stemmen in mij, maar ook mijn eigen 

stem. Na de behandeling van de kanker 

kwam mijn jeugd los. Ik ben gaan schrij-

ven, tien jaar lang. Mijn therapeut was en-

thousiast. Je moet je boek gaan uitgeven, 

zei hij, het geeft inzicht in jouw proces, ook 

voor anderen. Ik nam het in overweging: 

niet delen betekent dat ik geïsoleerd kan 

raken, wel delen betekent dat ik er mag zijn 

en mag integreren in deze wereld. Ik be-

sloot te publiceren.

In de jaren heb ik betekenis kunnen geven 

aan wat mij is overkomen. Een heel pro-

ces, maar wel nodig. Anders was ik in een 

zinloos lijden terechtgekomen, en dat is zó  

perspectiefloos. Nu kan ik anderen helpen, 

omdat ik zowel de duistere helleput ken als 

het licht. Medeslachtoffers kan ik zeggen: 

het is niet jouw schuld. Ik kan ze warmte 

zenden, een lichtpuntje, en ze laten zien 

dat er ook een andere wereld is, vol van 

liefde. Werelden van mensen en zielen die 

van je houden en je kunnen steunen. Dat is 

ook mijn troost. 

Nog iedere dag worstel ik met de gevolgen 

van het misbruik. Het leven is een strijd, 

waarin ik me zo goed mogelijk staande 

probeer te houden. Ik kan slechts kleine 

klussen aan, want na twintig minuten is 

mijn concentratie op en ik voel me vaak 

duizelig. Wat me helpt is structuur. Ik slaap 

tussen de middag en doe drie keer per dag 

mijn ademhalings- en bekkenoefeningen 

om veiliger in mijn lichaam te kunnen zit-

ten. Ik wandel veel. Op die momenten voel 

ik me verbonden met de wereld, maar het 

kan me ook bang maken. Als ik jongeren zie, 

bijvoorbeeld. Dan denk ik al gauw: wat zou 

er allemaal met hen kunnen gebeuren? Ik 

lees geen kranten, kijk geen televisie. Te veel 

prikkels. Eigenlijk leef ik als een kluizenaar.

Het schuldgevoel zit nog steeds in mij. 

Vooral als ik moe ben. Dan val ik terug op 

het gevoel dat het slecht is dat ik een man 

ben, een agressor. Het is een draak die vier-

entwintig uur per dag aan me vreet, een 

rechtbank die keihard oordeelt. Ben ik fit, 

dan kan ik ermee dealen. Word ik moe, dan 

komen de stemmen binnenin mij opzet-

ten. Ze schreeuwen en ze gillen, en zeggen 

dat ik zelf de agressor ben. Maar dat is niet 

zo. Hij zat aan mij.'  

Marijn Louis Willems schreef een 

boek over zijn ervaringen: Omarm 

het leven - De titanenstrijd van een 

als leerling seksueel misbruikte man. 

Uitgeverij Boekscout.

' IK WIL 
MEDESLACHTOFFERS 
WARMTE ZENDEN,  
EEN LICHTPUNTJE'

‘ De stemmen 
bleven. Ze gilden, 
krijsten. Jarenlang.
Dat het mijn eigen 
schuld was. Mijn 
schuld. Mijn schuld’

MARIJN LOUIS WERD ALS KIND 
MISBRUIKT DOOR ZIJN LERAAR
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het eerste initiatief. De problemen zijn heel divers: 

eetstoornissen, verslavingsproblemen, huiselijk geweld, 

loverboyproblematiek, pesten, schulden...’ 

Liesbeth: ‘Maar ook problemen in leefstijl, chaos in je 

hoofd, niet uit je bed kunnen komen, je leven niet op orde 

kunnen krijgen. Het is echt heel breed.’

Wat kun je als SAW’er voor deze jongeren be-
tekenen? 
Liesbeth: ‘Van alles! Het belangrijkste is dat je achter een 

student gaat staan en zegt: natuurlijk verdien jij het om je 

school af te maken en hoe kunnen we het zo organiseren 

dat het voor jou wel werkt? Dat steuntje in de rug is voor 

veel studenten al genoeg om zelf door te kunnen zetten.’

Sigrid: ‘Vaak helpen we jongeren met heel andere 

problemen dan waarvoor ze ons in eerste instantie 

opzoeken. Zo was er bijvoorbeeld een studente die 

steeds vastliep in haar leven en al meerdere keren van 

opleiding was gewisseld. Daar gingen we over in gesprek. 

Gaandeweg praatten we ook over andere dingen; zo 

had ze een vriendje en merkte ze dat ze moeite had 

met seksualiteit. Uiteindelijk vertelde ze dat ze als kind 

misbruikt was. Ik heb toen de klachtenlijst van Fier met 

haar doorgelopen en we kwamen erop uit dat ze veel 

traumagerelateerde klachten had. Toen heb ik haar naar 

Fier doorverwezen. Samen hebben we haar verhaal 

gedaan tijdens het eerste gesprek. Mooi als je iemand op 

zo’n natuurlijke, toegankelijke manier kan verwijzen naar 

passende hulpverlening.’

Hoe heeft corona invloed op jullie werk? 
Sigrid: ‘Het contact met de studenten die ik al in beeld 

had, loopt wel door, maar nu online. Maar er zijn ook 

jongeren waarmee het niet goed gaat, die zelf niet aan de 

bel trekken en die ook hun telefoon niet opnemen als je 

ze belt. Als je die op school zou tegenkomen, zou je ze zelf 

even kunnen aanschieten. Nu krijg je geen contact met ze 

en dat is wel zorgelijk.’

Liesbeth: ‘De SAW’ers doen wat ze kunnen. Sommigen 

gaan bijvoorbeeld een eindje met studenten wandelen. 

Eentje kookt online samen met een student, ieder vanuit 

zijn eigen huis. Maar in sommige gevallen moet je je erbij 

neerleggen dat je er nu niet bij komt. De kracht van School 

als Werkplaats is de laagdrempeligheid; die heb je nu niet.’

Tien jaar SAW. Hoe wordt dit gevierd? 
Liesbeth: ‘School als Werkplaats staat een jaar lang – van 

10 oktober 2020 tot 10 oktober 2021 – in de spotlights. 

Voor studenten die extra begeleiding nodig 
hebben om hun diploma te halen, begon 
het Friesland College in 2010 met School als 
Werkplaats (SAW). Een team van hulpverleners 
– SAW’ers – biedt op school een extra steuntje in 
de rug aan studenten die dat nodig hebben. We 
spraken Liesbeth Buijs, teamleider SAW en Sigrid 
Hofstra, SAW’er en hulpverlener bij Fier over dit 
mooie initiatief, dat momenteel een jaar lang haar 
tienjarig jubileum viert. 

Hoe is School als Werkplaats ontstaan? Wat 
was de aanleiding?
Liesbeth: ‘Tien jaar geleden sloegen de gemeente 

Leeuwarden en het Friesland College de handen ineen 

om de voortijdige schooluitval zonder startkwalificatie 

of diploma aan te pakken. Vanuit het Friesland College 

hadden we een idee: als we nou eens een team van (jeugd)

hulpverleners met diverse achtergronden inzetten die 

studenten kunnen helpen, vóórdat ze stoppen met hun 

opleiding. Een team dat op een laagdrempelige manier 

óp school met jongeren en docenten in gesprek gaat. 

De gemeente Leeuwarden wilde daar wel in investeren. 

Ook werden verscheidene instellingen – Jeugdhulp 

Friesland, Kinnik, Fier, GGD en anderen – betrokken bij 

de uitvoering van het plan. Het idee was dat we de school 

niet als vindplaats moesten gebruiken om jongeren het 

jeugdhulpgebied in te sluizen; we moesten het dáár doen. 

En zo ontstond ook de naam: School als Werkplaats.’ 

Sigrid: ‘Die naam, die zouden we nog eens moeten 

heroverwegen. Als ik zeg dat ik SAW’er ben, moet ik dat 

altijd nog toelichten.’

Waarom is jullie werk belangrijk? 
Sigrid: ‘Er speelt van alles en nog wat in het leven van 

studenten en voor velen is de stap naar de huisarts of 

andere hulpverlening best spannend. De SAW’ers zijn 

“gewoon” mensen die op school werken, met wie je even 

kunt praten. Soms leidt dat praten tot een verwijzing naar 

een jeugdhulptraject. Maar soms zijn een paar gesprekken 

al genoeg. Je zit in je rol als SAW’er in ieder geval veel 

dichter bij het vuur dan wanneer je alleen vanuit je 

instelling werkt.’

Liesbeth: ‘En je kunt je collega’s, met andere expertises, 

consulteren of invliegen als het nodig is. Als een docent 

of een SAW-collega zorgen heeft om een student rondom 

huiselijk geweld, wordt bijvoorbeeld Sigrid erbij gevraagd 

om beter te kunnen beoordelen wat er precies speelt. De 

laagdrempeligheid geldt dus niet alleen voor de studenten, 

maar ook voor docenten en voor de andere hulpverleners 

in het team.’

