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	 Forensisch	psycholoog	Corine	de	Ruiter

‘	Ik	wil	naar	de	dader	
als	mens’	

	 Tom	(10)	krijgt	therapie	met	zijn	kat

‘	Mister	Bubbles		
is	mijn	beste	vriend’	

	 Asja	Rotterdam

	Klein	maar	Fier

	 Denise	heeft	een	nieuwe	identiteit

‘	Ik	besta	niet	meer,	
maar	ik	ben	er	nog	
steeds’
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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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TRAUMA, 
WAT 

DOE JE
MET ME?

FRANCIEN LAMERS 
GEEFT LES



Foto: Veerle Mariman

Mijn benen bewegen,
zonder bevel van mij.
Mijn mond spreekt,
zonder mijn woorden.
Mijn ogen open,
zonder te zien.
Mijn denkbeeld,
zonder mijn mening.
Mijn gedrag,
zonder mijn wil.
Mijn poppenspeler 
speelt...

Gina
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IK
ben Gina, 20 jaar en zit bijna 3 

maanden op Asja 1. Ik had nooit 

eerder van Fier gehoord, tot ik in 

een blijf-van-mijn-lijfhuis terecht 

kwam. Mijn contactpersoon daar 

vond mijn verhaal ernstig genoeg 

om te zeggen dat ze mij niet de hulp kon geven die ik nodig 

had, maar dat Fier de perfecte plek voor mij was. Ze nam 

contact op met afdeling Asja. 

Asja betekent ‘nieuw leven’ en dat is precies wat ik nodig had. 

Mijn wereld zoals ik hem kende stortte in; de brokstukken 

die overbleven zijn mijn familiecontacten. Fier helpt mij een 

nieuwe wereld te creëren waarin ik zelf heerser ben en mijn 

familie het belangrijkst is.

Fier helpt mij ook een opleiding te kiezen die wel bij mij past, 

zodat ik uiteindelijk op een goede manier naar school kan 

gaan en een diploma kan behalen. In de tussentijd ben ik bezig 

met opdrachten, waarvan ik er eentje uitgewerkt heb als een 

kort verhaal. Ik hou van lezen en schrijven, ik schrijf verhalen 

en gedichten vanaf mijn veertiende. Dit is voor mij een manier 

om gevoelens te uiten op een poëtische manier. Dit vertelde 

ik aan Ellen van het Fier Magazine, dus vroeg ze mij of ik een 

gedichtje wilde schrijven dat ze kon plaatsen in het magazine 

en dat deed ik met alle plezier! Je vindt mijn gedicht op de 

openingspagina van dit magazine. In de toekomst hoop ik 

ooit een boek of gedichtenbundel uit te brengen waarmee ik 

mensen kan inspireren en vermaken.

Ik wens je veel leesplezier terwijl je Fier leert kennen!

Gina
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Fier voelt zich rijk. Waardoor? Door de vele 

mensen die zich, op welke manier dan ook, 

willen verbinden aan ons werk en onze 

cliënten. We voelen ons gesterkt door hun 

morele steun, door de actieve bijdrage die 

zij leveren. Denk aan de techneut die zich 

voor een paar uur per week bij Fier aanbiedt 

omdat hij graag eens iets ‘goeds’ wil doen. 

De bouwkundige die tegen kostprijs wil 

werken omdat Fier zulke mooie projecten 

heeft. De sportcoach die gratis lessen geeft 

omdat hij weet hoe het is als je geen veilig 

thuis hebt. Al deze steun maakt ons werk 

een stukje gemakkelijker. We kunnen dingen 

doen die we anders niet konden doen. Vorm 

en inhoud geven aan onze NGO-taken, 

bijvoorbeeld. Het is fantastisch dat we 

samen met al deze ‘gevers’ kunnen werken 

aan een betere toekomst voor slachtoffers 

van geweld.

Fier vormt een kleine gemeenschap, of 

Mienskip zoals ze dat in Friesland zeggen. In 

2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van 

Europa. Iedereen is welkom om Friesland te 

komen ervaren. Leeuwarden wordt een plek 

van ontmoeten en verbinden. Die ambitie 

inspireert ons. 

Ook wij willen ontmoeten en verbinden. 

De buiten wereld naar binnen halen, en 

andersom. Omdat we weten dat je samen 

verder komt. Deze fans, donateurs en 

vrijwilligers zijn stuk voor stuk cadeautjes. 

Dank jullie wel!

Cadeautjes

EN VELE ANDEREN...
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Z
e hebben wat samen, Gea en Kimani. Wijs noemen 

ze elkaar. Kimani, ‘het wijze kind dat - gelukkig - af 

en toe ook enorm kan lachen’. Een schat die ont-

zettend geliefd is bij haar groepsgenoten en bij 

de mede werkers van Fier. Dan Gea: ‘de wijze oude 

vrouw’ die al eeuwen in de hulp verlening werkt en zonder oordelen 

luistert naar de verhalen van anderen.

We nemen plaats in de werkkamer van Gea. Kimani mag kiezen 

waar we gaan zitten. Aan het bureau of bij het zitje. Ze kiest voor 

het zitje; lekker relaxed. Kimani vouwt haar briefje met vragen open 

en lacht. ‘Mag ik al beginnen?’ Gea leunt achterover, zet haar bril 

goed en zegt: ‘Kom maar op!’

WAAROM DOE JE DIT WERK?
Gea: ‘Ik werk al vanaf 1973 in de hulpverlening. Ik voel me goed in 

de zorg. Ik ben begonnen op een psychiatrische inrichting op een 

vrouwen afdeling, daarna werkte ik in de verslavingszorg, later met 

tbs-gestelden. Ik werk graag met mensen die de minste kansen in 

de samen leving hebben. Verslaafden, mensen met een psychose, 

tbs’ers.’ Kimani: ‘Wil je dan nooit eens iets anders doen?’ Gea: 

‘Nee. Mijn hart gaat hier sneller van kloppen. Dit is wat bij mij past, 

wat me gelukkig maakt. Als ik met pensioen ben, wil ik vrijwillig iets 

gaan doen voor prostituees.’

WAT VIND JE LEUK AAN JE WERK?
Gea: ‘Ik vind het leuk om met cliënten te praten. Die puzzel 

ontrafelen: hoe kan het dat het leven bij deze persoon zo gelopen 

is? Die vraag houdt me enorm bezig, hij inspireert me zelfs. Ik wil 

graag begrijpen, ben nieuwsgierig naar de mens en zijn verhaal. 

Bij jou ben ik gegrepen door het verhaal van jouw tocht door de 

wereld naar Nederland. Dan kijk ik thuis op de wereldkaart, zoek 

ik Soedan op. Uit nieuwsgierigheid. Ja, ik ben een nieuwsgierig 

mens. Daarom stel ik ook zoveel vragen.’ Kimani: ‘Ja, je stelt heel 

veel vragen. Dat vind ik leuk, hoor. Het is fijn als iemand interesse 

heeft in mij en wil weten hoe het met me gaat. Zelf wil ik ook altijd 

graag weten hoe het met iemand gaat. Met mijn groepsgenootjes 

op Metta bijvoorbeeld. Ik vind het fijn als we met elkaar kunnen 

praten, bijvoorbeeld bij ERT (Emotie Regulatie Therapie, Red). Daar 

mag je vrij spreken. Over hoe je in je vel zit en zo. Je kunt je hart 

luchten. En dan weet je hoe het met iedereen gaat. Je kunt elkaar 

tips en trucs geven.’ Gea: ‘Daar ben je echt een ster in. Jij kunt heel 

goed anderen helpen met tips en trucs. Als jij feedback geeft dan is 

dat heel doordacht en vanuit wijsheid. Eigenlijk ben je mijn collega.'  

Kimani: ‘En ik ben je hersenen. Als jij dingen vergeet, dan weet ik 

het nog. Wie er aan de beurt is, bijvoorbeeld.’

ZIJN ER OOK DINGEN DIE JE STOM VINDT  
AAN JE WERK?
Gea: ‘De administratie! We moeten meer en meer met de computer 

werken, steeds meer verslagen maken. Daar gaat veel tijd inzitten. 

En dat is jammer, want ik krijg juist de meeste energie van het 

praten met de meiden. Niks mooier dan dat.’ Kimani: ‘Weet je nog 

dat je bij ons op de groep kwam in je badjas?’ Gea: ‘Ja! Die keer 

dat we hadden afgesproken om te gaan ERT’en in onze pyjama’s! 

Prachtig was dat. Kwam ik op de groep, lagen jullie allemaal te 

“slapen” op de grond. Knuffeltjes erbij. Ik had m’n badjas maar 

aangedaan. Ik wilde het jullie niet aandoen om in mijn slaapshirt 

aan te komen.’ Kimani: ‘Met ERT doen we wel vaker gekke dingen.’

Gea: ‘Ik kan me die keer nog herinneren toen jullie de klok stiekem 

een kwartier vooruit hadden gezet. Daar hadden jullie me fijn te 

pakken, jongedame.’ Kimani: ‘Waren we mooi een kwartier eerder 

klaar.’

INTERVIEW 

KIMANI EN 
DE PSYCHO
THERAPEUT KIMANI: 

‘WEET JE NOG DAT 
JE BIJ ONS OP DE 
GROEP KWAM IN 

JE BADJAS?’

EEN BEETJE ZENUWACHTIG STAAT ZE VOOR DE DEUR TE WACHTEN. IN 
HAAR HAND HET LIJSTJE MET MAAR LIEFST NEGENENDERTIG VRAGEN. DE 
DERTIENJARIGE KIMANI MAG HAAR THERAPEUT GEA EGGINK INTERVIEWEN. EN 
DAN KUN JE MAAR BETER GOED VOORBEREID ZIJN. KIMANI’S GROEPSGENOTEN 
VAN METTA III WILDEN GRAAG WETEN OF GEA EEN BIKINI HEEFT, MAAR DIE 
VRAAG STAAT NIET OP DE LIJST. ‘DAT DURFDE IK NIET HOOR.’

33
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ZOU JE IETS WILLEN VERANDEREN BIJ FIER?
Gea: ‘Soms lopen we zo hard met z’n allen, dan denk ik: moeten we 

niet eens stil blijven staan? Even pas op de plaats maken, een uurtje 

zitten en tot rust komen. En nadenken. Over of we nog de goede 

dingen doen. Of er dingen zijn die beter kunnen. Maar goed, we 

zijn top sporters bij Fier. En topsporters gaan ook altijd maar door.’ 

Kimani: ‘Ik vind Fier wel goed zoals het nu is. Alle meisjes kunnen 

hier komen. Mensen geloven je hier en je wordt goed behandeld. 

Ze geloven mijn verhaal en ze willen me helpen. Maar ik heb nog 

niet alles verwerkt. Ik heb een trauma. En soms heb ik flashbacks. 

School lukt ook nog niet heel goed.’ Gea: ‘Jij werkt heel hard aan 

jezelf. Maar je weet nog niet zo goed hoe je toekomst eruit gaat 

zien. Dat maakt je onzeker.’ Kimani: ‘Ja. Daar ben ik niet zo blij 

mee. Ik vind het niet fijn.’ Gea: ‘Maar ik heb zoveel bewondering 

voor de manier waarop jij met alles omgaat. Je bent een doorzetter. 

De stappen die jij hebt gemaakt… Van e-learning naar een echte 

school, bijvoorbeeld. Hoe goed is dat? Man, je bent super!’ Kimani: 

‘Dank je wel. Zal ik maar door met de volgende vraag?’

WAT ZOU JE DOEN ALS FIER NIET BESTOND? 
Gea: ‘Dan zou ik ergens anders in de hulpverlening werken. En iets 

met systemen doen. Dat vind ik mooi. Omdat ik geloof: je kunt als 

mens iets aan je systeem hebben. Of dat nu je ouders zijn, je groot-

ouders, vrienden of andere familie. Wij als mens hebben allemaal 

iemand nodig. Eén iemand kan al genoeg zijn. Je hoeft niet per 

se honderd vrienden te hebben om gelukkig te zijn.’ Kimani: ‘Ik 

heb zelf een heel goede vriendin. Met haar kan ik praten over van 

alles en nog wat. We begrijpen elkaar omdat we ongeveer hetzelfde 

hebben meegemaakt. Niet helemaal precies, maar toch.’ Gea: ‘Het 

is heerlijk als je iemand hebt bij wie je je verhaal kwijt kunt. Zoiets 

moet je koesteren.’

WAAR BEN JE GOED IN?
Gea: ‘Als het gaat om mijn werk, dan ben ik goed in contact maken.’

Kimani: ‘En buiten je werk?’ Gea: ‘Ik sta voor veel mensen klaar. 

Ik heb wat over voor anderen. Ik zorg voor mijn oude moeder, ik 

heb een gehandicapte vriendin met wie ik ga beeldhouwen. Ik ben 

een goede planner. En ik kan héél veel tegelijk.’ Kimani: ‘Ben je 

ook ergens minder goed in?’ Gea: ‘In rustig blijven. Ik ben een 

woel water. Ik denk altijd: dat moet nog en dat en dat. Alleen als ik 

een boek lees, word ik rustig. Ik ben gek op thrillers.’ Kimani: ‘En 

de Donald Duck!’ Gea: ‘Ja, dat weet jij dan weer. Al veertig jaar!’ 

Kimani: ‘Ik lees ook boeken. En ik kijk veel films. Vooral over de 

oorlog en over slavernij. Over wat er met mensen is gebeurd die 

een donkere huids kleur hebben. Ik wil graag weten waarom dat is 

gebeurd. En waarom er zoveel oorlog is in mijn eigen land. Hoe 

dat kan en hoe je dat kunt voorkomen.’ Gea: ‘Heb je het boek Een 

keuken meiden roman gelezen? Over zwarte vrouwen in de jaren 

zestig. Nee? Dat vind je vast heel erg mooi. Ik neem het voor je 

mee!’

WAT ZOU JE DOEN MET EEN MILJOEN EURO?
Gea: ‘Gewoon door blijven werken. Ik ga niet op het strand liggen 

niets doen. Dat kan ik niet. Ik zou geld aan mijn kinderen geven en 

wat aan goede doelen. En jij?’ Kimani: ‘Ik geef de helft aan mijn 

oma die nog in Soedan woont. De andere helft houd ik zelf. Dan 

koop ik een huis waarin ik samen met mijn broertjes en zusjes kan 

wonen. Allemaal bij elkaar.’