Hoe en met welke problemen komen studen-
ten bij de SAW’er terecht? 
Sigrid: ‘Sommige studenten worden aangemeld door 

een docent, die ‘iets’ signaleert. Anderen kloppen 

zelf aan en in sommige gevallen neemt de SAW’er 

‘ De SAW'ers zijn "gewoon" 
mensen die op school 
werken, met wie je even 
kunt praten’

TIEN JAAR  
SCHOOL ALS 
WERKPLAATS 
HULPVERLENING
IN DE KLAS
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Elke tiende van de maand besteden we er even aandacht 

aan. Zo hebben we al een webinar georganiseerd en 

publiceren we interviews, filmpjes en artikelen. We hopen 

het jubileumjaar in oktober in real life te kunnen afsluiten. 

Als dat niet kan, doen we het online.’

Wat zijn nog wensen voor de toekomst?
Liesbeth: ‘Ik zou heel graag willen dat de ministeries gaan 

inzien dat het goed organiseren van hulpverlening op 

school van enorme toegevoegde waarde is en dat ze daar 

geld voor vrijmaken. Ik gun het elke school om zo’n team 

bij elkaar te kunnen zetten, zonder dat het over geld hoeft 

te gaan. Want pas dan gaat het echt om de studenten.’ 

Sigrid: ‘Amen. Helemaal mee eens. En een nieuwe naam 

hè?’

Liesbeth: ‘Vooruit, daar gaan we ons hoofd ook nog eens 

over breken.’  

Kijk voor alle jubileumpublicaties en meer informatie over 

School als Werkplaats op www.frieslandcollege.nl/saw

DE KRACHT VAN SAW: FEITEN & CIJFERS
• Eén op de vijf studenten heeft tijdens zijn/haar studie 

contact met SAW. 

• Bij het Friesland College is de voortijdige schooluitval 

van studenten tijdens de inzet van SAW jaarlijks lager 

dan het landelijk gemiddelde. 

• Studenten kunnen direct hulp op maat krijgen, dankzij 

de vele instellingen met een verscheidenheid aan dis-

ciplines die meedoen in het SAW-team.

• Doorverwijzing naar lichte of zwaardere, externe 

(jeugd)zorg is met inzet van SAW vaak niet nodig. Al 

tien jaar wordt minder dan 5% extern doorverwezen. 

Het overgrote deel (95%) van de studenten die contact 

hebben met SAW, kan - door de korte lijnen en ont-

schotting tussen de verschillende (hulpverlenings)in-

stellingen – vanuit school (intensief) begeleid worden. 

• Kracht van SAW volgens docenten: expertise, kennis 

sociale kaart, gesprekstechnieken, laagdrempelig, 

geen oordeel, onafhankelijk, contact maken, snel, 

dichtbij, betrokken.

• Kracht van SAW volgens studenten: oprechte interes-

se, geen oordeel, snelle actie, onafhankelijk, kan op 

school zelf, makkelijk bereikbaar.

(bron: Monitor SAW 2016-2019 – Friesland College) 

V.l.n.r.: Fierhulpverleners/SAW'ers Willeke Poortinga, Rianka Visser, Sigrid Hofstra en SAW-teamleider Liesbeth 

Buijs op de FC-Campus in Leeuwarden

Hoe is dit onderzoek tot stand gekomen? 
‘We zijn met het onderzoek begonnen naar aanleiding van 

de coronamaatregelen voor sekswerkers. Voor sekswerkers 

werd het namelijk verboden om hun beroep fysiek uit te 

oefenen om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Als gevolg daarvan zagen we dat het aanbod van seksad-

vertenties waarin fysiek sekswerk werd aangeboden afnam 

en dat het aantal aanbieders van webcamseks tegelijkertijd 

steeg. Dat gebeurde niet alleen in Nederland, maar ook in 

andere landen. Voor ons was dit reden om eens dieper in 

deze sector te duiken. En met dit onderzoek wierpen we 

een eerste blik op het verband tussen de webcamseksin-

dustrie en seksuele uitbuiting.’

Wat zijn jullie tegengekomen? 
‘We hebben ons allereerst verdiept in verschillende rechts-

zaken en opsporingsonderzoeken in Nederland waarin er 

sprake was van gedwongen webcamseks tegen betaling; 

slachtoffers moesten een groot gedeelte van de opbrengst 

afstaan aan de uitbuiter. Het ging daarbij vaak om jonge 

– soms minderjarige - slachtoffers die, naast dat zij vaak 

ook fysiek werden uitgebuit, achter de webcam gedwon-

gen werden tot seksuele handelingen. Hoewel het om 

een beperkt aantal zaken gaat, zijn er toch zorgen. Zowel 

vanuit het toezicht, de opsporing als de hulpverlening is 

er namelijk nog vrijwel geen aandacht voor deze sector, 

waardoor mensenhandelaren redelijk eenvoudig onder 

de radar kunnen opereren.’

Waarom is hier niet eerder onderzoek naar 
gedaan? 
‘Ja, dat is eigenlijk best wel opmerkelijk, als je naar de om-

vang van deze sector kijkt. We hebben het hier namelijk 

over een branche waarin wereldwijd tenminste honderd-

duizenden webcammodellen, miljoenen betalende klanten 

en duizenden faciliterende platforms en modellenbureaus 

actief zijn, met een omzet van vele miljarden per jaar. Dat 

staat niet in verhouding met het huidige zicht op en kennis 

over deze sector.’

Wat is er nodig voor verder onderzoek? 
‘Het gaat hier om een sector die zich snel ontwikkelt, in-

ternationaal opereert, zich zo goed als buiten het zicht 

van de overheid afspeelt en waar enorme bedragen in 

omgaan. Hoewel verder onderzoek nodig is, liggen er op 

korte termijn ook al een aantal kansen om misstanden 

binnen de webcamsector te signaleren en te voorkomen. 

Zoals de webcamsector zelf te bewegen om bij te dragen 

aan een mensenhandelvrije sector. Om dit realiseren is het 

belangrijk dat de staatssecretaris in gesprek gaat met web-

camplatforms en de daaraan verbonden modellenbureaus. 

Ook liggen er kansen in het investeren in contact met de 

doelgroep, het is van groot belang dat er zowel vanuit de 

opsporing als hulpverlening wordt geïnvesteerd in contact 

met webcamseksmodellen om slachtoffers te signaleren 

en beschermen. Samen moeten en kunnen we het verschil 

maken.’  

Vraag en aanbod van betaalde webcamseks is gedurende de corona-uitbraak flink toegenomen. Hoewel 
webcamseks bekend staat als een relatief veilige manier van seksuele dienstverlening is er nog weinig 
bekend over deze sector. CKM-onderzoeker Sjoerd van Bemmel vertelt over het onlangs verschenen 
onderzoek ‘Voorbij de pixels’, een verkenning naar gedwongen webcamseks in Nederland. 

HET CKM ONDERZOEKT:
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Het CKM (Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel) is onderdeel 

van Fier. Je vindt het volledige onderzoeksrapport op www.hetckm.nl.

HET CKM ONDERZOEKT  

WEBCAMSEKSINDUSTRIE NIET 
IMMUUN VOOR MENSENHANDEL
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Een asielzoekerscentrum (azc) is een 
bijzondere woonomgeving. Mensen vanuit 
de hele wereld wonen er samen in kleine 
units, vaak met meerdere gezinnen bij 
elkaar. Soms spreken de verschillende 
gezinnen elkaars taal niet eens. Tel daar 
nog bij op dat bijna alle bewoners van het 
azc kampen met traumatische ervaringen 
en je hebt een recept voor spanning. Dát is 
de werkomgeving van Team Asielzoekers 
en Statushouders van Fier. 

VERTROUWEN IS DE BASIS
Xiao Yun is hulpverlener en ervaringsdeskundige en vertelt: 

‘Vaak is het niet mogelijk om gelijk te starten met een be-

handeling omdat we eerst het vertrouwen moeten winnen 

van de betreffende cliënt en psycho-educatie moeten aan-

bieden. In veel culturen is het aanvaarden van psychische 

hulp namelijk een enorm taboe omdat het heersende beeld 

dan is dat je “gek” bent. Wij besteden daarom veel tijd aan 

uitleggen hoe trauma’s werken en wat die met je doen. We 

benadrukken dat het zeker niet betekent dat je gek bent, 

maar dat trauma’s je wel ernstig kunnen belemmeren in je 

dagelijks functioneren en in je nachtrust. Deze mensen ver-

keren in heel grote onzekerheid over hun toekomst in Ne-

derland en zijn daarom erg angstig om informatie te delen. 

We nemen dus uitgebreid de tijd om het wantrouwen weg 

te nemen, zodat we daarna effectiever kunnen behandelen.’