WAT DOE JE IN JE VRIJE TIJD?
Gea: ‘Lezen, wandelen…’ Kimani: ‘Zeker met van die stokken!’ 

Gea: ‘Nee joh, ben je helemaal gek! Dat doen alleen oude vrouwen.’

Kimani: lacht. Gea: ‘Ik weet precies wat je wilt gaan zeggen. Hou 

maar op. Ik reis ook graag. Ik heb iets met Rusland. Altijd al gehad. 

Ooit ben ik met mijn kinderen van Moskou naar Peking gereisd met 

de Trans siberië Express. En ik ben in Chili geweest. En Zuid-Afrika. 

Daar heb ik Robbeneiland bezocht, waar Nelson Mandela gevangen 

heeft gezeten. Heel erg indrukwekkend was dat.’ Kimani: ‘Nelson 

Mandela is mijn grote voorbeeld. Ik heb twee werk stukken over 

hem gemaakt. Hij kwam op voor de gekleurde mensen. Hij zat 

al die jaren in de gevangenis en toch vocht hij voor de wereld en 

voor mensen rechten. Hij had gewoon boos kunnen worden, maar 

hij heeft iedereen vergeven. Dat vind ik zo knap. Zoiets is moeilijk 

hoor. Dat kan ik niet altijd.’ Gea: ‘Als je kunt leven zoals Mandela, 

heb je je leven een heel mooie invulling gegeven. Hij zei: ook al zit 

ik vast, niemand houdt mij in gevangenschap. In mijn hoofd ben 

ik vrij. Prachtig! Ik zei het wel eens tegen de gevangenen die ik 

behandelde: denk aan Nelson Mandela, aan wat hij zegt over vrij-

heid. Laat je door hem inspireren. Zo’n gedachte kan enorm helpen.’

WAT IS HET MEEST ROMANTISCHE DAT JE OOIT 
HEBT MEEGEMAAKT? 
Gea: ‘Ach, dat weet ik nog wel. Het is meer dan veertig jaar 

geleden. Ik had een vriendje en hij gaf me een steelpannetje met 

Engelse drop erin. Omdat ik dat zo lekker vond. Zo romantisch.’ 

Kimani: ‘En dat vriendje…’ Gea: ‘Daar ben ik alweer 41 jaar mee 

getrouwd! En dat steelpannetje heb ik ook nog steeds, hoor. Ik ben 

een bewaarder.’ Kimani: ‘Ik ook. Ik heb een verjaardagskaart die ik 

drie jaar geleden van mijn broertje heb gekregen. Die doe ik nooit 

weg.’

WAT IS JE GROOTSTE GEHEIM?
Gea: ‘Jeetje! Dat ga ik jou natuurlijk niet vertellen.’ Kimani: ‘Heb 

je er eentje?’ Gea: ‘Ja, maar ik vertel niets.’ Kimani: ‘Is het erg?’ 

Gea: ‘Ja, maar…’ Kimani: ‘Waarom is het erg?’ Gea: ‘Ik schaam 

me ervoor.’ Kimani: ‘Waarom?’ Gea: ‘Je bent een visser, Kimani!’ 

Kimani: ‘Je kunt echt alles met me delen, hoor.’ Gea: ‘Oh mijn god, 

ik hoor mezelf praten nu. Is het al bijna tijd?’

Ja! Het is tijd. De klok staat op het hele uur. Gea heeft alweer een 

volgende afspraak. ‘Is je nieuwsgierigheid een beetje bevredigd’, 

vraagt ze aan Kimani. ‘Ja’, zegt het meisje, ‘het was goed.’ En dat 

was het.   

GEA: ‘MANDELA ZEI: OOK AL ZIT IK VAST, 
NIEMAND HOUDT MIJ IN GEVANGEN
SCHAP. IN MIJN HOOFD BEN IK VRIJ. 
PRACHTIG!’
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GEA EGGINK (64) IS GETROUWD, HEEFT DRIE 

KINDEREN EN WERKT SINDS VIJFENHALF JAAR BIJ FIER ALS 

PSYCHOTHERAPEUT EN SYSTEEM THERAPEUT. GEA IS DE 

HOOFD BEHANDELAAR VAN KIMANI.

KIMANI (13), KOMT UIT SOEDAN EN HOUDT VAN FILM-

KIJKEN. SINDS ENKELE MAANDEN VOLGT ZE DE PRAKTIJK-

SCHOOL. KIMANI VERBLIJFT ENKELE JAREN BIJ FIER, 

MOMENTEEL IN METTA.



‘HOE VROEGER  
DE TRAUMATISCHE 

ERVARINGEN  
IN IEMANDS LEVEN 

PLAATSVINDEN, 
HOE GROTER DE 

SCHADE’

TRAUMA, 
WAT 

DOE JE
MET ME?

MINI
COLLEGE

E
EN ONGELUK. EEN VERKRACHTING. 
JAREN  LANG SEKSUEEL MISBRUIK. OP
GROEIEN IN EEN GEWELD DADIG GEZIN. 
LEVEN IN EEN OORLOGS GEBIED. ALLE
MAAL TRAUMATISCHE ERVARINGEN DIE 
KUNNEN ZORGEN VOOR EEN LEVEN MET 

EEN TRAUMA. MAAR WAT IS TRAUMA EIGENLIJK? 
HOE WERKT HET? EN WAT DOET HET MET JE? 
TRAUMA  DESKUNDIGE FRANCIEN LAMERS GEEFT EEN 
MINICOLLEGE.

‘Bij traumatische ervaringen gaat het vaak om een directe confron-

tatie met geweld en dood’, begint Francien Lamers. ‘Zaken die een 

aanslag vormen op de integriteit van je eigen lijf en zijn. Zaken die 

je bang maken, je vernederen, ervoor zorgen dat je je niet langer 

veilig voelt.’ Toch bestaan er ook ‘positieve trauma’s, zegt Lamers. 

Het winnen van de Postcodeloterij, bijvoorbeeld. ‘Mensen zijn daar 

vaak compleet door van slag. Ineens zijn ze miljonair, hebben ze de 

verantwoordelijkheid over een enorme som geld. En dan?’

Onvoorziene confrontaties dus. Maar hoe kunnen die nu zo’n impact 

hebben op ons? Wat gebeurt er in ons lijf, onze hersenen waardoor 

we niet normaal meer kunnen functioneren? ‘Alles begint bij het 

centraal zenuwstelsel’, zegt Lamers. ‘Want dat is het onder deel dat 

beschadigd raakt door traumatische gebeurtenissen, het onderdeel 

dat voor een groot deel ons menszijn bepaalt.’ Het centraal zenuw-

stelsel (= hersenen + ruggenmerg) is in feite onze controle kamer. 

Informatie van onze zintuigen komt hier binnen, wordt verwerkt en 

verbonden aan informatie die we al kennen (het geheugen). Aan 

de hand van deze verwerkte informatie worden onze spieren en 

organen aangestuurd. Kortom: het centraal zenuw stelsel heeft een 

kritische invloed op ons als mens, op wat we doen, welke keuzes 

we maken en hoe we ons ontwikkelen. Het raakt aan alles. Om 

maar een paar dingen te noemen: aan onze mate van alert heid en 

waak zaam heid. Onze irritatiegrens. Ons leervermogen en immuun-

systeem. Aan hoe we bewegen en slapen.

SLOOPKOGEL
Een traumatische gebeurtenis werkt als een sloopkogel. Eentje die 

ervoor zorgt dat ons centraal zenuwstelsel niet meer werkt zoals 

het zou moeten werken. Dat we niet meer kunnen slapen, strammer 

bewegen omdat we continu onze spieren aanspannen, vaker ziek 

zijn, sneller geïrriteerd zijn of in een constante staat van waak-

zaam heid verkeren. Verbindingen in de hersenen worden vernietigd 

of niet aangemaakt, waardoor informatie niet op een normale 

manier kan worden verwerkt en er te veel of te weinig helpende 

stoffen vrijkomen en destructief gedrag ontstaat. Denk aan het 

ontbreken van de instinctmatige fight, flight of freeze-reactie om 

jezelf in veiligheid te brengen. ‘Je ziet het veel bij kinderen die mis-

bruikt zijn’, zegt Lamers. ‘Zij hebben geen normaal gevoel van 

grenzen meer. Omdat die grenzen altijd zijn overschreden. Zelf doe 
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TRAUMATYPEN
Traumadeskundigen onderscheiden twee traumatypen:

   Type 1 trauma: een eenmalige traumatische gebeurtenis. Denk aan een 

ongeluk, een overval of eenmalige verkrachting.  

   Type 2 trauma: een serie van traumatische gebeurtenissen. Denk aan 

langdurig seksueel misbruik, langdurige mishandeling of vernedering 

of leven in een oorlogssituatie.

Goed om te weten: een eenmalig trauma hoeft niet per se minder 

ernstige gevolgen te hebben dan een serie traumatische gebeurtenissen. 

Lamers: ‘Het is onderzocht dat een adolescent die één keer is verkracht 

vaak een ernstiger trauma heeft dan kinderen die hun hele jeugd zijn 

misbruikt. Hoe dat kan? Bij een eenmalig trauma is in één klap je hele 

gevoel van veiligheid weg. Bij langdurig misbruik speelt gewenning een 

rol; je leeft continu in onveiligheid. De situatie is zo gegroeid.’

PTSS
Een van de meest ernstige vormen van trauma is de posttraumatische 

stress  stoornis (PTSS), een psychische aandoening die in het DSM is 

in gedeeld bij de angststoornissen. PTSS wordt ingedeeld in drie hoofd-

categorieën: hyperactivering, dwangmatige herbeleving en emotionele 

vervlakking. Klachten die kunnen voortkomen uit PTSS zijn:  

   Angsten / paniek

   Herbelevingen van traumatische ervaringen

   Slaapproblemen

   Nachtmerries

   Concentratieproblemen

   Overmatige alertheid

   Vermijdingsgedrag

   Onrust

   Geagiteerdheid / prikkelbaarheid / agressieve uitbarstingen

   Dissociatie

   Depressies / stemmingswisselingen / lusteloosheid / passiviteit

   Automutilatie (zelfverwonding)

   Suïcidegedachten

   Verslavingsgedrag

   Afgevlakte emoties

   Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, spierpijn

HELPEND
Bij het verwerken van een trauma zijn er een aantal factoren die van 

invloed kunnen zijn. Francien Lamers noemt de volgende:

   De manier waarop de omgeving reageert

   Sociale steun van de systemen rondom het slachtoffer

   Betekenis die het slachtoffer aan de schokkende gebeurtenissen kan 

geven (schuld niet bij zichzelf leggen)

   Wijze waarop ouders model staan in de verwerking

je een stapje terug als iemand te dicht bij je komt; een natuurlijk 

ingebakken veiligheids mechanisme. Bij misbruikte kinderen is dat 

mechanisme er niet, want zij mochten nooit een stap achteruit 

doen. Hun natuurlijke veiligheidsmechanisme werd eruit geslagen. 

Misbruikte kinderen zijn daardoor vaak grenzeloos in hun gedrag, 

ook later naar hun eigen kinderen toe. Bijvoorbeeld door hun eigen 

kindje overmatig te knuffelen. Uit compensatie.’

‘Traumatische ervaringen overspoelen de normale manier waarmee 

we met het leven omgaan’, weet Lamers. ‘We zijn als mens in 

staat om vrij onbezorgd ons leven te leiden, maar niet wanneer 

er iets krankzinnigs gebeurt. Normaal gesproken sta je hier nooit 

bij stil. Je loopt naar de tram en dat is het dan. Je denkt niet aan 

wat er onderweg allemaal met je kan gebeuren. Dat ga je pas doen 

wanneer je ooit bent geschept door een auto, of wanneer je van de 

fiets bent gesleurd door een verkrachter.’

‘Een traumatische ervaring is overweldigend. En je kunt er geen 

controle op uitoefenen’, vervolgt Lamers. ‘Dat maakt dat het heftige 

emoties oproept, zoals angst en machteloosheid. Kwetsbaarheid 

ook. Mensen met een trauma ervaren die gevoelens voortdurend. 

Zij zijn continu bezig met: wat kan er met me gebeuren? Waar ben 

ik veilig en bij wie? En er is die drang naar controle. Zodra ze ook 

maar een beetje de grip verliezen, raken ze van slag. We zien dit 

bijvoorbeeld bij volwassenen die als kind zijn misbruikt. Ze wisten 

nooit wanneer hij, hun verkrachter, kwam. De controle die ze toen 

niet hadden, willen ze nu terugpakken.’

ZELFCONCEPT
Ook het zelfconcept van mensen met een trauma verandert volgens 

Lamers. ‘Deze mensen hebben het gevoel niets waard te zijn, 

hebben geen zelfvertrouwen, vinden zichzelf minder dan een ander. 

Slachtoffers van seksuele delicten kijken vaak op een vertekende 

manier naar hun lichaam. Ze zien het als een ding, een object dat 

los staat van henzelf. Bij deze slachtoffers zien we ook vaak een 

verandering in hun affectieve capaciteiten. Ze hebben moeite met 

hun eigen lichaam en met dat van de ander. De intimiteit is kapot.’

Mensen met een trauma leven vaak met de dag. ‘De wijze waarop 

ze naar de wereld kijken is aangetast’, zegt Lamers. ‘Ze hebben geen 

doel meer in het leven. Al wat ze nog hebben zijn nachtmerries; de 

dromen zijn vernietigd. Dromen en een toekomst creëren, moeten 

ze opnieuw leren. Veel zwaar beschadigde vrouwen dromen alleen 

nog voor hun kind. Niet goed: ze moeten voor zichzelf dromen. 

Want als het met hen goed komt, komt het met de kinderen ook 

goed. Ze moeten eerst werken aan hun eigen toekomst voor ze aan 

die van hun kinderen kunnen denken.’

TRIGGERS
Trauma’s kunnen getriggerd worden. Een gezicht, een woord, een 

geluid, een geur; zodra een slachtoffer iets ervaart wat te maken 

heeft met zijn of haar verleden, kan het beeld van het gebeurde weer 

verhevigd aanwezig zijn. Lamers: ‘Ik ken een kind dat agressief werd 

als hij het woordje ‘kut’ hoorde. Wat bleek: het was de naam die zijn 

vader voor zijn moeder gebruikte.’ Zelf heeft Lamers ook ervaring 

met trauma en triggers: ‘Ik ben ooit betrokken geweest bij een 

auto-ongeluk. Nadat de auto waarin ik zat over de kop sloeg, raakte 

ik bewusteloos. Iemand bracht me bij met een doekje met eau de 
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‘TRAUMATISCHE 
ERVARINGEN 

OVERSPOELEN DE 
NORMALE MANIER 

WAARMEE WE MET HET 
LEVEN OMGAAN’

Francien Lamers is emeritus hoogleraar kinder mishandeling, 

op richter van het Kinder- en Jeugd trauma  centrum Haarlem en 

onder zoeker bij Fier.
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cologne onder mijn neus. Nog altijd doet die lucht me denken aan 

het ongeluk. Ik kan het niet verdragen, geen enkele sterke parfum-

lucht trouwens. Als ik dat ruik, word ik ziek.’

Ook bepaalde leeftijdsfasen en daarbij behorende gebeurtenissen 

kunnen een trauma triggeren, zoals de eerste keer seks of de 

geboorte van je eerste kind. ‘Die van de eerste keer seks is een veel 

voor  komende’, zegt Lamers. ‘Meiden die in hun kinderjaren zijn mis-

bruikt, verstijven op zo’n moment. Op zo’n triggerpunt moet je ze 

als trauma specialist voorbereiden. Nee, je voorkomt waarschijnlijk 

niet dat ze op het moment zelf dichtslaan, maar het is wel fijn als ze 

weten wat ze dan kunnen doen.’

IJSBEER
Heeft een traumatische ervaring nu op iedereen een vergelijkbaar 

effect? Nee, zegt Lamers. ‘Bijna iedereen maakt in z’n leven trauma-

tische ervaringen mee, maar niet iedereen houdt daar een psychisch 

trauma aan over. En het effect van een trauma op het centraal zenuw-

stelsel is ook per persoon weer anders. Dat hangt grotendeels af 

van de ernst van de gebeurtenissen en in welke levensfase iemand 

zich bevindt. Hoe vroeger de traumatische ervaringen in iemands 

leven plaats vinden, hoe groter de beschadiging. Dat is voor alle 

organismen gelijk, ook bij een ijsbeer.’

‘Het goede nieuws’, zegt Lamers, ‘is dat het centrale zenuwstelsel 

zich tot ongeveer ons vijfentwintigste levensjaar ontwikkelt. Daar 

kun je dus nog een hele boel in rechttrekken. Er nieuwe banen in-

slijpen, zenuwen prikkelen om weer te gaan groeien. Zoals een 

fysio  therapeut werkt aan de revalidatie van iemands spieren, kun je 

met getrauma tiseerde kinderen heel goed werken aan de hersenen. 

Kinderen die een trauma oplopen kunnen met de juiste therapie nog 

een heel goed leven hebben.’

TOP TOT TEEN
Belangrijk in het herstel is volgens Lamers - ooit docent lichamelijke 

opvoeding - bewegen. ‘Het totaal van de mens moet worden aan-

gesproken; geest én lichaam. Trauma is een neurologische ziekte 

die met je hele lijf verweven is. Zowel de bovenkamer als lijf raken 

beschadigd. Je moet er dus ook met je hele lijf mee aan de slag. Veel 

bewegen. Sporten. Oefeningen doen en daarmee de normale dingen 

in het centrale zenuwstelsel weer herstellen. Vragen beantwoorden 

als “waar voel je in je lijf dat je blij bent? En boos?” En dan oefenen: 

hoe loop je als je blij of boos bent. In een grote spiegel kijken, naar 

jezelf toelopen. Hoe zie ik eruit? Hoe doet mijn lichaam? Hoe voel ik 

me? Iets wat je niet kunt benoemen, kun je ook niet uitdrukken in je 

handelen. Er moet een verbinding zijn, tussen beide hersenhelften, 

het gevoelige deel en het logische deel. En als die verbinding er niet 

(meer) is, moet je die repareren. Dus praten: wat voel je en hoe ziet 

dat eruit?’

In het kader van ‘het hele lichaam’, noemt Lamers ook het belang 

van een top-tot-teen onderzoek, een instrument dat wordt ingezet 

bij vermoedens van kindermishandeling. Kinderen moeten van top 

tot teen onderzocht worden op mogelijk letsel en gezondheids-

problemen. ‘Nodig’, zegt Lamers, ‘want je kunt therapieën tot je 

een ons weegt, maar als het kind ondertussen bloedarmoede heeft, 

kom je niet een steek verder. Het kan de situatie zelfs verergeren. 

Trauma’s gedijen nu eenmaal goed op zaken als honger en onder-

voeding. Dus het beste is: allemaal langs de dokter. Vergeet ook 

niet dat als de dokter tegen een mishandeld of misbruikt kind zegt 

dat alles prima in orde is met zijn of haar lijf en dat alles het nog 

doet en zal blijven doen, het voor zo’n kind een geweldige opluchting 

is. Helaas blijft een top-tot-teen onderzoek vaak achterwege; er is 

simpelweg geen geld voor.’

BEHANDELING
Is traumabehandeling noodzakelijk? Ja, zegt Lamers. ‘Als je een 

trauma niet behandelt, kun je er donder op zeggen dat iemand er de 

rest van zijn leven last van houdt. Vergelijk het met een hersentumor. 

Opereren of laten zitten? Opereer je, dan heb je de kans dat het 

wegblijft. Laat je het zitten, dan kun je alleen maar hopen dat de 

tumor weggaat.’ Lamers citeert een stuk uit het gedicht ‘The rime 

of the ancient mariner’ van Samual Taylor Coleridge: Since then, at 

an uncertain hour / That agony returns / And till my ghastly tale is 

told / This heart within me burns.

En zo is het. Je moet het trauma niet laten zijn als een open wond; 

die ettert maar door. Je moet proberen er een zo mooi mogelijk lit-

teken van te maken. Alles wat het waard is om behandeld te worden, 

moet je behandelen. En nee, gemakkelijk is het niet. Trauma-

behandeling haalt veel overhoop; de eerste zes weken zijn een hel, 

maar dan wordt het beter. Je kunt er de klok op gelijk zetten: na 

zes weken verdwijnen bij kinderen de nacht merries, uitzonderingen 

daargelaten.’   

‘JE MOET HET 
TRAUMA NIET 

LATEN ZIJN ALS 
EEN OPEN WOND; 

DIE ETTERT MAAR 
DOOR’

KJTC
Fier heeft een eigen Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) voor 

kinderen en jongeren die mishandeld of misbruikt zijn of te maken 

hebben gehad met huiselijk geweld. Het KJTC is gespecialiseerd in 

de behandeling van psychotrauma en andere psychische klachten 

die samen hangen met misbruik, mishandeling en andere vormen 

van geweld. Het KJTC biedt (traumagerelateerde) diagnostiek en 

behandeling: individueel en in groepen. Vaktherapieën zoals psycho-

motore therapie, dramatherapie en creatieve therapie. EMDR (Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing), inzichtgevende therapie, 

systeem therapie, farmacotherapie en online behandeling.
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DE STRIJD  
TEGEN  
MENSEN
HANDEL

S
amen	 met	 Staatssecretaris	 Fred	 Teeven	 en	

Leeuwarder	 burge	meester	 Ferd	 Crone	 opende	

onze	directeur	Linda	Terpstra	op	27	oktober	2014	

officieel	 het	 Centrum	 Kinder	handel	 Mensen	

handel.	 Een	 enorm	 doek	 werd	 onthuld,	 met	 de	

woorden:	'No	one	shall	be	held	in	slavery	or	servitude',	artikel	

4	van	de	universele	verklaring	van	de	rechten	van	de	mens.

Sindsdien biedt het energieneutrale en waterbesparende gebouw 

onder  dak aan buitenlandse slachtoffers van mensen handel. 

Project leider Ineke van Buren is blij met het nieuwe gebouw. 'Van 

buiten ziet het er robuust uit, waardoor het gebouw veilig heid 

uit straalt; van binnen is het verrassend licht, wat een gevoel van 

vrij heid geeft. De woonruimtes voor cliënten zijn heel sfeer vol en 

ook de centrale hal is een warme, rustige plek waar cliënten en 

mede werkers graag komen.'

ONZICHTBAAR
Maar vrouwen en kinderen opvangen is niet het enige wat er in het 

CKM gebeurt. Vanuit een grote kantoorruimte met een prachtig 

uitzicht op het politiebureau werkt Ineke samen met een team van 

juristen en andere onderzoekers aan verbetering van de (rechts)

positie van slachtoffers en aan een grotere bewust wording, zowel 

onder het grote publiek als onder professionals. Ineke: 'In de 

wereld van mensenhandel is nog veel onzichtbaar en het is nog 

altijd een gevoelig onderwerp. Maar ondertussen worden er ook in 

ons land ontzettend veel mensen opgesloten en uitgebuit. Vanuit 

het CKM strijden we voor een mensenhandelvrije wereld.'

GEDWONGEN PROSTITUTIE
In die strijd richten Ineke en haar collega's hun pijlen onder andere 

op de gedwongen prostitutie. Ineke: 'Zolang we onszelf het 

roman tische plaatje blijven voorhouden van de happy hooker, lijkt 

er niets aan de hand met ons prostitutie beleid. Maar dat plaatje 

is in veel gevallen niet te rijmen met de werke lijke situatie voor 

prostituees in Nederland. Prostitutie is hier welis waar legaal; een 

normaal beroep is het voor de meeste vrouwen zeker niet. Want 

waar prostituees werken, zijn in verre weg de meeste gevallen 

pooiers de baas. En hun werk wijze in het ronselen en uitbuiten 

van meisjes en vrouwen is werkelijk afschrik wekkend.'

Wie het EO-programma 'Jojanneke in de prostitutie' heeft 

gevolgd dat in december en januari op NPO 3 werd uitgezonden, 

heeft een inkijkje gekregen in de misstanden die worden begaan 

in de prostitutie in Nederland. Vrouwen die onder valse voor-

wendselen het land in worden gelokt en gedwongen worden met 

wild  vreemden naar bed te gaan. Prostituees wier verdiende geld 

meteen wordt afgenomen door hun pooier. 

'Schrijnende voorbeelden van wat er mis is in de wereld van 

prostitutie', zegt Ineke. 'Maar op een of andere manier maakt 

het niet de impact die het zou moeten maken. Er laait dan een 

discussie op over het daadwerkelijke aantal slachtoffers terwijl we 

onszelf moeten afvragen wat prostitutie in het algemeen eigenlijk 

met vrouwen doet. Daar onderzoek naar doen is één van de 

projecten die we vanuit het CKM uitvoeren. Het is goed dat we bij 

Fier nu een team hebben dat zich volledig inzet in de strijd tegen 

mensenhandel. 'We waren altijd maar aan het dweilen, het is fijn 

dat we nou de kraan eindelijk eens dicht kunnen draaien.'

CKM ONTVANGT CHEQUE 
NATIONALE POSTCODE 
LOTERIJ
Het Centrum Kinderhandel Mensen handel (CKM) 

kreeg in januari van de Nationale Post   code 

Loterij een cheque ter waarde van 300.000 euro 

uit gereikt. De Nationale Postcode Loterij wil het 

CKM en Fier hiermee steunen en stimuleren in 

hun strijd tegen mensen handel.

MEER WETEN OVER DE 
PROJECTEN VAN HET 
CKM? KIJK OP  
WWW.CKM-FIER.NL

‘ HET PLAATJE 
VAN DE HAPPY 
HOOKER IS IN VEEL 
GEVALLEN NIET 
TE RIJMEN MET 
DE WERKE LIJKE 
SITUATIE VOOR 
PROSTITUEES’
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Bij boks vereniging 

Frisia werken de 

meiden zich samen 

met een vrij -

willig sport maatje 

flink in het zweet. 

Hoofd  trainer Piet 

Rozen daal kijkt 

trots toe: 'Het is 

geweldig om te zien wat je kan bereiken 

met boks les. Meiden komen hier de eerste 

keer schuchter binnen, vaak met weinig 

zelf  vertrouwen. Daar naast hebben ze 

vaak veel sterke emoties waar ze maar 

moeilijk mee om kunnen gaan. Tijdens de 

bokslessen leren ze die emoties te uiten 

op een gezonde, sportieve manier.'

‘ Ik leef me 
helemaal uit op 
een bokszak en 
daarna ben ik 
weer rustig’

Rukan (19) ontdekte de bokssport tijdens 

het project Fier & Sterk en is sinds dien 

nog steeds te vinden in de ring bij Frisia. 

Rukan: 'Boksen is voor mij een uitlaatklep. 

Ik voelde veel woede en verdriet en uitte dit 

op een passief agressieve manier. Ik sloot 

me af van de andere meiden en raakte snel 

geïrriteerd. Tijdens de bokslessen kan ik 

mijn gevoel veel gemakkelijker kwijt. Ik leef 

me helemaal uit op een boks zak en daarna 

ben ik weer rustig.'

Piet herkent dit helemaal: 'Het klinkt 

misschien tegenstrijdig, maar wie rust en 

ontspanning zoekt, moet gaan boksen. Het 

is een sport van beheersing, dosering. Je 

leert jezelf beter kennen en je agressie in 

goede banen te leiden. Hier maakt het niet 

uit wat een meisje heeft mee gemaakt. Wat 

telt is dat je met je emoties leert omgaan en 

een sterker mens wordt, zowel lichamelijk 

als mentaal.'

Sterker worden door sport maar ook door 

vaardigheden te ont wikkelen, zowel op 

sociaal als professioneel gebied. Daar draait 

het om bij Fier & Sterk. In samenwerking 

met Cambuur biedt Fier haar meiden werk-

ervarings plekken om weer in contact te 

komen met de buiten wereld en ervaring 

op te doen binnen allerlei facetten van het 

bedrijfs leven. 

Karin Smit is Office Manager bij Cambuur en 

begeleidt de meiden van uit de voetbalclub. 

Karin: 'Bij voetbal denk je vooral aan 

een stadion, spelers en een coach. Maar 

Cambuur is naast een sportploeg ook een 

heel divers bedrijf met afdelingen zoals 

Financiën, Communicatie en Veilig heid. We 

laten de meiden meedenken over wat ze 

binnen de organisatie kunnen betekenen. 