VERWACHTINGEN BIJSTELLEN
Het team start altijd met ambulante hulpverlening, maar 

soms zijn de klachten dusdanig ernstig dat een opname 

bij Fier nodig is. Ook het ontbreken van een goed sociaal 

vangnet kan een reden zijn voor een residentiële behan-

deling. De behandelingen worden daarnaast enorm ge-

compliceerd door de druk en onzekerheid van de lopende 

asielaanvraag. Zorgcoördinator Rob Kelder: ‘Soms maken 

we enorme vooruitgang in een behandeling en dan wordt 

iemand ineens overgeplaatst of het land uitgezet. Of we 

werken heel lang aan de motivatie en het vertrouwen van 

een cliënt en dan gaat het hele behandeltraject plotseling 

niet door. Dat is enorm frustrerend. Maar natuurlijk zijn 

er gelukkig ook veel succeservaringen. Het gaat over het 

bijstellen van je verwachtingen. We kunnen niet iedereen 

redden, maar als we ervoor kunnen zorgen dat iemand niet 

meer elke nacht gillend wakker wordt of dat iemand weer 

naar buiten durft, dan is dat natuurlijk al enorme winst. Dat 

geef je iemand mee, ongeacht wat verder de uitkomst is 

van de asielprocedure.’

BEVLOGENHEID EN BETROKKENHEID
Xiao Yun: ‘Wij behandelen een doelgroep die bijna overal 

ongewenst is, zo ervaren ze dat ook. Daarom is het juist zo 

belangrijk dat wij er wel voor ze zijn, dat we naar ze luis-

teren en geduld hebben. Het aandachtig luisteren is vaak 

nog belangrijker dan het advies. We moeten ook niet gelijk 

denken dat onze cultuur of oplossing het beste is, maar 

altijd open staan voor andere mogelijkheden. Omdat er 

in ons team heel veel kennis over verschillende culturen 

is, kunnen we hier goed mee omgaan. En doordat ik zelf 

ben gevlucht uit mijn land en slachtoffer ben van men-

senhandel begrijp ik de verhalen. Er zijn dan maar weinig 

woorden nodig om een connectie met elkaar te voelen.’ 

Ook Rob voelt zich verbonden met deze doelgroep: ‘Ik ben 

opgegroeid in een heel blanke omgeving op het platteland, 

maar ik hoor vaak dat de azc-bewoners mij als een soort 

Afrikaan zien. Uncle Rob noemen ze me dan. En dan kan 

het gebeuren dat ik bijvoorbeeld ook word aangesproken 

omdat een baby veel huilt en ze graag advies van mij willen 

over hoe ze daarmee moeten omgaan. Eigenlijk vervang 

je op dat moment de familie, omdat ze hier in Nederland 

volledig op zichzelf zijn aangewezen.’

HET LEVEN DRAAGLIJK MAKEN
Is het mogelijk om te kunnen herstellen in de leefomge-

ving van een azc met de asielprocedure als een zwaard van 

HULPVERLENING  
IN NIEMANDSLAND

Damocles boven het hoofd? Rob: ‘Dat is lastig, ook omdat 

veel van onze cliënten in Nederland nog steeds bedreigd 

worden door hun mensenhandelaar. Dan krijgen ze via 

WhatsApp bijvoorbeeld filmpjes en foto’s doorgestuurd 

waarop te zien is dat hun familie in het land van herkomst 

mishandeld wordt of dat het huis in brand wordt gestoken. 

Laatst toonde een cliënt mij een foto waarop te zien was 

dat het been van haar oude oma als een winkelhaak was 

geknakt door de mensenhandelaren. Dat is natuurlijk 

weerzinwekkend om te zien. Het gebeurt dan ook regel-

matig dat cliënten ten einde raad maar teruggaan naar hun 

mensenhandelaar en in de prostitutie belanden om hun 

familie maar te kunnen redden. Dus echt herstel is heel erg 

moeilijk, maar we kunnen iemands leven wel draaglijker 

maken en tools geven om met de moeilijke omstandighe-

den om te gaan.’

Xiao Yun vertelt: ‘Ons werk is natuurlijk een druppel op 

een gloeiende plaat, maar als we een kind veerkrachtiger 

kunnen maken, een moeder van haar nachtmerries kun-

nen verlossen, of ervoor kunnen zorgen dat het huiselijk 

geweld binnen een gezin afneemt, dan heeft het zin. Het 

kleine stukje waar we invloed op hebben kan net het cru-

ciale verschil maken in iemands leven. Wij hebben geen 

invloed op de internationale politiek of het Nederlandse 

asielbeleid, maar we kunnen er wel als hulpverlener opti-

maal proberen te zijn voor de mensen, in de kleine episode 

van hun leven waarin we even met ze meelopen.’  

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is 

verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers 

en regelt ook de basale gezondheidszorg voor asiel-

zoekers (GZA), de huisartsenzorg. Als er zorgen zijn 

over het psychisch welzijn van een bewoner neemt 

het COA contact op met de zorgcoördinator van Fier. 

Als de zorgcoördinator de situatie ook als zorgelijk be-

oordeelt, moet er een formele verwijzing komen van 

de GZA-arts en daarna kan gestart worden met de be-

handeling. Fier ziet voornamelijk cliënten waarbij er 

sprake is van forse traumaklachten.

CULTUUR  
OF TRAUMA?
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Bert Nanninga is werkzaam bij Fier als 
Transcultureel Psychiater en behandelt ook 
cliënten uit het azc. ‘Ja, dat is een mooie titel,’ 
lacht Bert, ‘maar eigenlijk is elke behandeling 
per definitie transcultureel. Een cliënt komt 
namelijk altijd uit een andere cultuur of 
subcultuur dan waar je zelf vandaan komt. 
Maar naarmate het culturele verschil groter 
is, wordt het steeds moeilijker om te kunnen 
onderscheiden of iets een aandoening is of 
een cultureel verschil.'

ETNOCENTRISME
'Psychische behandelingen zijn helaas niet altijd cul-

tuursensitief. We zijn allemaal etnocentristisch. Dat 

betekent dat we onze eigen cultuur als de norm zien, die 

we dan ook graag aan anderen opleggen. Vaak wordt er 

een aanpassing van de cliënt verwacht naar onze norm, 

maar dat is teveel gevraagd voor een cliënt met bijvoor-

beeld een ernstige traumastoornis. Dat kan leiden tot 

grote misverstanden en frustraties in een behandeling. 

Een ander voorbeeld: in veel talen is er bijvoorbeeld 

geen woord voor depressief. Een cliënt met een andere 

culturele achtergrond zal bijvoorbeeld zeggen dat hij een 

zwaar hart heeft. Als een arts dan niet de culturele sen-

sitiviteit heeft om dit juist te interpreteren, belandt zo’n 

patiënt bij de cardioloog in plaats van bij de psycholoog. 

TRANSCULTURELE HULP AAN ASIELZOEKERS

‘Het kleine stukje waar we 
invloed op hebben kan net 
het cruciale verschil maken 

in iemands leven’
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CULTURELE OVERDRACHT
Het is daarom belangrijk om te duiden wat normaal is 

voor deze specifieke persoon. Kan ik hem begrijpen van-

uit die culturele sensitiviteit of moet het toch verklaard 

worden vanuit een stoornis? De culturele presentatie van 

een probleem is soms anders. Psychiatrie gaat altijd over 

overdracht en tegenoverdracht, maar een culturele over-

dracht maakt het extra complex. Dat is de puzzel waar we 

mee te maken hebben. Daarnaast is het zo dat ook vaak 

wordt onderschat wat migratie met iemand doet en hoe 

groot het migratietrauma is. 

AUTONOMIE
De kunst is om eerst mee te gaan in de behoefte van de 

ander, ervoor te zorgen dat iemand zich begrepen en 

geaccepteerd voelt en om emotioneel aan te sluiten bij de 

cliënt. Pas daarna is er ruimte om cognitief uit te leggen 

hoe het hier in Nederland werkt en kun je daarmee ver-

klaren waarom iemand zich zo ellendig en alleen voelt. In 

het ideale geval is er vervolgens ruimte voor vooruitgang. 

Mijn doel is altijd om mensen zich weer autonoom te 

laten voelen. Ik zoek aansluiting, maar laat ze vervolgens 

zelf met een oplossing komen. Doordat een cliënt zich 

gesteund voelt, ziet hij ineens een uitweg die hij eerder 

niet zag, vanuit die autonomie. Bij veel asielzoekers is het 

gevoel van autonomie heel klein. Je mag niks, je kunt niet 

werken of studeren, je krijgt voor alles boetes, je hebt geen 

grip meer op je leven en bent volledig afhankelijk van de 

instanties die over je lot beslissen. Het is daarom belang-

rijk om die autonomie weer te versterken. Er is altijd iets 

waar je wél de regie over hebt, je hebt altijd een keus. 

Soms is dat een keus over een heel klein stukje, maar toch 

is het belangrijk om dan dat kleine stukje te versterken. 

Autonomie is essentieel voor het ervaren van veiligheid. 

ONMACHT
Wat helpend is bij het herstel binnen deze doelgroep is 

de enorme hoeveelheid veerkracht waarover de cliënten 

beschikken. Iemand die daadwerkelijk durft te vluchten 

uit zijn thuisland met alle risico’s van dien, en dat dan ook 

nog overleeft, beschikt per definitie over bovengemiddeld 

veel kracht en veerkracht. Maar eenmaal hier leven ze 

jaren in onzekerheid en komt die veerkracht onder druk 

te staan. Ook voor ons is dat moeilijk en pijnlijk om aan 

te zien. Wij voelen ons vaak onmachtig samen met de 

cliënten. Moral distress, noemen we die onmacht. Na-

tuurlijk is het fijn dat we iemand wel wat lucht kunnen 

geven doordat hij zich bij ons even kan uiten en gal kan 

spuien over de situatie, maar onze rol blijft bescheiden. Ik 

haal voldoening uit het stukje waar ik wel invloed op heb, 

maar ik realiseer me ook dat een verblijfsvergunning hem 

of haar duizend keer gelukkiger zou maken dan ik met 

mijn behandeling kan doen.

IMPACT
Ik werk voor de gemarginaliseerden en dat spreekt me 

aan. Ik heb twintig jaar in Afrika gewoond en gewerkt als 

tropenarts. In al die jaren heb ik heel veel meegemaakt: 

spanning, teleurstelling, maar ook humor. Dat heb je no-

dig om op de been te blijven. Als je met je collega’s kunt 

lachen om de absurditeit, de gekkigheid, dan hou je het 

vol. Die onmacht moet je kunnen verdragen, maar wat 

we binnen dit team doen werkt; we hebben impact. Het is 

goed dat we er zijn.’  
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‘Vaak wordt onderschat 
wat migratie met iemand 

doet en hoe groot het 
migratietrauma is’

Cliënten worden tijdens een opname vaak in de rust gezet; even alles op een lager pitje 

en focus op behandeling. Veel leeftijdsgenoten die "gewoon" thuis wonen zijn druk bezig 

met bijvoorbeeld examens en in de hulpverlening valt dit soms naar de achtergrond. 

Is een volledig programma aan onderwijs ons teveel gevraagd of werkt het juist in ons 

voordeel om de focus te verleggen? 

Ik haal heel veel kracht uit leren en ontwikkelen, omdat ik weet dat ik elke dag iets 

dichterbij onafhankelijkheid kom. Ik wil wat halen voor mezelf, omdat ik er hard voor 

gewerkt heb. De trots voelen na al het harde werken voor vele jaren. Ik kwam hier binnen 

en moest nog een jaartje het vwo doen en ik was vastberaden; dit ga ik doen. Ik wilde zo 

graag slagen en uiteindelijk een diploma halen om vervolgens naar een universiteit te 

gaan. Ik wist nog niet precies wat ik wilde gaan doen na de middelbare school, maar daar 

ging het mij ook nog niet om. Het ging mij erom dat ik een rode draad had door mijn 

jeugd heen en een constante die niet weg zou gaan vallen. Ik wilde gewoon, normaal, 

als elk ander. 

School brengt mij geluk en stress in één. Ik denk dat menigeen dit herkent. Hoe alle Duitse 

naamvallen als een liedje in mijn hoofd worden afgespeeld of hoe ik alle onregelmatige 

werkwoorden in het Frans bijna als tafels kan opzeggen middenin de nacht. Hoewel dit 

’s nachts vaak vervelend was, ging dit wel gepaard met een geluksmomentje; het is mij 

gelukt! Na uren stampen en doorgaan ben ik eindelijk zo ver gekomen dat ik alle stof ken. 

De dag was gekomen; ik mocht eindelijk examen doen. Ik deed enkel mondelinge 

examens en was erg zenuwachtig, maar blij tegelijkertijd. Laat ze maar komen, het wordt 

tijd. Ik deed examen in meerdere vakken, maar mijn grootste struikelblok was economie. 

Ik haalde continu onvoldoendes op tussentijdse toetsen en had mijn hoop gevestigd op 

een 3,5 waar ik op zou slagen. Het scheelt dat ik mezelf goed uit situaties kan praten, maar 

ik realiseerde mij ook dat het nu op kennis aankwam. Hier heb ik jaren voor geleerd… Het 

examen ging verrassend goed, maar ik durfde het nog niet zo uit te spreken, bang om 

toch nog te falen. Dat gebeurde thuis namelijk veel; falen. Ik faalde uiteindelijk voor bijna 

alles, omdat ik zo bang was voor de reacties van buitenaf dat ik soms vergat waar ik het 

voor deed. Ik ervaarde opluchting toen ik hoorde dat ik was geslaagd. Ik heb eindelijk 

mijn vwo-diploma binnen, met boven alle verwachtingen een negen op economie! Dit is 

waar ik het voor deed. De vlag mocht uit en ik had een mijlpaal bereikt na jaren ploeteren. 

Hoewel ik vind dat rust belangrijk is, vind ik ook dat het belangrijk is dat iedereen 

gelijke kansen krijgt. Ik denk dat school juist heel bevorderlijk kan zijn voor kinderen 

in instabiele situaties. Voor mij gaf het juist stabiliteit. School is ondanks alle turbulentie 

nooit weggevallen en dat was mijn recht. Ik heb recht op onderwijs als ieder ander. Help 

ons uit de afhankelijkheid. School is geen belemmering, maar een universele therapie. 

Daar waar je wel kan meekomen met leeftijdsgenoten. Ik ben blij dat de Fierschool 

bestaat, ik heb daar een jaar lang hard gewerkt en heb mijn doel gehaald. Ieder kind moet 

onderwijs kunnen krijgen, ook als het thuis niet lukt. Zet deze kinderen in hun kracht, 

maak het onderwijs passend, want een recht mag niemand je afnemen.

Sahar

column

‘ SCHOOL 
IS GEEN 
BELEMMERING 
MAAR EEN 
UNIVERSELE 
THERAPIE’

SCHOOL OP EEN 
LAGER PITJE?

Sahar schreef blogs tijdens 

haar opname bij Fier. Je leest 

ze op fier.nl



| 55FIER!54 | FIER!

‘Het begon toen ik in de bovenbouw 

van de basisschool zat. We kwamen 

regelmatig over de vloer bij familie 

waar ik graag – en heel fanatiek - 

computerspelletjes speelde met mijn 

neef. Hij begon met aanrakingen, 

maar al vrij snel had ik door dat dit 

niet zo hoorde en ging ik me meer 

en meer terugtrekken. Ik kon altijd 

goed in mijn eigen fantasiewereld 

leven: ik schreef graag gedichten, 

vertelde verhalen of zat op mijn ka-

mer om radio te maken – dan nam ik 

mezelf op met een cassetterecorder. 

Maar daar stopte ik mee. Op school 

viel het ook op dat mijn creativiteit 

verdween en ik rebels werd. Toch 

‘Het begon met 
aanrakingen tijdens 

videospelletjes’ 
Yvonne van Galen (43) werd 
als jong meisje seksueel 
misbruikt. Na een periode 
vol geheimen, destructief 
gedrag en een zoektocht 
naar zichzelf vond ze haar 
creativiteit én zichzelf terug 
in het schrijven. Ze bundelde 
haar persoonlijke en 
emotionele gedichten – die 
haar leven tijdens en na het 
misbruik beschrijven – in het 
openhartige boek ‘Dit is mijn 
leven’. Wat deed het misbruik 
met haar? En waarom schreef 
ze er een boek over?

hield ik nog jarenlang geheim wat 

er was gebeurd. Tot ik op mijn 17de 

van school werd gestuurd en mijn 

ouders maar niet begrepen waarom 

ik zo onhandelbaar was. In een ruzie 

heb ik het toen eruit gegooid. 

Ik had het uitgesproken, maar tege-

lijkertijd wilde ik er niet over praten. 

Omdat de situatie thuis onhoudbaar 

werd, ging ik uit huis en raakte op 

het slechte pad: verkeerde vrienden, 

feesten, drank en drugs. Ik ben nog 

een hele tijd doorgegaan met mijn 

destructieve gedrag.

GEDICHTEN
Op mijn 24ste kwam het keerpunt. Ik 

nam na een avond stappen een wild-

vreemde man mee naar huis en sloeg 

mijn keukenraampje in omdat ik mijn 

sleutel kwijt was. De volgende dag wist 

ik niet meer wat er was gebeurd en die 

paniek zorgde ervoor dat ik clean wil-

de worden. Dat lukte. Mensen kunnen 

pas veranderen als ze het zelf willen en 

dat gold ook voor mij, het moest van 

binnenuit komen. Daarna kon ik het 

leven positiever inzien en kwamen 

er ook positieve dingen op mijn pad. 

Zo ontmoette ik op mijn 27ste mijn 

man. Samen met hem emigreerde ik 

naar Curaçao waar ik een autover-

huurbedrijf oprichtte. In die periode 

was ik veel met teksten bezig en ik 

merkte dat ik dat heel leuk vond. Ik 

wilde gaan schrijven, maar wist niet 

wat of waarover. Tot ik op vakantie in 

Canada een dichtbundel tegenkwam 

van Rupi Kaur - zij is ook op jonge 

leeftijd misbruikt. Eenmaal thuis – 

ik was ondertussen in mijn eentje 

teruggekeerd naar Rotterdam – las ik 

het boek in één ruk uit. Alles kwam 

toen voor mijn gevoel samen: ik 

schreef als kind al graag gedichten 

en zou nu over mezelf en mijn leven 

gaan schrijven. Dat voelde opeens 

heel logisch. Ik ben diezelfde nacht 

nog gaan typen en had een dag later 

het halve boek geschreven.

VERGEVEN
Toen ik ging schrijven kwam ik in het 

verwerkingsproces terecht. Ik begon 

mijn emoties en frustraties onder 

woorden te brengen en juist dat 

opschrijven heeft blokkades losge-

maakt. Bovendien had ik veel gehei-

men, ik was helemaal niet trots op de 

losbandige dingen die ik heb gedaan. 