Zo kunnen ze zelf ontdekken wat ze leuk 

vinden om te doen en waar ze goed in zijn.' 

‘ Ik heb echt 
ervaren dat je 
werk ook je hobby 
kan zijn’

En daar hebben de meiden veel aan. Lydia 

(22) bijvoorbeeld kwam er bij Cambuur 

achter dat ze haar creativiteit goed kwijt 

kan in het communicatie vak. Onder 

begeleiding van Karin werkte ze onder 

andere mee aan vormgevingsklussen. 

Lydia: ‘Cambuur is een super gezellige 

werk plek waar je van alles kunt uit-

proberen. Ik houd er van om iets te maken, 

creatief bezig te zijn. Het is heel leerzaam 

om er binnen een bedrijf achter te komen 

op welke afdelingen je je ei kwijt kan. Ik 

heb echt ervaren dat je werk ook je hobby 

kan zijn.’

Karin is tevreden over de samenwerking 

met Fier en Frisia: 'Ik vind het een prachtig 

project. Zowel het boksen bij Frisia als 

het meewerken bij Cambuur zorgt er voor 

dat meiden zichzelf leren kennen, voor 

zichzelf leren opkomen en weer vooruit 

durven te kijken. Het is mooi dat we ze op 

deze manier weer kunnen betrekken in de 

maatschappij. Daar wordt hun toekomst 

absoluut rooskleuriger van.'   

FIER 
& STERK

Hoe zorg je dat meiden 

die op de vlucht zijn voor 

geweld weer stevig in hun 

schoenen komen te staan? 

Dat ze na hun verblijf in een opvang weer 

vertrouwen hebben in zich zelf en in het 

leven? Het project Fier & Sterk biedt 

meiden die bij Fier worden op gevangen 

hand vatten voor hun terugkeer in de 

maatschappij. In samenwerking met 

boks  vereniging Frisia en voetbal club 

Cambuur wordt in een programma van 

zes weken ingezet op de ontwikkeling 

van weer baar heid en werkervaring. SPORTMAATJE WORDEN?
Wil jij samen met een van de meiden zes weken boksles volgen bij Frisia? Meld je dan 

aan als sportmaatje. Kijk voor meer info en inschrijving op www.fier.nl/fier-sterk-1

Fier en sterk wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranje Fonds.
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Toen ik oud genoeg was en zelf mocht bepalen of ik naar huis ging, 

heb ik resoluut afscheid genomen. Nooit ben ik meer in dat huis 

geweest. Ik wilde verder met mijn leven, een toekomst opbouwen. 

Maar mijn verleden bleef maar een stempel op mijn leven drukken. 

In mijn contacten met anderen, mijn relaties, in alles. Steeds weer 

zag ik de beelden van mijn zusje voor me. En de afschuwelijke 

dingen die ik met haar moest doen. 

Om maar niet te hoeven voelen, om te kunnen ontsnappen aan mijn 

leven gebruikte ik drugs. Het begon met een jointje, later kwam 

ik in aanraking met cocaïne. Toen ook dat niet meer hielp, stapte 

ik over op de heroïne. Ik had steeds meer nodig om alles naar de 

achtergrond te verdrijven. Ik had een uitkering, kwam in de schulden 

en moest mijn huis uit. Op een dag verkocht ik al mijn spullen, trok 

de deur achter me dicht en vertrok. Ik verdiende mijn geld door te 

dealen. Overdag zat ik in de daklozenopvang, ’s nachts zwierf ik op 

straat met maar één doel voor ogen: scoren.

VAST EN VERDER
Jarenlang ging het op en neer met me. Dan weer leefde ik op straat, 

dan weer had ik tijdelijke opvang of verbleef ik in een psychiatrische 

kliniek. Het lukte me maar nooit om een stabiel bestaan op te 

bouwen. Altijd maar die eenzaamheid, het gemis van een familie, 

de gebeurte nissen van vroeger; het bleef me maar achtervolgen. Ik 

deed vijf zelf moord pogingen. 

Vijf jaar geleden kwam ik hier terecht, bij het programma Vast en 

Verder van het Leger des Heils. Ik werd aangemeld bij een trauma-

centrum en volgde loodzware therapieën. Het was vreselijk en 

tegelijker    tijd een grote opluchting. Eindelijk werd ik geloofd 

en geaccep teerd, eindelijk waren er mensen die echt naar 

me luisterden. Er was niemand die me uitlachte. 

Ik leerde dat het niet mijn schuld was. Dat ik mijn zusje 

nooit tegen mijn vader had kunnen beschermen. En ik 

leerde weer voelen, mensen vertrouwen. Ik kan nu normaal 

contact met iemand hebben, zonder dat ik bang ben. Ik kan 

weer mensen aanraken, iets wat me eerder niet lukte. Ook 

seks hebben was een moeilijk punt voor me. Het was altijd 

verwarrend: als ik intiem werd met een vrouw drongen de 

herinneringen aan het misbruik zich weer aan me op. 

Een continue worsteling. Nu pas weet ik hoe echte liefde 

voelt. De seks die ik heb met mijn huidige vriendin is echt. 

Eindelijk echt.

Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voordat ik 

echt hulp kreeg. Mijn leven had er waarschijnlijk heel anders 

uitgezien als de directeur van het kindertehuis mijn verhaal 

serieus had genomen. Ook in latere fasen van mijn leven was er 

weinig hulp. Men had geen verstand van mannen die seksueel 

misbruikt waren, er werd niet over gesproken. Voor vrouwen was er 

wel van alles, opvanghuizen, bijvoorbeeld. Mij pompten ze vol met 

medicijnen. Puur omdat ze niet wisten wat ze met me aan moesten. 

Gelukkig is dat nu allemaal voorbij. 

Ik hoop dat ik met mijn verhaal een voorbeeld kan zijn voor anderen. 

Tegen jongens die hetzelfde hebben meegemaakt, wil ik zeggen: 

zoek hulp. Ik dacht ook altijd dat ik het wel zou redden in m’n eentje, 

dat ik sterk genoeg was. Maar dat was ik niet. Mijn verleden bleef 

me maar achtervolgen. Overal waar ik ging. 

Het gaat goed met me. Ik heb een eigen kamer, speel darts en kook 

mijn eigen eten. En altijd is daar die goede begeleiding, met wie ik 

soms overhoop lig, maar van wie ik ook veel complimenten krijg. 

Mijn therapeute, Ali, is een geschenk uit de hemel. Bij haar voel ik 

me vertrouwd. Met haar kan ik diepe gesprekken voeren. Bij haar 

durf ik mezelf te zijn. Ik ben positief. Ik ben clean. Ik geniet. En 

eindelijk zijn er mooie dingen te vertellen.’   

HIJ WAS VERSLAAFD AAN HEROÏNE, ZWIERF OP STRAAT 

EN DEALDE. ONDERTUSSEN BLEEF ZIJN VERLEDEN HEM 

MAAR ACHTERVOLGEN. NU IS HARM CLEAN, KRIJGT HIJ 

THERAPIE EN DURFT HIJ EINDELIJK TE VERTELLEN OVER 

ZIJN JEUGD. OVER HET LEVEN IN KINDERTEHUIZEN. DE 

HARDE HAND VAN ZIJN VADER. HET SEKSUEEL MISBRUIK. 

‘Ik was zes jaar oud toen mijn moeder me vertelde dat ik een eindje 

ging rijden met een mevrouw. Mijn koffer moest mee. Het was een 

onbekende dame in een vierkante auto - ik weet het nog precies. De 

eind bestemming was een groot gebouw met allemaal tralies voor 

de ramen. Een kindertehuis, zo bleek. Vanaf dat moment was ik 

alleen. Mijn familie zag ik nooit.

Toen ik zo’n vier jaar in het kindertehuis woonde, werd ik over-

geplaatst. Tien jaar oud was ik. Het moment waarop de ellende pas 

goed begon. Ze besloten dat ik in de weekenden naar huis moest 

en voor het eerst in jaren zag ik mijn ouders, mijn broertje en zusjes 

weer. Ze waren totale vreemden voor me. Gelijk die eerste keer ging 

het mis. We speelden Monopoly toen mijn vader me vanuit het niets 

opdroeg om mijn zusje te neuken. Ik had geen idee waar hij het over 

had, van seks wist ik niets. Hij schreeuwde, werd woedend. En hij 

deed het voor. Mijn vader verkrachtte mijn zusje.

Terug in het kindertehuis vertelde ik wat er was gebeurd. De directeur 

geloofde me niet en stuurde me lachend naar mijn kamer. Ik voelde 

me in de steek gelaten en bang. Ik wist niet waar ik met mijn verhaal 

naartoe moest. Wie zou me geloven? Ondertussen moest ik ieder 

weekend opnieuw naar dat huis, naar mijn ouders, daar waar die 

vreselijke dingen gebeurden. Ieder weekend stapte ik opnieuw de 

hel binnen. Ik werd mishandeld, misbruikt, moest mijn eigen urine 

opdrinken, mijn zusje verkrachten. En als ik het niet deed, werd ik 

buiten gezet en moest ik de nacht doorbrengen op straat. Terug 

naar het kindertehuis durfde ik tijdens zulke nachten niet. Als ik dat 

zou doen, zei mijn vader, zou hij de keel van mijn zusje doorsnijden.

DOELWIT
Het heeft jaren geduurd. En niet alleen thuis ging het mis. Mijn 

verleden maakte me kwetsbaar, een doelwit. Ik werd vaker misbruikt. 

Door mannen in het zwembad, door de zoon van mijn vakantiegezin, 

door een verpleger in het ziekenhuis. Alsof ze het aan me konden 

zien, het konden ruiken.

‘ OVERDAG ZAT IK IN DE 
DAKLOZENOPVANG,  
’S NACHTS ZWIERF IK OP 
STRAAT MET MAAR ÉÉN 
DOEL VOOR OGEN: SCOREN’

HARM (58) WERD ALS KIND 
SEKSUEEL MISBRUIKT 

‘ IEDER WEEKEND 
STAPTE IK  
OPNIEUW DE 
HEL BINNEN’

‘IK BEN POSITIEF.  
IK BEN CLEAN. IK GENIET. 

EN EINDELIJK ZIJN ER MOOIE 
DINGEN TE VERTELLEN’
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H
et was eigenlijk bij toeval dat Corine de Ruiter in het vak 

belandde. Ze werkte als postdoc aan de Universiteit van 

Amsterdam toen ze in 1993 werd gevraagd om in de Van der 

Hoeven Kliniek te komen werken, een centrum voor klinische 

forensische psychiatrie. ‘Leek me boeiend’, zegt De Ruiter. ‘Ik 

deed al tien jaar onderzoek naar angststoornissen en dit leek me 

een mooie volgende stap. Een omschakeling. Ineens kreeg ik te 

maken met een heel andere populatie patiënten en een ander soort setting. Ik wilde het 

veld verkennen, begrijpen: wat gebeurt er nu precies in een tbs-behandeling? Werkt het? 

In de jaren dat ik in de Van der Hoeven Kliniek werkte heb ik veel kunnen ontwikkelen en 

introduceren, zoals risicotaxatie-instrumenten en een gestandaardiseerde testbatterij, 

die zijn overgenomen door veel andere klinieken.’

Werken met tbs-gestelden bracht De Ruiter tot het inzicht dat forensische psychologie 

essentieel is voor onze samenleving: ‘Opdat we begrijpen. Als het gaat om delinquenten 

is kennis van zaken ontzettend belangrijk om tegenwicht te bieden aan de emotionele 

reacties die misdaden oproepen. We hebben daarin nog grote stappen te maken, ook 

als het gaat om slachtoffers trouwens. Denk aan slacht offers van mensenhandel die in 

verschillende verhoren verschillende verklaringen afleggen. Leugenaars, denkt men dan. 

Een heel primaire, emotionele reactie. Ik zeg: kijk naar het trauma en naar de context. 

Kennis van trauma is nodig om het gedrag van deze slachtoffers te kunnen duiden. 

Als je daarmee bekend bent, weet je dat mensen die een trauma hebben meegemaakt 

zich onder bepaalde omstandig heden ineens niets meer herinneren, of juist meer of 

andere dingen. Ook de context bepaalt wat mensen wel of niet vertellen. Misschien is 

het slacht offer nog steeds bang voor haar pooier, omdat die haar bedreigd heeft, of dat 

nog steeds doet. Het is een lekenidee dat een slachtoffer niet te vertrouwen is omdat hij 

of zij verschillende verklaringen heeft afgelegd. Ik zie het als de taak van onder andere 

de forensische psychologie om partijen als politie en justitie te voeden met deze kennis.’

WETENSCHAP
Forensisch psychologisch onderzoek bij een individuele verdachte lijkt heel veel op 

wetenschap bedrijven, zegt De Ruiter. Alles wat je beweert in je rapportage moet 

je kunnen onderbouwen, een onderzoeksrapport moet door wrocht zijn. De Ruiter: 

‘Ik werk ten dienste van het recht. Ik moet rekening houden met het feit dat wat ik 

opschrijf gebruikt kan worden in een rechts geding. Als forensisch psycholoog doe je 

aan waarheids vinding. Mijn doel is om de psychische gesteldheid van de verdachte te 

doorgronden en de onderzoeksvragen van de rechter te beant woorden, met zo goed 

mogelijke wetenschappelijke onderbouwing. 

Forensisch psycholoog en hoogleraar Corine de Ruiter is van de pittige 
uitspraken, een mevrouw met een mening. Over tbs’ers, jeugdzorg, 
de rol van de media. Over kindermishandeling en het achter slot en 
grendel zetten van misdadigers. Fier dook het archief in, zocht een 
aantal interessante uitspraken van De Ruiter op en vroeg om een 
toelichting.

FORENSISCHE 
PSYCHOLOGIE

Het woord forensisch komt van het 

Romeinse forum: ‘daar waar recht 

gesproken wordt’. Het forensisch psycho-

logisch onderzoek concentreert zich 

op psychische afwijkingen bij daders, 

verdachten en getuigen. Te denken valt 

aan daders met psycho pathische trekken, 

verdachten die geheugen verlies claimen of 

getuigen die zeggen een posttraumatische 

stress stoornis (PTSS) te hebben over-

gehouden aan een delict. 