Die geheimen uit mijn systeem halen 

was echt een ontlading. Ik schaam 

me er nu ook niet meer voor.

Het schrijven over het misbruik zelf 

vond ik niet het moeilijkst, want 

ik had hem én mezelf al vergeven. 

Mezelf dat ik het toegestaan had en 

hem voor wat hij gedaan had. Ik be-

sefte dat ik twee dingen kon doen: de 

strijd aangaan of ervan "weglopen". 

Ik koos voor het laatste – mijn leven 

oppakken. Het misbruik heeft al 

zoveel van mijn leven kapotgemaakt 

en daar wilde ik uit komen. Ik moest 

het loslaten om verder te kunnen, al 

ging dat wel gepaard met de nodige 

emoties. Tijdens het schrijfproces 

keerde ik voor het eerst terug naar 

het huis waar het misbruik plaats-

vond. Het was weg. Het stond niet 

meer op de plek waarvan ik zeker 

wist dat het er had gestaan. Ik zag dit 

als een bevestigende knipoog van 

het universum: het is nu echt klaar, 

je kunt verder met je leven.

Het boek was in eerste instantie een 

verwerkingsproces voor mezelf. Pas 

later realiseerde ik me dat ik niet de 

enige ben die dit meemaakt en be-

sloot ik mijn verhaal naar buiten te 

brengen. Ik wil anderen hoop geven: 

het kan allemaal, het kan goedko-

men! Zoals een gedichtenbundel 

mij inspireerde, wil ik met mijn boek 

andere slachtoffers steunen. Als dat 

ook maar bij één persoon lukt, ben 

ik blij. Een boek schrijven was mijn 

kinderdroom. En mijn toekomst-

droom? Mijn verhaal vertellen in 

het theater. Ik schreef me onlangs 

in voor de theateropleiding, want je 

bent nooit te oud om te leren.’   

Het boek 'Dit is mijn leven' 

is te koop via 

yvonnevangalen.nl. 

YVONNE WERD MISBRUIKT 
DOOR HAAR NEEF

‘ Ik had het uitgesproken, maar 
tegelijkertijd wilde ik er niet 
over praten’
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I
ntieme terreur, psychisch geweld, emotioneel geweld. 
Verschillende termen voor hetzelfde: dagelijks 
gedenigreerd, geïntimideerd of genegeerd worden. 
Woorden doen wel degelijk pijn, vaak zelfs nog veel meer 
dan een fysieke klap. En toch is het zo dat er nog steeds 

veel te weinig aandacht is voor emotioneel geweld en de 
gevolgen daarvan. Waarom is dit onderwerp zo complex? 

Waarom grijpen we wél in als iemand klappen krijgt,  
maar wordt het ingewikkeld als iemand stelselmatig 

wordt gekleineerd?

Tako Engelfriet is voor-

zitter van Stichting Het 

Verdwenen Zelf en Ma-

rina Reijns is behande-

laar bij Fier. Zij leggen uit 

wat intieme terreur is en 

waarom het zo ontzet-

tend belangrijk is dat dit 

thema groot op de agen-

da komt te staan. Stich-

ting Het Verdwenen Zelf 

biedt diensten en psy-

cho-educatie over in-

tieme terreur. Dat doen 

ze zowel voor slachtoffers, 

als voor professionals die hier bin-

nen hun casuïstiek mee te maken 

krijgen. Tako Engelfriet licht toe: 

‘Eigenlijk zijn dat alle professio-

nals, want emotionele mishandeling 

komt heel veel voor. Volgens recente 

cijfers van het WODC hebben 680.000 

Nederlanders van boven de 16 jaar 

hiermee te maken gehad in 2019. Daar 

zit psychische kindermishandeling 

nog niet eens bij.’

DE DADERS EN 
SLACHTOFFERS
‘Het merendeel van de daders van 

emotioneel geweld heeft narcistische 

en antisociale trekken’, weet Engelfriet. 

‘Er wordt steeds meer bekend over de 

Dark Triad, de donkere driehoek. Dat 

is een combinatie van psychopathie, 

antisociale persoonlijkheidsstoornis 

en narcisme. De kern daarvan is een 

gebrek aan empathie en geweten en 

dat is een voor naasten gevaarlijke 

en destructieve eigenschap. Het pro-

bleem is echter dat de meeste daders 

niet gediagnosticeerd zijn en dat je als 

professional de term narcisme daar-

OVER PSYCHISCH GEWELD

SCHELDEN 
DOET NIET 
ZEER. TOCH?
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Onder de sterrenhemel
Staar ik naar de lucht

Ik zie het ineens heel helder
Mijn leven in droomvlucht

De sterren kijken me aan
Ik doe mijn ogen dicht

Er wordt iets aangewezen
Adembenemend is het zicht

Er is geen toen of later
Een ster passeert de revue

Als een fonkelend stipje
Ik zie alleen het nu

Ik ontdoe me van de duisternis
Zodat ik het herken

In de weerspiegeling van de sterren
Zie ik wie ik werkelijk ben

Uit: Dit is mijn leven – Yvonne van Galen
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om niet mag hanteren.’ Goed om te 

weten: naar schatting heeft 1% van 

de Nederlandse bevolking een (on-

gediagnosticeerde) narcistische per-

soonlijkheidsstoornis. Dat zijn alleen 

in Nederland circa 170.000 mensen. 

Engelfriet: ‘En die mensen hebben fa-

milie, relaties, kinderen, collega’s. Het 

aantal slachtoffers is potentieel dus 

enorm groot.’ 

Emotioneel geweld kan iedereen 

overkomen. Bij de mensen die de af-

gelopen jaren bij Het Verdwenen Zelf 

in beeld zijn gekomen, zitten ook 

hoogopgeleide mensen met goede 

banen, tot aan de top van Nederland 

toe. ‘Iedereen met een normaal func-

tionerend geweten en goed ontwik-

kelde empathie kan slachtoffer wor-

den’, zegt Engelfriet. ‘Dit komt doordat 

daders zelf veel minder geweten en 

empathie hebben en slim genoeg zijn 

om van dat verschil feilloos misbruik 

te maken, vaak op een hele subtiele 

manier.’ Reijns geeft aan dat bijna al 

haar cliënten een ongezonde ouder 

hadden. ‘Meestal heeft het slachtoffer 

een ouder met psychische problema-

tiek, borderline of antisociaal gedrag’, 

vertelt ze. ‘Zo’n ouder kan dus ook veel 

minder goed empathie naar het kind 

uiten. Dat hoort bij de stoornis van de 

ouder.’ Maar ook hulpverleners wor-

den indirect slachtoffer. Engelfriet: 

‘Omdat daders zo gehaaid te werk 

gaan, is het ook voor professionals 

lastig om hier doorheen te prikken. 

Professionals worden zelf vaak ook 

gemanipuleerd, omdat deze daders 

enorm charmant en normaal overko-

men en precies de juiste dingen weten 

te zeggen.’ 

ONZICHTBAARHEID VAN 
EMOTIONEEL GEWELD
Fysiek geweld is vaak heel zicht-

baar in de vorm van verwondingen, 

breuken of blauwe plekken. Emotio-

neel geweld is niet goed zichtbaar en 

wordt daardoor vaak gemist, zowel 

door de omgeving als door de slacht-

offers zelf. Slachtoffers zien vaak niet, 

of pas heel laat, dat ze in een situatie 

van intieme terreur zitten. Reijns: ‘Ik 

heb wel cliënten bij wie ik er een half 

jaar over doe om de term ‘psychische 

mishandeling’ te mogen noemen. 

Het was geen mishandeling, zeggen 

ze dan, ik was gewoon vervelend. Dat 

is de intense loyaliteit naar ouders of 

een partner toe.’

Engelfriet: ‘Het begint in relaties ook 

vrijwel nooit met grof emotioneel 

geweld, maar het sluipt er vaak gelei-

delijk in. Slachtoffers worden in het 

begin juist vaak overdonderd door 

aandacht en cadeautjes, ze worden 

helemaal ingepakt. Pas met de tijd, als 

er kinderen komen of nadat ze samen 

zijn gaan wonen, ontstaan de proble-

men. Namelijk, op het moment dat ze 

afhankelijk zijn geworden van de da-

der - die hier naartoe heeft gewerkt. 

En omdat het zo geleidelijk en subtiel 

gaat, zie je niet in welk web je wordt 

gevangen.’ Reijns: ‘Ik zie cliënten die 

zijn gaan geloven in wat ze al die ja-

ren te horen hebben gekregen. Dat ze 

een vervelend kind waren, of een las-

tige echtgenoot. Maar zoiets ontstaat 

natuurlijk ten gevolge van dat psychi-

sche geweld en niet als oorzaak.’

Engelfriet: ‘Op onze website, in onze 

workshops en via de therapeuten en 

psychologen in ons netwerk worden 

we al jaren overstelpt door verhalen 

van mensen die beseffen dat ze in een 

situatie van intieme terreur zitten of 

hebben gezeten. Dat komt ook omdat 

de dader altijd tegen een slachtoffer 

zal zeggen: ‘Jij bent labiel. Het ligt aan 

jou. Door jou ben ik weer zo boos ge-

worden, waarom doe je mij dat aan?’ 