Bron: www.maastrichtuniversity.nl

WIE IS CORINE DE RUITER?

naam: Corine de Ruiter (1960)  

beroep: Klinisch psycholoog, hoogleraar 

Forensische psychologie   

Ervaring: Studeerde psychologie aan 

de Universiteit Utrecht en de University 

of Oregon. Werkte zeven jaar in de Van 

der Hoeven-kliniek voor forensische 

psychiatrie, was onderzoeker bij het 

Trimbos-instituut en bijzonder hoog leraar 

aan de Universiteit van Amsterdam. Is 

hoog leraar aan de Universiteit Maastricht 

waar ze de twee jarige Engelstalige Master-

opleiding Forensic Psychology opzette.  

is	tegen: de harde aanpak van criminaliteit  

is	voor: vermijding van gevangenisstraf 

waar mogelijk  

boek: Forensic Psychological Assess ment 

in Practice - Case studies (2015)  

website: www.corinederuiter.eu

'IK WIL 
NAAR 

DE 
DADER 

ALS 
MENS'
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worden, en het is ook niet zo dat alle daders slachtoffer zijn - maar 

er is een heel grote groep waarbij die twee wel samenhangen. Veel 

mensen met antisociale trekken en emotionele onverschilligheid 

zijn opgegroeid in een gezinscontext waar ze de meest vreselijke 

dingen hebben meegemaakt. Bij mannen is daar overigens minder 

oog voor dan bij vrouwen. Dat komt voor een deel doordat mannen 

vaak zelf het trauma weghouden - ze sluiten zichzelf af als een 

manier van overleven. Of ze gaan datgene wat zij zelf hebben 

meegemaakt juist bij een ander doen. De zelf ervaren onmacht 

wordt, vaak onbewust, omgedraaid en leidt tot daderschap. Maar 

uiteindelijk werkt ook dit niet. En dan kom ik weer bij die effectieve 

preventie. Daders behandelen is belangrijk, daarmee voorkom je 

herhaling in de volgende generatie.’

‘ Een belangrijke risico factor 
voor criminaliteit is kinder-
mishandeling’ 

zei u ooit. ‘Klopt. Kindermishandeling is een voor bode voor 

problemen. Als je de dossiers van mensen die in tbs zitten bekijkt, 

zie je één lange voorgeschiedenis van ellende. Van mis handeling, 

misbruik, overplaatsing van pleeggezin naar pleeggezin, slechte 

rol  modellen, zoals criminele vaders, ouders die een bordeel 

bestierden… Als je een open blik hebt en bereid bent te luisteren 

naar daders, zul je heel veel slachtoffers vinden. Veel daders die ik 

heb gesproken zeggen nader hand letterlijk: ‘Op een dag merkte ik 

dat ik sterk genoeg was om terug te slaan’. Zij stellen zichzelf de 

vraag: wat is erger, slaan of geslagen worden? Het is de blauwdruk 

die kinderen uit gewelddadige gezinnen meekrijgen. Geweld is 

de norm. Als je niet anders weet, dan denk je: zo doe ik het ook. 

Bij deze kinderen zien we dat ze niemand meer vertrouwen. Ze 

internali seren het idee dat iedereen de vijand kan zijn, dat iedereen 

je zomaar klappen kan komen geven. Dus voordat jij mij een klap 

kunt geven, geef ik jou er een.’

Kortom: het zaadje van criminaliteit wordt in veel gevallen al bij heel 

jonge kinderen geplant. Kinderen die hulp nodig hebben, opdat hun 

traumatische ervaringen niet uitmonden in plegerschap. Hier ligt 

een belang rijke taak voor de jeugdzorg. Maar u zei ooit: 

‘ In de jeugd zorg is het nog 
erger dan in de tbs-kliniek’. 

‘Ja. Schokkend vind ik het. In de tbs heb ik in de loop der jaren van alles 

gezien wat niet goed ging, maar de aanpak van kindermishandeling 

in Nederland… Die faalt. Te weinig wetenschappelijke onder-

bouwing, versnippering van zorg, gebrek aan kennis en kunde 

bij de professionals - veel professionals in de jeugdzorg zijn niet 

eens opgeleid om met kinderen te praten… Dat baart me zorgen. 

Waarom niet voor alle gevallen van kindermishandeling één 

en dezelfde multi disciplinaire aanpak, zoals ze in Zweden doen 

met het Barnahus? Een aanpak waarin jeugdzorg, openbaar 

ministerie, politie en ziekenhuis samen werken. Eén team dat 

samen verant  woordelijk is voor de aanpak van alle gevallen van 

kinder  mishandeling. In Nederland wordt nog teveel onderscheid 

gemaakt in wat therapeutisch nodig is en wat forensisch nodig is. 

En ja, we hebben hier de MDCK’s (multi disciplinaire centra kinder-

mishandeling, red.), maar daar komt maar een deel van de mis-

handelde kinderen terecht. Hierdoor vallen veel kinderen tussen wal 

en schip. Ik kan er met m’n kop niet bij dat er in Neder land zoveel 

weer  stand is om tot een Nederlandse variant van het Barna hus te 

komen. We brengen kinderen nu schade toe. Hun stem gaat totaal 

verloren. En niemand die er echt een punt van maakt.’

‘ De transitie is een kans 
voor trans for matie van de 
jeugdzorg’ 

zei u tijdens een bijeenkomst over Jeugd(zorg) en Veiligheid. ‘Ja, 

zolang de jeugdzorg maar niet verzandt in processen en geld-

stromen die bepalen wat er gaat gebeuren. We moeten terug 

naar de inhoud en het verband leggen tussen veiligheid en zorg, 

tussen forensisch en therapeutisch. Ik denk dat gemeenten gebruik 

moeten maken van de kennis die er is over wat werkt bij kinderen en 

jongeren die in de problemen raken, zowel daders als slachtoffers. 

Er zijn veel bewezen effectieve interventies op dit gebied, maar die 

worden nog te weinig ingezet. Mijn tip: ga op zoek naar de juiste 

wetenschappelijke kennis.

Voor de jeugdzorg en de GGZ zou ik zeggen: sta open voor kennis 

over geweld en de oorzaken daarvan. En wees creatief. Blijf open-

staan voor alternatieve hypothesen. Men is van nature geneigd 

om datgene te negeren dat niet aansluit op de eerste hypothese. 

Je moet als mens, en als professional, boven jezelf uitstijgen en de 

zaken vanuit een ander perspectief bekijken. Bijvoorbeeld dingen in 

dossiers zoeken die niet kloppen met je eerste idee. Dat gebeurt 

nu nog te weinig. Professionals moeten elkaar kritischer bevragen. 

En een kritische vraag is iets anders dan kritiek. In de zorg wordt 

soms te lang doorgegaan op een bepaald spoor, met een bepaalde 

behandeling. De kunst is: opnieuw kijken en onderzoeken of je 

diagnose (nog) klopt. In de zorg heeft men de neiging om te zorgen, 

onmiddellijk te acteren, iets doen. Maar het kan goed zijn om even 

een stap terug te nemen en weer in de onderzoekshouding te gaan. 

Soms zitten de zaken anders in elkaar dan je in eerste instantie 

dacht.’   

Forensische psychologie is uitpluizen, bronnen nagaan, feiten 

checken, een zo compleet mogelijke reconstructie maken. 

Alles om tot een begrijpelijk scenario te komen van wat er 

zich heeft afgespeeld. ‘Er hangt veel vanaf voor de persoon 

die je onderzoekt. Een rapport dat ik schrijf kan het verschil 

zijn tussen tbs en levenslang. Of het verschil tussen berecht 

worden volgens het volwassenstrafrecht of behandeld worden 

volgens het jeugdrecht. Ik wil daarom zo dicht mogelijk 

bij de psychologische waarheid komen van de mens die ik 

onderzoek. Reconstrueren waarom iemand tot een bepaald 

delict is gekomen. Onderzoeken of het delict, zoals een moord 

of een verkrachting, een relatie heeft tot een stoornis, als die 

aanwezig is.’ 

U heeft eerder gezegd: 

‘ Ik wil naar de dader  
als mens’. 

‘Ja. Daders, plegers van geweld, worden door de maatschappij 

zwaar veroordeeld op wat ze hebben gedaan. Er zijn weinig 

mensen die zich afvragen welke geschiedenis, welke mens, er 

achter het delict schuilt. Voor mij is het de enige manier om dit 

werk te kunnen doen: een persoon die een delict heeft gepleegd 

niet alleen zien als dader, maar onbevooroordeeld onderzoeken: 

wie is hij? Wat heeft hij voor leven gehad? Wat is er met hem 

gebeurd als kind? Ik kom regelmatig in de gevangenis en ieder 

mens heeft een verhaal. Dat verhaal is de moeite waard om 

gehoord te worden, welk misdrijf iemand ook heeft gepleegd. 

Het morele oordeel is aan de rechter, niet aan mij, niet aan de 

rest van de samenleving. Toch ligt het oordeel al snel op de 

loer, net als de ‘oplossing’: wraak, levenslang opsluiten en de 

sleutel weggooien. Als Nederlanders zijn we er goed in om 

straffen te bedenken voor degenen die de fout in zijn gegaan. 

Allemaal reacties vanuit de emotie.’ 

En dan is er ook nog de schadelijke rol van de media. 

‘ Het recht wordt beïnvloed 
door de journalistiek’ 

is een uit spraak van u. ‘Ja, dat vind ik nog steeds. Media spelen 

vaak een dubieuze rol als het gaat om geloof waardigheid van en 

beeld  vorming rond een verdachte. Er zijn genoeg zaken bekend 

waar in de media een gekleurd en een zijdig beeld hebben 

gegeven. Denk aan Marianne van der E., de pension houdster 

uit Anjum die werd veroordeeld voor een dubbele moord. Al in 

de eerste journaals werd ze de Heks van Anjum genoemd en 

een wereld vreemde vrouw. Zo'n tunnelvisie is levensgevaarlijk. 

De persoon om wie het gaat maakt weinig kans op een eerlijk 

proces. Want ja: het recht wordt beïnvloed door de journalistiek. 

Onder zoek wijst uit dat de kans op een gerechtelijke dwaling, 

dus daar waar iemand on schuldig veroordeeld wordt, groter 

is wanneer er veel media-aandacht voor de zaak is geweest. 

Politie en justitie voelen de druk: zij willen de zaak zo snel 

mogelijk oplossen. Ik hamer erop: wees bereid alternatieve 

scenario’s te overwegen. Dat geldt ook voor de journalistiek, 

het geldt voor iedereen. Iedereen heeft voor oor delen en over-

tuigingen. Zeker als een zaak al veel in de media is geweest. 

Nou, ik kan je vertellen: meestal kloppen de media verhalen 

niet. Daarom moet je altijd open blijven staan voor alternatieve 

scenario's.’

Nog even terug naar de emotie. U zei ooit in een interview: 

‘ Beleid maken vanuit 
emotie is gevaarlijk’. 

‘Desastreus. Maar het gebeurt wél in Nederland. We weten uit 

onder zoek dat zwaarder straffen de samenleving niet veiliger 

maakt, toch wordt daar steeds weer voor gepleit. Volgens 

mij moeten we prag matischer gaan kijken: waar heeft de 

maatschappij het meest baat bij? Wat mij betreft bij kennis 

over hoe je kunt voorkomen dat mensen weer een delict 

plegen. Opsluiten alleen helpt niet. We moeten veel meer gaan 

doen aan effectieve terugvalpreventie. Cruciaal is het moment 

waarop iemand voor het eerst in aanraking komt met justitie. 

Op dat moment moeten we als samenleving eigen  lijk zeggen: 

we gaan je helpen om geen verkeerde keuzes meer te maken. 

En alleen het kader detentie werkt daarvoor niet, maar dat is 

wel waar iedereen om roept: opsluiten. Ik stel mensen wel eens 

de vraag: “wat als het uw kind was? Zou je dan ook willen dat 

hij of zij werd weg gestopt?” Vaak is het voor mensen een ver-

van-m’n-bedshow.’

U zegt: 

‘ Daderschap is dichter  bij  
dan je denkt’. 

‘Mensen hebben nogal eens de illusie dat hun leven maakbaar 

is. “Dat over komt mij niet.” Een verkeerd idee, net als het feit dat 

mensen de kans overschatten dat ze de loterij zullen winnen. 

Wat veel mensen niet kunnen begrijpen is dat slachtoffers van 

geweld zelf daders van geweld kunnen worden. En nee, er is 

geen één op één relatie - het is niet zo dat alle slachtoffers dader 
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‘ HIER WORD 
IK ALS 
VOLWAARDIG 
MENS 
BESCHOUWD’

NHILA (21): 

'Toen ik 15 jaar was, moest ik in mijn geboorteland Afghanistan trouwen met 
een man die veel ouder was dan ik. Deze man had een Nederlands paspoort 
en toen we eenmaal getrouwd waren, nam hij me mee naar Nederland. In de 
jaren daarna kreeg ik twee kinderen. Mijn man gebruikte vaak geweld tegen 
me. Hij sloeg me om het minste of geringste; soms tot bloedens toe. Ook mijn 
zoontje en dochtertje moesten het ontgelden. Op een gegeven moment was 
de maat vol en ben ik met mijn kinderen gevlucht. Bij Fier heb ik een veilige 
plek gevonden waar ik met mijn kinderen tot rust kan komen.
Ik heb mijn leven weer in eigen handen en daar ben ik trots op. Dat wil ik 
ook voor mijn zoontje en dochtertje; dat ze vrij kunnen opgroeien en hun 
eigen keuzes maken. Ik was zo blij toen ik hoorde dat ik binnenkort een 
verblijfsvergunning krijg. Ik wil graag kapster worden en kan straks beginnen 
met een opleiding. Ik zie een mooie toekomst in Nederland tegemoet. Hier 
word je ook als vrouw als volwaardig mens beschouwd.’

CLIËNT IN BEELD
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‘MISTER  
BUBBLES IS  
MIJN BESTE 

VRIEND’

TOM (10): 

'Mijn ouders hadden vaak ruzie en mijn vader 
deed mijn moeder veel pijn. Toen ik een baby was, 

gingen mijn ouders uit elkaar. Mijn moeder heeft 
altijd voor mij gezorgd. Mijn vader heb ik jaren lang 
niet gezien. Een jaar geleden kwam hij weer in mijn 

leven maar omdat het tussen mijn ouders uit de 
hand was gelopen, werd ik begeleid door Fier vóór 

en bij de eerste ontmoeting. Nu leren mijn vader 
en ik elkaar voorzichtig weer kennen.  