Alles wordt continu omgedraaid. De 

narcistische dader slaagt er zo goed 

in om het probleem te verhullen dat 

zowel het slachtoffer als de behande-

laar gaan geloven dat het slachtoffer 

inderdaad de oorzaak van het pro-
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bleem is. De wereld op zijn kop. Maar 

in een situatie van intieme terreur, 

is de afhankelijkheidsrelatie volledig 

scheef. De dader voert emotioneel en 

psychisch de druk steeds meer op en 

isoleert het slachtoffer. Het slachtoffer 

komt zo steeds meer alleen te staan en 

gaat uiteindelijk aan zijn eigen oorde-

lingsvermogen twijfelen en inderdaad 

de schuld bij zichzelf zoeken.’ 

Reijns: ‘Psychisch geweld uit zich 

meestal in het steeds naar beneden 

gehaald worden, steeds negatieve op-

merkingen krijgen over wie je bent 

of wat je doet. En naarmate dat van je 

hechtingsfiguur komt, of je er nou een 

relatie mee hebt of het een verzorger 

van je is, heeft dat des te meer impact. 

En als je dat maar vaak genoeg hoort, 

dan ga je dat zelf ook wel geloven. Er 

ontstaat een soort zelfhaat of zelfver-

wijt. En dan kom je aan de identiteit 

en eigenwaarde van zo’n persoon. 

Dat kan dan leiden tot allerlei psychi-

sche problemen, niet alleen  trauma’s 

maar ook persoonlijkheidsproblema-

tiek. Het gevoel van eigenwaarde, de 

identiteit en hoe je jezelf verhoudt tot 

de wereld is beschadigd geraakt. De 

grootste misvatting over psychisch 

geweld is dat het niet zo erg is. Dat het 

erger is dat je geslagen wordt, of mis-

bruikt wordt. Maar er zit geen gradatie 

in, het is allemaal mishandeling en 

heeft negatieve effecten op de ontwik-

keling van je zelfbeeld.’ 

Engelfriet: ‘Er zijn de laatste tijd veel 

onderzoeken gedaan die zeggen dat 

emotionele mishandeling juist ernsti-

ger gevolgen heeft, omdat het je iden-

titeit ten diepste aantast.’

ALARMBELLEN
Het is belangrijk dat professionals veel 

meer kennis opdoen over deze vorm 

van huiselijk geweld, zeggen Engelf-

riet en Reijns. ‘Deze slachtoffers lopen 

vaak niet rond met een blauw oog, het 

is veel geraffineerder en het vraagt 

dus om heel goed kijken en weten 

wat de alarmbellen zijn.’ Daarnaast 

is het volgens Reijns essentieel voor 

therapeuten om te blijven praten over 

mishandeling en geweld in de breed-

ste zin van het woord. ‘Fysiek of sek-

sueel geweld staat nooit op zich. Als je 

een vorm van huiselijk geweld ziet of 

kindermishandeling, dan is psychisch 

geweld net zo makkelijk aanwezig. Er 

is vaak al heel veel gebeurd voordat de 

eerste klap valt. Komt iemand met li-

chamelijk geweld, vraag dan ook door 

over dat emotionele geweld.’ 

‘Psychisch geweld vraagt om andere 

interventies dan een normale-men-

sen-aanpak’, vult Engelfriet aan. ‘In 

alle andere gevallen is het binnen de 

hulpverlening een goed idee om te 

kijken naar het eigen aandeel, media-

tion te proberen of systemisch te werk 

te gaan. Maar bij psychisch geweld is 

dat het slechtste wat je kunt doen, om-

dat je de dader daarmee opnieuw een 

podium geeft en ruimte om te mani-

puleren. Zet een schot tussen dader 

en slachtoffer en zorg dat die twee zo 

weinig mogelijk contact hebben. Het 

eerste dat moet gebeuren is veiligheid 

creëren en het ontschuldigen van het 

slachtoffer: Het ligt niet aan jou. Jij 

hebt niet om mishandeling gevraagd.’ 

Neem een moreel standpunt in als pro-

fessional, stelt Engelfriet. ‘Dat wordt je 

natuurlijk afgeleerd bij bijna alle psy-

chische problemen die je tegenkomt, 

maar bij huiselijk geweld geldt: dat is 

een strafbaar feit. Een dader overtreedt 

hiermee potentieel de wet. En daarom 
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‘Het begint in relaties vrijwel nooit 
met grof emotioneel geweld, maar 

het sluipt er vaak geleidelijk in’

VICTIM BLAMING
We hebben in Nederland een dubbele relatie met slachtofferschap: ben 

je slachtoffer van een bankoverval, dan leeft iedereen met je mee. Ben je 

slachtoffer van huiselijk geweld, dan komen de vragen: Waarom ben je 

niet weggegaan? Maar jij was toch ook niet altijd aardig? Dit heet victim 

blaming en is vaak schadelijker dan het geweld zelf. Je geeft de slachtoffer 

de schuld van wat er is gebeurd. Zeg liever: ‘Het ligt niet aan jou. Jij kon 

er niks aan doen.’

COERCIVE CONTROL
In Engeland is vijf jaar geleden wetgeving gemaakt op controlerend en 

intimiderend gedrag; het is expliciet strafbaar gesteld. Hulpverleners 

en politie zijn getraind in het herkennen van signalen van emotioneel 

geweld, en er zijn grote publiekscampagnes gestart. Het aantal aangiften 

is er sindsdien verdubbeld en in sommige regio’s zelfs verdrievoudigd. 

Er zijn inmiddels veel meer landen die wetgeving hebben gemaakt op 

Coercive Control, intieme terreur. Engelfriet: ‘In Nederland hebben we 

nog een enorme inhaalslag te maken op dit gebied, terwijl dit één van de 

grootste geweldproblemen van het land is. Er is dus dringend actie nodig! 

Hoopvol is dat de Tweede Kamer recent unaniem een motie aangenomen 

heeft waarin ze de regering opdragen onafhankelijk onderzoek te doen 

naar de gevolgen en strafbaarstelling van psychisch geweld.’

‘ De grootste misvatting over psychisch geweld 
is dat het niet zo erg is. Dat het erger is dat je 
geslagen wordt, of misbruikt wordt’
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KLOPT HET WEL? 
Heb je iemand in je omgeving waarvan je vermoedt dat hij of zij slachtoffer 

is van psychisch geweld? Stel dan de vraag: Klopt het wel wat hier gebeurt? 

Of breng het vanuit je eigen perspectief: Ik word er verdrietig van als ik 

zie hoe jouw partner tegen jou doet. ‘Dat is een krachtige boodschap’, 

zegt Reijns. ‘Dan zeg je iets over jezelf en laat je het slachtoffer nadenken 

waarom de ander daar verdrietig van wordt.’

‘Ik had een goede baan, maakte carri-

ère. Totdat ik niet meer kon. Jarenlang 

werd ik psychisch en emotioneel mis-

handeld door mijn ex. Meer dan tien 

jaar was ik met hem samen, de schei-

ding heeft bijna zeven jaar geduurd. 

En al die tijd heeft hij me gekleineerd, 

bekritiseerd, afgezeken en afgewezen. 

En me van van alles beschuldigd - van 

ouderverstoting tot Münchhausen 

by Proxy. Bij betrokken instanties 

noemde hij me een gek en een leu-

genaar. En altijd moest ik mezelf maar 

weer verdedigen. Dat, samen met de 

vele rechtszaken, heeft me uitgeput. 

Het is vreselijk om jezelf jarenlang te 

moeten verweren tegen leugens. Dat 

ik psychisch en emotioneel mishan-

deld werd, vind ik zelf lastig om uit te 

spreken. Ik zei tegen mijn therapeut: 

Is mijn zaak wel erg genoeg? Het valt 

toch allemaal wel mee? Maar mijn 

dochter en ik liepen altijd op eieren, 

altijd beducht op denigrerende op-

merkingen en afkeuring. Het viel he-

lemaal niet mee.

Mijn man was altijd al claimend. Hij 

wilde mij voor zich alleen. In het begin 

vind je die exclusieve aandacht leuk, 

je voelt je speciaal. Maar het zorgde 

er ook voor dat ik al mijn vrienden 

kwijtraakte. En toen ik zwanger was 

van onze dochter, werd het alleen 

maar erger. Hij stond niet langer op 

nummer één. Dat was voor hem echt 

een punt. Pas toen begon ik in te zien 

dat er iets mis was met mijn man. 

Er waren dingen behoorlijk scheef 

in ons huwelijk. We gingen in rela-

tietherapie en hij kreeg de opdracht 

om op te schrijven waarom hij altijd 

zo naar tegen mij deed. Kantjes vol 

schreef hij met onder andere: ‘Ik ben 

perfect, Anna moet alles doen zoals ik 

dat wil, ik verdien een perfecte vrouw’. 

Ook schreef hij jaloers te zijn op mijn 

dochter, omdat die alle aandacht 

kreeg. Een bevriende psychiater zei 

tegen me: Anna, deze man heeft een 

narcistische persoonlijkheidsstoornis, 

zorg dat je van hem af komt. 