Dat vind ik soms best spannend. Daarom neem 
ik altijd mijn kat Mister Bubbles mee. Met hem 

erbij voel ik me meer op mijn gemak; waar ik ook 
ben. Gelukkig vinden ze dat bij Fier helemaal geen 

probleem. Ik ben trots op Mister Bubbles.  
Iedereen vindt hem heel mooi en lief en hij maakt 
mij en mijn moeder soms heel erg aan het lachen 

als 'ie aan het spelen is. Als ik verdrietig ben, komt 
hij soms bij me zitten. Volgens mij wil hij me dan 
troosten. Thuis hebben we zes katten maar met 

Mister Bubbles heb ik het meeste een band.  
Hij is mijn allerbeste vriend.'

CLIËNT IN BEELD
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CLIËNT IN BEELD‘ IK KIJK  
WEER 
VOORUIT’

FARID (21): 

‘Nadat mijn ouders omkwamen in een auto-ongeluk heb ik in mijn geboorteland Irak jarenlang bij mijn oom 
gewoond, die me behandelde als een huisslaaf. Ik mocht niet naar school en sociale contacten werden me 
verboden. Uiteindelijk pikte ik het niet langer en ben ik met hulp van een buurman weggegaan, naar Nederland. 
In het begin ging het redelijk. Ik kreeg al snel een eigen woning toegewezen en sloot een vriendschap met 
een jongen. Helaas bleek hij geen echte vriend te zijn; hij misbruikte mijn vertrouwen en heeft me financieel 
opgelicht, waardoor ik in allerlei problemen kwam. Uiteindelijk heb ik om hulp gevraagd en via Vluchtelingen-
werk kon ik bij Fier terecht voor behandeling. Hier leer ik mijn verleden te verwerken en voor mezelf op te komen. 
Ik durf nu weer vooruit te kijken: ik wil de Nederlandse taal beter leren beheersen en een beroepsopleiding 
volgen; iets in de bouw. Ik ben blij met de hulp die ik nu krijg en gun iedereen in soortgelijke situaties de kans om 
te leren omgaan met hun verleden en weer aan hun toekomst te kunnen bouwen.’

CLIËNT IN BEELD
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‘IK BEN 
TROTS 

OP MEZELF’

MARLON (17): 

‘Drie jaar lang ben ik in de ban geweest van 
een loverboy. Ik had alles voor hem over en 
cijferde mezelf helemaal weg. Mijn ouders 

zagen wel dat ik ergens mee worstelde maar 
hadden geen idee wat er werkelijk speelde. Pas 
toen de politie op een gegeven moment bij me 

langskwam, knapte er iets in me en heb ik alles 
verteld. Er werd gelijk hulp ingeschakeld en de 

volgende dag kon ik al bij Fier terecht. Omdat ik 
helemaal niet meer in contact stond met mijn 

eigen gevoel, moest ik mezelf volledig opnieuw 
leren kennen. Bij Fier ben ik er weer achter 

gekomen wat ik zelf leuk vind en wat ik met 
mijn leven wil. Ik houd ontzettend van dieren en 

help elke dag met plezier bij het verzorgen van 
de ezeltjes, schapen en zwijntjes in de  

Fiere Farm. Volgend schooljaar begin ik met de 
opleiding dierverzorging. Ik heb mezelf weer 

teruggevonden en ik ben trots op de persoon 
die ik ben geworden. Die persoon wil ik nooit 

meer kwijt.'

CLIËNT IN BEELD
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met gemotiveerde meiden. De cursus heb ik op instap niveau 

gegeven, zodat iedereen de basis leerde kennen. Al snel zag ik 

drie meiden die er qua niveau uitsprongen. Door hen extra te 

laten verdiepen in de opdracht hoopte ik dat ook zij iets konden 

leren van deze cursus. Ondertussen hebben ze ook mooi de 

andere meiden geholpen die de basis nog moesten leren.’ 

Al die meiden, dat was trouwens eerst wel even wennen voor 

Thiadmer: ‘Veel meiden van Fier zijn slachtoffers van pooiers. 

Reden voor mij om me in de omgang met hen een beetje terug-

houdend op te stellen. Ik wilde de meiden de tijd geven om aan 

me te wennen. En dat is gelukt hoor! Wanneer ik op school les-

geef, wordt er nog wel eens gemopperd. Hier was dat helemaal 

niet het geval. De meiden waren allemaal super enthousiast.’

Annemarie van Rijn is blij met de inbreng van de vrijwilligers. 

‘Zij zijn een echte inspiratiebron. Door hun eigen expertise in 

te brengen hebben ze onze meiden weer een stapje verder 

gebracht. We hebben de meiden bovendien de boodschap 

kunnen geven dat ze belangrijk zijn. Dat ze zien: deze mensen 

komen speciaal voor ons naar Fier. En dat leverde, van beide 

kanten, heel positieve reacties op. Wat mij betreft is de eerste 

editie van Summerschool zeer geslaagd.’   

M
en neme een portie zomer, heel veel 
vrije dagen, een groep tiener meiden 
en een horde enthousiaste vrij
willigers. En wat krijg je? Summer
school! Een educatief programma 

waarin vrijwilligers hun passie delen met de meiden 
van Fier.

Fier introduceerde in de zomer van 2014 voor het eerst de 

Summerschool. ‘We merkten dat er behoefte was aan dag-

besteding tijdens de zomervakantie’, zegt projectleider 

Annemarie van Rijn. ‘De meiden die bij Fier in de opvang 

verblijven, willen graag bezig zijn, leren, leuke en zinnige 

dingen doen waar ze wijzer van worden. Daarom deden we een 

oproep: welke vrijwilliger wil een workshop komen geven? We 

wilden ze uitdagen en uitnodigen om een work shop te geven 

over iets waar ze verstand van hebben, over iets waar ze zelf 

erg enthousiast over zijn. Het leek ons een mooie manier om 

binnen en buiten met elkaar te verbinden.’ 

Summerschool werd een regelrechte hit. Ruim dertig vrij-

willigers meldden zich aan. Het onderwerp van de workshop 

bepaalden ze zelf. Annemarie: ‘Schrijven, theatersport, 

schilderen, werken met dieren, het kwam allemaal voorbij. 

Iedere vrij williger bracht weer een heel eigen energie en een 

heel eigen passie in en onze meiden hebben weer veel geleerd. 

Een prachtige uitwisseling.’

SOLLICITATIETRAINING 
Ytsje Lemstra (31) is in het dagelijks leven vestigingsmanager 

bij uitzendorganisatie Start People. Zij gaf op de Veilige Veste 

een sollicitatietraining. Hoe bereid je je voor op een sollicitatie -

gesprek? Met die vraag ging ze, samen met de meiden, aan 

de slag. Ytsje: ‘Veel van de meiden hebben voor oordelen over 

solliciteren. Ze denken dat ze, vanwege hun achter grond, toch 

niet worden aangenomen. Ik heb ze verteld dat hun achter-

grond niet belangrijk is, maar wel: hoe stel je jezelf op als 

persoon en hoe presenteer jij jezelf. Ook gingen we aan de 

slag met het schrijven van een pakkende sollicitatie brief. Ze 

mochten zelf een vacature uitzoeken en daar  op schrijven. Ik 

gaf ze vervolgens tips en trucs, waarmee ze zelf aan de slag 

kunnen.’

Ytsje vindt de Summerschool een erg goed initiatief: 

‘Gestructu reerd bezig zijn is belangrijk voor deze meiden, dus 

dit is een prima oplossing voor de lange zomermaanden. Door 

de af wisseling van de workshops blijft het bovendien leuk en 

spannend.’

EXCEL
Docent ICT-vaardigheden Thiadmer de Witte Hoogeveen (33) 

las via Facebook dat de Summerschool vrijwilligers zocht. ‘Ik 

heb me gelijk aangemeld’, zegt hij. ‘Het is toch super om iets 

voor je medemens te kunnen betekenen?’ De Excel-cursus, 

die Thiadmer verzorgde, viel erg in de smaak. ‘Ik had niet 

heel veel aanmeldingen verwacht. Toch zat de hele klas vol 

‘ GEEN GEMOPPER. 
DE MEIDEN WAREN 
ALLEMAAL SUPER 
ENTHOUSIAST’

WIL JIJ EEN WORK SHOP OF 
TRAINING GEVEN TIJDENS 
DE SUMMERSCHOOL VAN 
2015? STUUR DAN EEN MAIL 
NAAR ANNEMARIE VAN 
RIJN: AVANRIJN@FIER.NL

AWARD VOOR SUMMERSCHOOL 
De Summerschool van Fier heeft de Duim 2014 gewonnen, 

de publieksprijs van Zorgbelang Fryslân voor Friese 

zorginitiatieven die de cliënt centraal zetten. Zo'n zorg-

initiatief kan een uniek project zijn, een nieuwe behandel-

methode of andere vorm van dienstverlening die navolging 

verdient. Voorop staat dat het initiatief de kwaliteit van 

zorg verbetert. Van het recordaantal van 3.850 stemmen 

ging 60 procent naar de Summerschool.
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KORTERE 
LIJNEN
Sociale wijkteams en andere verwijzers kunnen het 

expertise van Fier raadplegen door contact op te nemen met 

de afdeling Advies en Aanmeldingen. Dit kan telefonisch of 

per e-mail. Deze afdeling heeft dagelijks casusoverleg met 

het behandelcentrum van Fier. Marina Reijns, inhoudelijk 

directeur van het behandelcentrum van Fier, ziet kansen 

voor een nog intensievere samenwerking tussen de sociale 

wijkteams en het behandelcentrum. Marina: 'Het eerste 

contact tussen Fier en de wijkteams is gelegd. Dat is mooi, 

maar er liggen nog kansen voor de toekomst. We moeten 

blijven kijken naar mogelijkheden om de lijnen korter te 

maken. Bijvoorbeeld door een behandelend specialist van 

Fier aan te laten schuiven bij overleg binnen de sociale 

wijkteams. Dan zijn we nóg sneller en efficiënter.'

‘KORTE LIJNEN, SNELLE 
HULP EN EEN HELDER 

WERKPROCES ZIJN 
SLEUTEL BEGRIPPEN IN  

EFFICIËNTE 
HULPVERLENING’

HULP  IN DE BUURT

Fier en de  
sociale  
wijkteams

Nu	de	decentralisatie	van	een	aantal	overheids

taken	 naar	 gemeenten	 een	 feit	 is,	 hebben	

gemeenten	de	taak	om	invulling	te	geven	aan	

hun	 nieuwe	 verantwoordelijkheden	 op	 het	

gebied	van	werk,	jeugd	en	zorg.	Leeuwarden	

is	 al	 in	 2008	 begonnen	 met	 het	 inzetten	 van	 sociale	 wijk

teams	 met	 als	 uitgangspunt:	 één	 gezin,	 één	 plan,	 één	 sociaal	

werker.	Met	het	project	Specialisten	4Generalisten	levert	Fier	al	

een	aantal	jaren	deskundig	heid	in	de	teams	op	het	gebied	van	

geweld	in	afhankelijkheids	relaties.

Arno Wip is projectleider van Specialisten4Generalisten. Ellen 

Scholte is sociaal werker binnen het Leeuwarder wijkteam Oud-

Oost. Een specialist en een generalist. Wat zijn hun ervaringen 

tot nu toe? Ellen: 'Het is heel fijn dat Leeuwarden jaren geleden 

al is begonnen met het oprichten van sociale wijkteams en we ons 

gefaseerd hebben kunnen voorbereiden op de decentralisaties. 

Het team waarin ik werk, Oud Oost, bestaat inmiddels alweer vier 

jaar. In die tijd hebben we veel ervaring kunnen opdoen en goed 

contacten kunnen leggen met bewoners én instellingen zoals Fier.'

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING
De sociaal werkers binnen een wijkteam geven buurtbewoners 

praktische ondersteuning bij vragen en problemen op het gebied 

van wonen, werk, zorg en welzijn, jeugd en opvoeding en financiën. 

'Dat vergt brede kennis en ervaring', vertelt Ellen. 'Als sociaal 

werkers zijn we generalisten. Dat betekent dat buurtbewoners 

voor allerlei vragen bij dezelfde sociaal werker terechtkunnen. Op 

die manier hoeven ze hun verhaal niet met allemaal verschillende 

hulpverleners te bespreken, maar hebben ze steeds dezelfde 

persoon voor zich die de tijd neemt om hen goed te leren kennen 

en zich betrokken voelt bij hun specifieke problemen en vragen. We 

kijken samen met mensen naar wat zij en eventueel hun sociale 

omgeving zelf kunnen doen om problemen te voorkomen of 

op te lossen en we begeleiden ze daarbij. Vaak is specialistische 

hulp dan niet nodig. Maar als je bijvoorbeeld tegen een situatie 

van eergerelateerd geweld aanloopt, spelen specifieke culturele 

aspecten een grote rol in de keuze van je aanpak. Dan bel ik Arno 

voor advies.’

Ook Arno is blij met de proactieve aanpak van de gemeente: 'We 

hebben de afgelopen jaren vanuit Fier in samenwerking met de 

sociale wijk teams bekeken hoe we ons specialisme kunnen in zetten 

om er voor te zorgen dat de teams snel passende hulp kunnen 

regelen bij situaties van huiselijk geweld. Daarbij is het belang rijk 

dat sociaal werkers weten wat Fier doet en in welke situaties ze 

contact met ons kunnen opnemen. Door het project Specialisten-

4Generalisten weten de sociaal werkers ons te vinden en bellen ze 

regel matig met de afdeling Advies en Aanmeldingen om casussen 

te bespreken waarin geweld een rol speelt.'

HULPLIJN
Fier als hulplijn dus. Maar wat als er meer nodig is dan ondersteuning 

vanuit het wijkteam met specialistisch advies van Fier? Ellen: 'Dan 

vliegen we de juiste hulp in en houden daarbij de vinger aan de pols. 

Uiteraard altijd in overleg met de buurtbewoner zelf. We streven 

welis waar naar zelfredzaamheid van burgers, maar we vinden het 

ook heel belangrijk dat mensen gewoon de zorg krijgen die nodig 

is. Als mensen hulp nodig hebben die het sociale wijkteam niet kan 

bieden, brengen we ze in contact met de instanties die hen verder 

kunnen helpen. De sociaal werker blijft dan wel altijd regiehouder.' 

De regie centraal houden, dat is ook volgens Arno dé manier om het 

voor naamste doel van de decentralisaties te realiseren: betere hulp 

bieden tegen minder kosten. Arno: 'Korte lijnen, snelle hulp en een 

helder werkproces zijn sleutelbegrippen in efficiënte hulpverlening. 

Er is niets dat succes zo in de weg staat als bureaucratie en oever-

loos overleg. De inzet van kleinschalige sociale teams in wijken kan 

hulp  verlenings processen absoluut versoepelen.'

DUIZENDPOTEN
Aan de motivatie van de wijkteams zal het niet liggen. Ellen: 'We 

staan als sociaal werkers dicht bij de burger omdat we altijd vanuit 

onze eigen principes en betrokkenheid werken. Sociaal werk is geen 

9-tot-5-baan. Als iemand dringend hulp nodig heeft, rust ik niet 

voor dat dat geregeld is. Ook als ik daarvoor op een vrijdagavond 

tot tien uur aan het werk ben.'

'Maar we moeten wel realistisch blijven', zegt Arno. 'De druk die 

op de sociaal werkers ligt, is hoog. Er wordt van ze verwacht dat 

ze genoeg verstand van zaken hebben om in iedere situatie te 

kunnen inschatten welke hulp iemand nodig heeft. Generalisten zijn 

welis  waar duizendpoten, maar we mogen niet van ze verwachten 

dat ze alles kunners zijn. Nauwe samenwerking tussen de sociale 

wijk  teams en specialisten in uiteenlopende disciplines is daarom 

belang  rijk. Met projecten zoals Specialisten4Generalisten moeten 

we daar de komende tijd op blijven inzetten.'     
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'De meiden die we opvangen leven tussen twee culturen', vertelt 

Zhila Poudeh, team leider van Zahir. 'Aan de ene kant groeien zij op 

in Nederland waar individua lisme en je eigen keuzes maken vanzelf-

sprekend wordt gevonden. Aan de andere kant hebben ze te maken 

met de eercultuur van hun ouders, waarin het 'wij-gevoel' en de 

familie-eer leidend zijn. Als een meisje in de ogen van haar familie 

teveel 'ver westerd' raakt, proberen familieleden haar hun culturele 

waarden met harde hand op te leggen. Helaas komen bedreiging, 

mishandeling en huwelijksdwang daarbij veel voor. Bij Zahir bieden 

we deze meiden een veilige plek en een pedagogisch leef klimaat 

waarin hulpverleners vanuit respect en betrokkenheid met de meiden 

omgaan en ze daarnaast structuur en grenzen bieden met behulp 

van huisregels en een dag bestedingsprogramma.'

‘ IN NEDERLAND STELLEN WE 
VRAGEN ALS 'WAT VIND JÍJ 
DAARVAN?' EN 'WAT WIL JÍJ?'. 
DAAR KAN JE DE PLANK ENORM 
MEE MISSLAAN BIJ DEZE MEIDEN’

En dat vereist bij deze doelgroep net even een andere aanpak dan 

bij andere meiden. De Nederlandse cultuur is vooral gericht op het 

individu, autonomie en zelf ontplooiïng. 'Dat ik-gevoel voert over 

het algemeen ook de boventoon in de hulpv erlening', zegt Mirjam 

van der Meulen, allround Hulpverlener bij Zahir. 'In het Neder landse 

hulpverleningsklimaat vinden we het vanzelfsprekend om vragen 

te stellen als 'wat vind jíj daarvan?' en 'wat wil jíj?'. Daar kan je de 

plank enorm mee mis slaan bij deze meiden. In eerculturen zijn familie 

en het sociale collectief leidend en staat veel meer een 'wij-gevoel' 

centraal. Dat heeft ook heel positieve kanten die je kritisch laten 

nadenken over de Nederlandse cultuur. Over gastvrijheid bijvoor-

beeld. Waar we ons in Nederland om 6 uur 's avonds afzonderen 

van de buiten wereld om in de beslotenheid van ons gezin aan de 

avondmaaltijd te beginnen, is het in eerculturen ondenkbaar om 

gasten dan weg te sturen. Die eten gewoon gezellig mee, er kan altijd 

een stoel bijgezet worden en er is altijd genoeg. Deze meiden hebben 

welis waar een strenge opvoeding genoten, maar daar door hebben ze 

ook een sterk moreel en sociaal besef waarmee ze elkaar veel steun 

bieden. Alle meiden hebben bij Zahir een eigen slaapkamer maar 

ze trekken zich daar zelden langdurig terug. Meestal zijn ze met z'n 

allen in de gezamenlijke woon kamer te vinden. En hun feesten zijn 

grootser, uitbundiger. Het suikerfeest bijvoor beeld. Dat wordt hier 

dagen lang voorbereid en uitgebreid gevierd. Dan eten we samen 

aller lei zelfbereid lekkers, er is muziek, we dansen, praten, bidden; 

prachtig!’

CULTURELE VERSCHILLEN  
Bij de aanpak van eergerelateerd geweld, moeten hulpverleners 

besef hebben van de culturele verschillen. Hulpverlening bieden van-

uit een uitsluitend westers perspectief is bij deze doelgroep ontoe-

reikend. Een voorbeeld van zo'n westerse opvatting is het open lijk 

op tafel leggen en bespreken van problemen. Mirjam: 'In de Neder-

landse cultuur is dat een algemeen aanvaarde manier om problemen 

op te lossen. Maar in culturen waarin de familie-eer het grootste 

goed is, wordt buiten de familie niet gesproken over persoon lijke 

situaties. Alleen dat al kan de familie-eer schenden. En een therapeut 

of psycholoog inschakelen, dat doe je alleen als iemand gek is.' 

Ruim zeven jaar geleden begon Fier in opdracht van het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport een pilot rondom de opvang en behandeling van 
slacht offers van eergerelateerd geweld. Het bestaande Nederlandse hulpaanbod 
was daarin ontoereikend. Inmiddels is Zahir een integraal en gespecialiseerd zorg-
programma voor meiden van 14 tot en met 23 jaar die te maken hebben met eer-
gerelateerd geweld of dreiging van eerwraak. Hoe dicht Zahir de kloof tussen de 
Nederlandse hulpverlening en de complexe problematiek rondom eer?

EEN BRUG 
TUSSEN 
CULTUREN

OPVANG EN 
BEHANDEL SETTING 
ZAHIR

Zhila Poudeh, teamleider van Zahir en  

Mirjam van der Meulen, allround hulpverlener bij Zahir.
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Dat we een Taskforce 
Mensenhandel hebben die 

mensenhandel breed aanpakt.

Op wat Fier 
de afgelopen 

jaren heeft 
betekend voor de 
maatschappelijke 

aandacht voor 
mensenhandel.

Dat Nederland 
het eerste 
land is met 

gespecialiseerde 
rechters voor 

mensenhandel.

IK BEN TROTS OP ROFFA! EEN VEILIGE PLEK VOOR NEDERLANDSE MEISJES 

DIE SLACHTOFFER ZIJN VAN MENSENHANDEL. EEN UNIEKE, SPECIALISTISCHE 

OPVANG, WAAR ZORG EN BEHANDELING MAATWERK IS. WAAR MEISJES 

DANKZIJ SAMENWERKING TUSSEN FIER EN HORIZON BINNEN ÉÉN GEBOUW 

VAN EEN GESLOTEN NAAR EEN OPEN SETTING KUNNEN.

DAT WE IN NEDERLAND SINDS 2013 

EEN MELDCODE HUISELIJK GEWELD 

EN KINDERMISHANDELING HEBBEN, 

DIE PROFESSIONALS HELPT TE 

HANDELEN NA SIGNALEN.

DAT DE OVERHEID 

SAMEN MET ALLE 

BETROKKEN 

ORGANISATIES WERKT 

AAN EEN NATIONAAL 

VERWIJSMECHANISME 

VOOR SLACHTOFFERS 

VAN MENSENHANDEL.

HET VOORKOMEN VAN SLACHTOFFER-

SCHAP DOE JE OOK DOOR DADERSCHAP 

TE VOORKOMEN. DAAROM BEN IK TROTS 

DAT WE OOK IN NEDERLAND STOP IT NOW! 

HEBBEN, VOOR MENSEN DIE WORSTELEN 

MET HUN GEVOELENS VOOR KINDEREN.

Ik ben fier op mijn 
rapporten over 
mensenhandel en 
seksueel geweld 
tegen kinderen, en 
mijn medewerkers 
die aan die 
rapporten werken.

We	vroegen	Corinne Dettmeijer,	Nationaal	Rapporteur	Mensen
handel	en	Seksueel	Geweld	tegen	Kinderen,	waar	zij	Fier	op	is.	
Foto: Ivar Theunissen / I am Ivar

Trots	op	slachtoffers	die	

zich	hebben	ontworsteld	aan	

het	seksueel	geweld.	En	op	de	twee	

moslimameisjes	die	mij	durfden	te	

vertellen	over	het	misbruik	in	hun	familie.	

Dat	vertellen	is	op	zich	al	een	enorme	

stap,	die	nog	groter	was	door	de	cultuur	

waarin	de	meisjes	opgroeiden,	die	

dit	onbespreekbaar	maakte.

Gek zijn de meiden bij Zahir zeker niet, maar veel van 

hen kampen wel met forse psychische problemen. 

Zhila: 'Door de nare gebeurte nissen waarmee ze 

te maken hebben gehad, hebben meiden trauma -

gerelateerde klachten zoals nachtmerries en slaap-

problemen, achter standen in hun sociaal-emotionele 

ont wikkeling en gedrags problemen. Uitsluitend veilig-

heid en bescherming bieden is voor hen niet genoeg. Bij 

Zahir bieden we daarom niet alleen bed, bad en brood, 

maar ook intensieve behandeling en begeleiding.'

En daar wordt bij Fier zo snel mogelijk mee begonnen. 

Bij binnen komst heeft iedere meid een diagnostische 

intake waarbij een behandelaar van Fier bekijkt 

welke hulp ze nodig heeft en in overleg met haar een 

behandel plan opstelt. Daarnaast krijgt ze een mentor 

toe  gewezen. Die is aanspreekpunt en bewaakt het 

behandel plan. De meiden volgen groepstherapieën 

en aanvullend individuele therapie. Ook worden er 

leer modules gegeven met thema's als seksuele voor-

lichting, social media en internet, grip op je dip en 

sociale vaardig heden. Mirjam: 'De leermodules zijn voor 

deze meiden heel leer zaam. Niet alleen inhoudelijk; ze 

leren ook om gevoelige onder werpen bespreek baar te 

maken. Iets wat ze vanuit de gesloten eer cultuur niet 

hebben meegekregen.' 

STERKER EN WEERBAARDER  
Verder zet Fier in op scholing in samenwerking met 

het Hoenderloo College en het Friesland College. Via 

e-learning is direct contact met onderwijzers mogelijk. 

Tenslotte doen meiden aan sport; de eerste tien weken 

krijgen ze movementtherapie om weer in beweging 

te komen op hun eigen niveau. Daarna mogen ze 

een sport kiezen bij een lokale sportvereniging. Zhila: 

'Therapie, scholing, leermodules en sport vormen 

samen het dagbestedingsprogramma dat in zijn 

geheel bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van 

de meiden. We willen ze helpen om sterker en weer-

baarder te worden voor de toekomst.'

De toekomst, hoe ziet die er eigenlijk uit voor deze 

meiden? Zhila: 'We zijn bij Fier van mening dat een 

kind bij zijn ouders moet kunnen zijn als het mogelijk 

is. Daarom kijken we altijd of terugkeer naar huis een 

optie is. Indien de veiligheid het toelaat, betrekken we 

ouders of andere nauw betrokkenen - het systeem -  

bij de hulp verlening door middel van systeem-

gesprekken. Dat is bij deze meiden in het bij zonder 

belang  rijk; je kunt ze niet los zien van hun ouders 

en hun sociale omgeving. In hun cultuur is familie 

heel belangrijk en dat willen we ook in ere houden. 

We streven daarom altijd naar het her stellen van het 

contact.

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT  
Tijdens de systeemgesprekken wordt door een 

systeemtherapeut met de ouders en het meisje 

besproken hoe de problemen zijn ontstaan en wat 

er moet veranderen om terugkeer naar huis moge-

lijk te maken. Er wordt daarbij ook bekeken in welke 

opzichten het 'systeem' een meisje daarin tegemoet 

kan komen. Ook bij de ouders speelt veel, bijvoorbeeld 

door migratiegeschiedenis, oorlogs trauma en/of de 

sociaaleconomische omstandigheden. Het zou de 

meiden en hun ouders tekort doen om de problematiek 

alleen te wijten aan religieuze en culturele oorzaken; 

er is ook een maat schappelijke context, zo geeft 

Zhila aan. 'In Nederland leven we gezamen lijk in een 

multiculturele samenleving en het is onze gezamen lijke 

verant woordelijk heid om een brug te slaan tussen die 

verschillende culturen. We willen niet alleen de meiden, 

maar ook hun ouders helpen om zich thuis te voelen in 

Nederland. Ook daarom is het belangrijk om de familie 

zoveel mogelijk te betrekken bij de hulpverlening.'

Als de veiligheid het toelaat, kan een meisje dus na 

haar verblijf bij Zahir weer naar huis. Maar als terug-

keer naar huis geen optie is, wat dan? Zhila: 'Dan kijken 

we naar andere mogelijkheden. Sommige meiden 

kunnen bijvoorbeeld doorstromen naar een andere 

onder  steunings  vorm van Fier, zoals beschermd wonen 

en daarna begeleid wonen om uit eindelijk volledig zelf-

standig te gaan wonen met na zorg van Fier. We laten 

een meisje nooit aan haar lot over en stellen onszelf 

telkens weer de vraag: wat als het mijn eigen kind was? 

Vanuit dat perspectief doen we er alles aan om voor 

deze meiden een blijvend verschil te maken.'   