Toen ik aangaf te willen scheiden, 

kwam de duivel in hem los. Hij was zo 

gekrenkt. Alles werd zoveel  sluwer en 

gehaaider. Ik hoorde hem tegen een 

vriendin zeggen: ‘Het is dat ik blijf na-

denken, maar anders zou ik haar her-

sens inslaan met een hamer’. Achteraf 

ga je denken: wat heb ik gemist? Waar-

om ben ik met deze man getrouwd? 

Vanaf de scheiding had mijn man een 

mantra over mij: Die vrouw is psy-

chiatrisch patiënt. Dat zei hij tegen 

iedereen die het maar wilde horen. Hij 

wilde maar één ding en dat was mij 

kapot maken. Hij bleef maar liegen 

en verdraaien, ook tegen de hulp-

verleners die inmiddels bij ons gezin 

betrokken waren. Van hen moest ik 

met hem blijven communiceren en 

het op een normale manier proberen 

op te lossen. Ik voelde me ongehoord 

en onbeschermd en ik bleef mezelf 

maar verdedigen. Dan vertelde ik wie 

ik was, waar ik voor stond en liet ik 

ze lezen wat mijn ex-man had opge-

schreven. Niemand keek ernaar, ie-

dereen was als de dood voor hem. Hij 

klaagde alle betrokken hulpverleners 

aan, waarvan een paar tot aan het  

medisch tuchtcollege. Niemand durf-

de meer echt zijn werk te doen. Er zijn 

instanties in de regio die mijn dochter 

niet eens meer willen helpen. 

Wat ik het allerergste vond? De uit-

zichtloosheid van de situatie, dat je 

niet weet wanneer dit klaar is. Dat is 

echt heel heftig en daarnaast de mach-

teloosheid om mijn dochter niet te 

kunnen helpen. Zij is nu dertien en, 

net als ik, herstellende van een trauma. 

Vijf dagen per week gaat ze naar een 

zorgboerderij. Ze volgt therapie, heeft 

last van angsten en woedeaanvallen. 

Ik ben niet kapot, zoals mijn ex wilde. 

Mentaal ben ik heel sterk, maar ik kan 

de volle omvang van wat er is gebeurd 

nog niet overzien. Ik merk nu pas hoe 

heftig het is geweest. Jarenlang heb ik 

niet gevoeld; mijn lijf is er niet al te best 

aan toe. Toch heb ik veel vertrouwen 

in de toekomst. Ik heb zo in de kreu-

kels gelegen, nu is het tijd om mezelf 

te ontplooien en een positieve draai te 

geven aan het verleden. Ik geniet van 

de kleine dingen van het leven: de vo-

gels, de zon, een bloem die uitkomt. Ik 

verheug me op wat komen gaat.’   
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‘ Vanaf de scheiding had mijn man 
een mantra over mij: Die vrouw is 
psychiatrisch patiënt’

moet je dus je verantwoordelijkheid 

nemen als professional en een moreel 

standpunt innemen. Anders gaan de 

slachtoffers het blijvend aan zichzelf 

wijten, ontwikkelen ze nog ernstiger 

symptomen of gaan ze zelfs weer te-

rug naar de dader.’ 

HERSTELLEN NA 
EMOTIONEEL GEWELD
Hoe jonger iemand is tijdens de mis-

handeling, ook emotioneel, hoe lasti-

ger het is om te herstellen, weet Reijns. 

Maar er is wel degelijk perspectief. ‘De 

slachtoffers die een vervangende, vei-

lige hechtingsfiguur vinden, maken 

meer kans op herstel en een “gezond” 

leven. Het helpt als je mensen in je 

omgeving hebt die jou wél waarderen 

om wie je bent. En de kerncognitie dat 

je er mag zijn en goed genoeg bent, 

kun je wel ontwikkelen.’ Ook helpt het 

volgens de klinisch psycholoog om 

talenten, een toekomstperspectief en 

bijvoorbeeld een leuke baan te heb-

ben. Iets waarin je je ei kwijt kan en 

waardering voor krijgt. ‘Te horen krij-

gen dat je het goed doet op school, of 

goed bent in sport, helpt enorm. Dat 

zijn beschermende factoren.’ Reijns 

geeft aan dat bij een behandeling vaak 

in eerste instantie wordt ingezet op 

fysiek geweld, omdat de fysieke vei-

ligheid in het geding is. Later is er dan 

meer ruimte voor het psychische ge-

weld. ‘In de therapie is het belangrijk 

dat je veel gezond gedrag laat zien’, 

geeft Reijns aan. ‘Dit om die ander be-

wust te maken en te laten zien wat wel 

goed en passend voor hem of haar is. 

Dat heet limited reparenting. Heel veel 

gezond gedrag inbrengen, zodat die 

ander kan zien ‘oh, dus dit kan er ook 

zijn, dit is hoe het hoort.’   

    KIJKTIP: 

De video ‘Zij lijkt het probleem te zijn’ 

geeft inzicht in deze dynamiek van 

psychisch geweld en in wat je  

als professional kunt doen. 

Zie: www.verdwenenzelf.org
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ANNA (48) WERD PSYCHISCH 
EN EMOTIONEEL MISHANDELD 
DOOR HAAR EX-MAN
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DE BEHANDELING Wat doen we eigenlijk bij Fier? Iedere aflevering 
vertelt een van onze professionals over een specifieke 
behandelmethode. Deze keer: Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing, beter bekend als 
EMDR.

Naam Teunis Laverman
Functie Psychotherapeut
In dienst 1 jaar
Behandeling EMDR

Wat is EMDR? 
‘EMDR is een vorm van traumabehandeling waarbij 

je werkgeheugen wordt belast tijdens het inbeelden 

van het meest nare plaatje van een trauma. Terwijl je 

je dat plaatje inbeeldt, word je gebombardeerd met 

opdrachtjes, zoals het volgen van een bewegende 

vinger, het horen van tikjes of het maken van 

sommetjes. Het maakt niet zoveel uit wat het 

is, als je maar afgeleid wordt. We denken dat de 

opdrachtjes ervoor zorgen dat je je niet bewust op het 

traumabeeld kunt richten, waardoor er een natuurlijk 

verwerkingsproces op gang komt. Daardoor neemt 

de negatieve lading van het ingebeelde plaatje af. 

 

Bij dit proces ben ik als behandelaar een soort coach. 

Ik vraag hoeveel spanning iemand voelt bij het 

ingebeelde plaatje en dan probeer ik die spanning zo 

hoog mogelijk te krijgen, bijvoorbeeld door te vragen 

of er iets specifieks is in het plaatje dat voor die 

spanning zorgt. Als de spanning op zijn hoogst is, ga 

ik afleiden en vraag ik wat er in iemand opkomt. Dan 

komen er associatieketens op gang: een gedachte, 

emotie of beeld leidt tot andere gedachten, emoties 

of beelden. Op een gegeven moment komen er geen 

nieuwe associaties meer op. Dan gaan we terug naar 

het oorspronkelijke plaatje en vraag ik hoe hoog de 

spanning is. Net zolang tot het beeld geen lading 

meer heeft of spanning oproept.’  

Voor wie is EMDR? 
‘Als iemand getraumatiseerd is, kun je dat grofweg 

opdelen in twee vormen. Sommige getraumatiseerde 

mensen hebben nare dingen meegemaakt zoals 

fysieke agressie of misbruik. Er is teveel op je pad 

gekomen waar je nu nog last van hebt. Anderen 

maken dingen mee die veel meer op beleving 

zitten, zoals emotionele verwaarlozing. Je bent iets 

tekortgekomen wat je wel had moeten krijgen, zoals 

liefde van je ouders. Voor die eerste groep werkt 

EMDR vaak het beste, maar het helpt bij beide.’

Waarom EMDR? 
‘EMDR kan heel spectaculair werken; het haalt soms 

letterlijk alle spanning van het trauma weg. Dat je 

echt van een tien op spanning naar één of zelfs nul 

gaat. Vaak kan iemand zich dan niet meer voorstellen 

dat hij ooit zo’n last heeft gehad van het trauma.’

Mooi aan EMDR? 
‘Ik vind EMDR een heel dankbare behandelmetho-

diek. Onderschat het niet: als je echt een dijk van een 

PTSS hebt, is dat echt heel naar. Je ervaart de hele 

tijd spanning en daarbij slaap je totaal niet. Ga maar 

eens een paar nachten niet slapen, dan spreek ik je 

weer. Als ik zie hoeveel baat mensen hebben bij de 

behandeling, dat is gewoon hartstikke mooi. Echt 

dingen opruimen en in het verleden laten.’  

EMDR
EYE MOVEMENT 
DESENSITIZATION 
AND REPROCESSING
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‘ EMDR kan heel 
spectaculair werken; 
het haalt soms letterlijk 
alle spanning van het 
trauma weg’
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Wij roepen de Tweede Kamer en het kabinet op:

I. Neem uw stelselverantwoordelijkheid in de 
strijd tegen geweld en uitbuiting
De meeste hulp aan slachtoffers van geweld en uitbui-

ting is sinds 2015 lokaal en regionaal georganiseerd. 

De 352 gemeenten in Europees Nederland en drie 

gemeenten in de Cariben dragen hiervoor de verant-

woordelijkheid. Echter, de praktische uitwerking van 

deze verantwoordelijkheid schiet tekort. Om geweld 

écht te stoppen en slachtoffers de noodzakelijke vei-

ligheid en bescherming te geven, moet de landelijke 

overheid in actie komen.

II. Onderken dat de aanpak van geweld en 
uitbuiting specialistische expertise vereist 
die op lokaal, regionaal én landelijk niveau is 
geborgd
Een aanzienlijk deel van de kinderen en volwassenen 

die met geweld te maken heeft, krijgt complexe proble-

men. Hoe ernstiger - de dreiging van - het geweld en 

de problemen, des te noodzakelijker is het om bescher-

ming en behandeling meteen op het juiste niveau te 

organiseren.

Het doorbreken van de geweldscyclus vereist een 

integrale aanpak:

• Waarbij de veiligheid en bescherming van slacht-

offers en getuigen van geweld, zoals van eergeweld 

en uitbuiting, voorop staat.

• Die slachtoffers niet opsluit terwijl daders vrij rond-

lopen; cruciaal is kind- en volwassenvriendelijke 

bescherming en veiligheid, in samenwerking met 

gespecialiseerde teams van politie en het Openbaar 

Ministerie.

• Die voor de meest onveilige en/of getraumatiseer-

de groep slachtoffers veiligheid en bescherming 

combineert met specialistische zorg en kennis over 

trauma’s en de gevolgen daarvan; die het geweld 

volledig en voor altijd stopt; die gericht is op de 

toekomst.

• Die naast het slachtoffer ook andere gezinsleden 

helpt en ondersteunt.

• Die de zorg inzet die nodig is, ongeacht of deze 

zorg in de huidige kaders voor gespecialiseerde 

zorg past, zoals ggz (psychiatrische klachten en 

stoornissen), jeugdzorg (opvoed- en opgroeipro-

blemen) of de gehandicaptensector (verstandelijke 

beperking).

De meest kwetsbare en/of getraumatiseerde slachtof-

fers hebben integrale, specialistische hulp nodig. Deze 

hulp moet geboden worden in een aantal landelijk 

werkende expertise- en behandelcentra die de zorg en 

bescherming koppelen aan onderzoek en (door)ont-

wikkeling van interventies. De zo opgebouwde kennis 

en ervaring moet ten goede komen aan de (lokale) be-

scherming en zorg voor slachtoffers in het gehele land. 

Organiseer deze landelijke centra vergelijkbaar met de 

specialistische gezondheidscentra voor brandwonden 

of kinderoncologie.

III. Geef slachtoffers van geweld en uitbuiting de 
toekomst die ze verdienen
Kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel mis-

bruik en uitbuiting zijn onderwerpen die de partijpo-

litiek ver overstijgen. Zet ze op de politieke agenda. 

Regel het goed tijdens de komende kabinetsperiode. 

Wacht er niet mee.

• Stel richtlijnen op voor een adequate signalering 

en behandeling van ernstig geweld.

• Geef een aantal landelijke expertise- en behandel-

centra de opdracht om kennis en behandelingen 

verder te ontwikkelen.

• Geef ruimte aan innovatie en doorontwikkeling die 

ten goede komt aan alle slachtoffers van geweld en 

waar lokaal en regionaal werkende professionals 

van kunnen profiteren.

• Waarborg dat slachtoffers zowel offline als online 

(anoniem) laagdrempelige, professionele hulp 

kunnen inroepen.

• Maak bekostiging en verantwoording van de lande-

lijke, integrale specialistische zorg eenvoudiger. 

72 organisaties en bijna 250 

professionals ondersteunden 

deze oproep

Aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en 
het nieuwe kabinet,

Voor de aanstaande kabinetsperiode vragen wij u 

dringend om voorrang te geven aan de bescherming en 

veiligheid van mensen die te maken hebben met geweld 

en uitbuiting, vooral kinderen en jongeren. Of het nu gaat 

om verwaarlozing, mishandeling, misbruik, (seksuele) 

uitbuiting of online geweld, slachtoffers kunnen jarenlang 

last van trauma’s hebben. Na verkeersongevallen is dit 

soort geweld de grootste niet-natuurlijke doodsoorzaak. 

Veel slachtoffers van geweld worden steeds opnieuw 

slachtoffer. Ze komen niet aan een toekomst toe omdat ze 

met een belast verleden niet verder kunnen. Geweld wordt 

van de ene op de andere generatie overgedragen en heeft 

langdurig impact op maatschappelijk niveau.

Geweld komt veel voor maar wordt slecht gezien. Geweld 

tegen kinderen en volwassenen moet stoppen en de 

mensen die het hebben meegemaakt, moeten onze best 

mogelijke zorg krijgen. Met veiligheid, bescherming en 

(trauma) behandeling voor duurzame kansen op een 

zelfstandig leven.

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de signalering 

en aanpak van geweld door gemeenten en wijkteams. 

Helaas heeft dat onvoldoende effect gehad. Zo kunnen 

hardnekkige misstanden die specialistische kennis 

behoeven, zoals (seksuele) uitbuiting en eergerelateerd 

geweld, voortbestaan. Zo krijgen geweldslachtoffers 

vaak te laat of onvoldoende adequate hulp, veiligheid 

en bescherming waardoor er niet sprake is van een 

werkelijke oplossing.

De ernst van de problematiek en de wetenschappelijke 

inzichten daarover vereisen grote voortvarendheid in een 

goede, landelijke aanpak met:

• Landelijk vastgestelde richtlijnen voor signalering en 

behandeling.

• Specialistische en integrale zorg, veiligheid en 

bescherming voor ernstige geweldslachtoffers 

in enkele landelijk georganiseerde expertise- en 

behandelcentra.

• Sterk vereenvoudigde systemen voor het bekostigen 

en verantwoorden van deze landelijke en 

specialistische zorg.
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OPROEP: 
Stop geweld en 
uitbuiting, te 
beginnen bij 
kinderen

‘Je doet er wel toe! Dat  
zou ik willen zeggen 
tegen kinderen die geweld 
meemaken. De hele wereld 
ligt nog aan je voeten’
(Voormalig slachtoffer van uitbuiting)
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KORT 
NIEUWS

NIET MIJN KIND
Koraal, Sterk Huis en Fier lanceerden samen de 

campagne ‘Niet mijn Kind’ om (seksuele) uitbuiting 

onder de aandacht te brengen bij ouders. Per jaar 

worden namelijk honderden jongeren in Nederland 

uitgebuit door een mensenhandelaar. Heb jij een 

niet-pluis gevoel of wil je weten op welke signalen 

je kunt letten? Bezoek www.nietmijnkind.nl voor 

ervaringsverhalen van ouders, mogelijke signalen en 

achtergrondinformatie. 

ZORGPROGRAMMA ASJA
Yes! Ons zorgprogramma Asja is door de Erkenningscommissie 

Jeugdinterventies opnieuw erkend als goed onderbouwd 

en effectief. ‘De commissie is zeer onder de indruk van de 

zorgvuldige wijze waarop getracht is de inhoud, aanpak en 

onderbouwing van de interventie Asja weer te geven.’

KRACHTEN 
BUNDELEN 

Online seksueel misbruik is 

nog altijd een groot probleem. 

Tijd voor actie! Dat vonden 

het Centrum Seksueel Geweld 

(CSG), Helpwanted.nl, het Fonds 

Slachtofferhulp en Fier en daarom 

bundelen ze hun krachten. Het 

doel? Slachtoffers van online 

seksueel geweld sneller en beter 

kunnen helpen. Wordt vervolgd!

BEELD 'LOVERBOY' 
ACHTERHAALD

Het klassieke beeld van een ‘loverboy’ 

die inspeelt op de verliefdheid van 

het slachtoffer is deels achterhaald. 

Dat concludeert het Centrum tegen 

Kinderhandel en Mensenhandel 

(CKM) in het rapport ‘Daders van 

binnenlandse seksuele uitbuiting’. Lees 

het rapport op www.hetckm.nl 

WINKELEN ÉN FIER STEUNEN
Online winkelen bij je favoriete merken én 

daarmee Fier steunen? Dat kan via Spendow. Van 

elke aankoop die jij via dit platform doet, doneert 

de desbetreffende winkel een percentage aan 

een goed doel naar keuze. Steun Fier en shop op 

www.spendow.com/Fier1/shop.

JOUW EIGEN VEILIGE PLEK
Voor kinderen die slachtoffer zijn van geweld of 

(seksueel) misbruik is het fijn om een eigen Veilige Plek 

te hebben. Een plek waar geen gevaar is en waar je 

altijd naartoe kunt. Het Centrum Seksueel Geweld, waar 

Fier onderdeel van is, ontwikkelde een stappenplan 

waarmee je die zelf kan creëren. Scan de QR-code om 

de tool te downloaden.

Scan mij!
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Iemand (of jezelf) trakteren 
op iets lekkers? Laat een 

brievenbuspakketje met jouw 
persoonlijke boodschap bezorgen! 

Met zorg en liefde bereid.
bloomingbakery.nl