EVA  
Zahir heeft een evenknie 

in het zuiden van het 

land: Eva. Dit is de 

opvang voorziening die 

Kompaan en De Bocht 

biedt voor tienermeiden 

en vrouwen die te 

maken hebben met 

eer gerelateerd geweld. 

Fier en Kompaan en De 

Bocht werkten aan een 

gezamenlijke methodiek-

ontwikkeling die te 

vinden is in het boek ‘De 

kleuren van Eva en Zahir’. 

Daarnaast wordt er 

momen teel gewerkt aan 

een gezamenlijk zorg-

programma.

LANDELIJK 
SPECIALIST  

Het zorgprogramma 

Zahir is landelijk 

erkend specialistisch 

aanbod. Dat betekent 

dat politie, Openbaar 

Ministerie, (huis)artsen 

en gecertificeerde 

instellingen meiden direct 

mogen doorverwijzen 

naar Zahir.

‘ HET IS ONZE GEZAMENLIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID OM 
EEN BRUG TE SLAAN TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE CULTUREN’
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VISIE
‘Ik vind het in het leiderschap heel belangrijk dat je een aantal 

thema’s kiest die dichtbij jezelf liggen. En dat je die thema’s van 

daar uit vertaalt naar bijvoorbeeld een visie of een strategie. Een 

leider moet díe dingen kiezen waar werkelijk overtuiging in zit, waar 

je ook echt in gelooft. Voor mij zijn dat onderwerpen als ‘samen-

hang brengen’. Vanuit een brede holistische visie naar de wereld 

kijken en dat naar een concept vertalen; een toepasbaar en duidelijk 

concept. Daar ligt je consistentie en betrouwbaarheid. 

Als leider creëer je bovenal een duidelijke stip aan de horizon waar 

draag vlak voor is of komt. Waar medewerkers van zeggen: “ja, dat 

is iets waar ik ook voor wil gaan”. In mijn gedroomde wereld wil ik de 

ander aanraken op z’n intrinsieke motivatie: “ik doe dit omdat ik dit 

wil, ik doe dit omdat ik dit belangrijk vind”. En niet omdat het moet. 

Een medewerker zelf de keus laten maken: “dat is voor mij een 

goede plek om mezelf te kunnen ontwikkelen. Bij die organisatie, 

met die missie, visie en strategie, daar wil ik werken”. Dat is voor 

mij ook samenhang. Dan krijg je dat orkest wat zo prachtig speelt.’

AMBITIE
‘Ik heb een heel hoog ambitieniveau. En dat zit vooral op door-

ontwikkelen, beter worden, volgende stappen zetten. Stilstand 

is achter uit gang. Ja, we hebben een aantal nieuwe inzichten ver-

taald in onze zorgprogramma’s. En dat moet nog beter, we zijn nog 

lang niet klaar. Ik hoop dat ik zo’n lang leven mag hebben dat ik 

een aantal ‘punten op de i’ kan zetten. Dat is een lange termijn 

ambitie. Wanneer ik klaar ben? Als de kinderen die hier weg gaan 

uiteindelijk het leven kunnen leiden dat ze willen leiden. Dat ze, 

na een jaar of tien, een baan hebben, een leuk vriendje, een gezin 

of alleenstaand gelukkig zijn. Dat ze bij ons in een soort pressure 

cooker hebben gekregen wat ze eerder moesten ontberen. Natuur-

lijk is dat de romanticus in mij. Ik weet dat dit volstrekt niet 

realistisch is. Mensen die indringend beschadigd zijn, zijn soms 

niet heel te maken. Dat weet ik, en toch zal ik dat nooit accepteren 

als ‘gegeven’. Daar blijf ik tegen strijden, tegen beter weten in. Voor 

een bepaalde groep waar teveel is gebeurd, vraag ik me af wat wel 

haal baar is. Iemand helpen, iemand toerusten, iemand aanraken, 

zodat hij weer verder kan in zijn leven. Mijn grootste ambitie is 

eigen lijk de afhankelijkheid van langdurige zorg écht tegengaan.’

INSPIRATIE
‘Inspiratie gebeurt. En dat is wat mij betreft een kwestie van je 

open stellen en mee doen in het alledaagse leven. Zo ging ik naar 

Israël, omdat ik graag wilde weten hoe er daar wordt omgegaan 

met trauma’s; in een land waar zo veel trauma is. En dan kom je 

zaken tegen. Goh, wat wonderlijk… Wat wordt daar intensief in-

gezet op onderwijs, door alles en iedereen. Voor nieuwe inzichten 

hoef ik trouwens niet per se op werkbezoek te zijn. Dat gebeurt ook 

als ik met vakantie ben in Thailand. Dan ga ik ook op bezoek bij een 

project waar kinderen zijn die uit hun constitutie zijn gehaald. Hoe 

doen ze het daar? Zoiets fascineert me.’

WAARDEN
‘Duurzaamheid is een heel belangrijk thema. Het is voor mij ook 

door leefd; duurzame zorgconcepten vanuit een samenhangende 

holistische visie. En duurzame zorg betekent voor onze doelgroep 

natuur lijk veiligheid en bescherming, stabiliteit. Daar bovenop ga 

je behandelen en het sociale netwerk betrekken. Denk aan sport, 

gezond eten, onderwijs. Het verbinden van de verschillende peda-

gogische milieus waar ze in leven. Opnieuw samenhang. Dat is ook 

wat je in een gezin doet; daar pak je alles mee wat zich aandient. 

Ingroeien in de wereld is het.

Duurzaamheid vertaal ik heel consistent door in de bedrijfsfilosofie. 

Als het over duurzame zorg gaat, gaat het ook over een duurzaam 

gebouw. Gaat het ook over het duurzaam omgaan met elkaar. Ik 

wil duur zaam in deze wereld staan. Hoe kan het ‘cradle tot cradle’ 

principe ons inspireren op alle aspecten van de bedrijfsvoering? 

Inkoop processen, het rijden van auto’s op aardgas… De interne 

logische consistentie is wezenlijk, opdat het door een ieder voort-

geleefd kan worden.’   

KIJK	VOOR	HET	COMPLETE	VERHAAL	OP		

WWW.DAADWERKELIJK.NL/#INGESPREK

LINDA TERPSTRA (1955) studeerde 

gezondheids kunde en biologie aan de lerarenopleiding 

en pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Linda 

gaf les, werkte als onder zoeker aan diverse universiteiten 

en begeleidde verschillende groot schalige landelijke 

innovatietrajecten. In 1998 richtte ze, samen met Anke 

van Dijke, bureau Terpstra & Van Dijke op, voor interim- of 

veranderings management, onderzoek, beleidsadvisering, 

praktijk gericht onderzoek, werkontwikkeling, innovatie en 

implementatie. Linda schreef diverse boeken en vormt sinds 

2005, samen met Anke van Dijke, de Raad van Bestuur 

bij Fier. In die hoedanig heid was ze initiatiefnemer van het 

Centrum Kinder handel Mensenhandel.

FIER-DIRECTEUR LINDA TERPSTRA: 

‘ MIJN GROOTSTE AMBITIE? 
DE AFHANKELIJKHEID 
VAN LANGDURIGE ZORG 
TEGENGAAN’

Z
E IS HET GEZICHT VAN FIER: DIRECTEUR LINDA TERPSTRA. SINDS 2005 IS 
ZE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ONZE ORGANISATIE. 
EN ALS JE LINDA ZEGT, ZEG JE LEIDERSCHAP. MARIEKE WULFFELÉ VAN 
DAADWERKELIJK BEGELEIDT MANAGERS EN PROFESSIONALS IN HUN 

ONTWIKKELING ALS LEIDER. ZIJ VROEG LINDA NAAR HAAR VISIE, AMBITIES, 
INSPIRATIEBRONNEN EN WAARDEN.

‘IK BEN PAS 
KLAAR ALS DE 
KINDEREN DIE 

HIER WEGGAAN 
HET LEVEN 

KUNNEN LEIDEN 
DAT ZE WILLEN 

LEIDEN’
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SCHOFT 
ÉN SLACHT

OFFER

BOEKREVIEW

‘A
ls	je	verder	kijkt	dan	alleen	de	opper	vlakte,	zie	je	

dat	achter	mensen	handelaren	ook	slacht	offers	

schuil	gaan.’	 Dat	 zei	 ooit	 een	 hulp	verlener	 op	

de	Amsterdamse	Wallen	tegen	me.	Ik	vond	het	

moeilijk	om	in	die	gedachte	mee	te	gaan.	Wat	ik	

voor	al	zag,	waren	schoften	die	vrouwen	tot	prostitutie	dwongen	

en	daar	veel	geld	mee	verdienden.

Dat mensenhandelaren én schoft én slachtoffer kunnen zijn, blijkt 

uit het boek ‘Mensenhandelaren. Verhalen en vonnissen’ van Anke 

van Dijke, Ellen de Ruiter en Linda Terpstra.

In dit boek komen veertien mannen en vrouwen aan het woord die 

veroordeeld zijn voor mensenhandel of ervan verdacht worden. Zij 

vertellen over hun leven: over de omstandigheden waaronder ze zijn 

op gegroeid, over hoe ze de criminaliteit zijn ingerold en over wat 

ze op hun kerfstok hebben. Dat is uniek, want de vele boeken die 

zijn geschreven over mensen handel stellen steeds weer de slacht-

offers centraal. Zelden lezen we iets over de beweeg redenen van 

de daders.

ZE WILDE HET ZELF
Mensenhandelaren aan de praat krijgen, is geen een voudige 

opgave. Dat blijkt ook uit dit boek: lang niet alle geïnterviewden 

zijn bereid het hele verhaal te vertellen of schuld te bekennen. ‘Ze 

wilde het zelf’ is een veel voorkomende smoes. Vaak lezen we in het 

vonnis dat na elk interview is geplaatst een heel ander verhaal dan 

de mensen  handelaar zelf vertelt.

Maar tussen de regels door komen we toch van alles te weten over 

de achtergronden en motieven van mensenhandelaren. Het gaat 

vaak om mannen en vrouwen die opgegroeid zijn in gezinnen waar 

armoede heerste, waar geweld aan de orde van de dag was en waar 

ze verwaar  loosd werden. Soms waren het gezinnen waar praktisch 

iedereen in de criminaliteit zit.

Eén van de geïnterviewde mensenhandelaren, Jamie S., vertelt over 

zijn vader, die pooier was. ‘Hij mishandelde mij en mijn moeder 

stelselmatig. Met stokken, riemen, sleutel bossen. Hij sloot me zelfs 

op in de bench, liet me letterlijk om eten blaffen. Ik mocht geen 

‘mama’ zeggen tegen mijn moeder, maar moest haar bij haar voor-

naam noemen. Anders zouden we teveel een band krijgen.’ 

Maar desondanks keek hij tegen zijn vader op en wilde hij zijn zoals 

hij. Hij belandde op een internaat en daar begon hij meisjes de 

prostitutie in te manipuleren. Je mond valt open als je leest hoe 

hij te werk ging. ‘Dan ging ik naar de stad en sprak ik mannen aan: 

“Zoek je een lekker kutje?” Mannen van dertig, veertig, vijftig. Er 

waren genoeg die ja zeiden. Dan ging ik terug naar het internaat 

(…) en nam de dag erop een meisje uit het internaat mee naar 

de afgesproken plek. Ik gaf haar mee aan zo’n man en klaar was 

het. De meisjes waren zo kwetsbaar, ik hoefde maar een beetje te 

pushen en ze mooie dingen te beloven en ze deden wat ik wilde.’

VERSCHILLENDE GEZICHTEN
Het boek geeft ook een beeld van de ver schillende gezichten die 

mensenhandel kan hebben. Er is Steffen van O., die vrouwen 

eerst inpalmde, zorgde dat ze schulden maakten en ze vervolgens 

onder druk zette om zich te prostitueren. Er is Erdem B., die via 

zijn uitzend bureau Poolse vrouwen in zijn macht kreeg, verkrachtte 

en seksueel uit buitte. Of de Bulgaarse Khristina P. die zelf als 

prostituee werkte maar daarnaast nog een aantal jonge Bulgaarse 

vrouwen de prostitutie in dwong. Maar er is ook Tom van L. die zijn 

dochter en stiefdochter dwong seks te hebben met derden.

Uit de verhalen van de mensenhandelaren rijst ook een beeld op 

van hoe het er aan toegaat in de Nederlandse prostitutiewereld. 

‘Op een plek als de Wallen kun je niet alleen werken, dan word je 

af gemaakt. Je hebt mensen nodig die jou weer beschermen. Ik 

heb wel eens twee dagen in een kofferbak opgesloten gezeten. 

Een afrekening. Als je op de Wallen iets doet wat een ander niet 

tolereert, ben je zwaar de lul. Er is veel geweld en dwang. De 

vrouwen die daar werken houden bijna geen geld over, bijna alles 

moeten ze afgeven’, vertelt Ramon N.

VAN GENERATIE OP GENERATIE
In het laatste deel van het boek komen experts aan het woord die 

ingaan op de vraag waar het fout gaat, hoe iemand mensenhandelaar 

wordt. Ze geven een aantal interessante voorzetten. Crimineel 

gedrag wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Door 

traumatische ervaringen zoals huiselijk geweld, seksueel misbruik 

en verwaarlozing verharden mensen en leren ze zich af te sluiten 

voor emoties - een vaardigheid die een mensenhandelaar goed van 

pas komt. Soms is crimineel gedrag ook het gevolg van hersen-

beschadigingen.

‘Mensenhandelaren’ is een onthullend boek. Maar er blijven wel 

vragen over. Want niet alle mensenhandelaren hebben een slechte 

jeugd gehad. En niet iedereen die in zijn jeugd is verwaarloosd, wordt 

een kei harde crimineel.   

'Mensenhandelaren' is 

een publicatie van Fier. 

Uitgeverij SWP, e 19,90.

Renate van der Zee is 

journaliste en werkt 

in opdracht van Fier 

aan een publicatie over 

hoerenlopen, getiteld 

‘Mannen die seks kopen’.
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‘Over mijn verleden kan ik niet al te veel vertellen. 

Wel dat het een leven was vol geweld. Ik was 

getrouwd met een zeer gewelddadige man, een 

crimineel. In het begin had ik geen idee wie hij was 

en wat hij deed. Ik vond hem stoer en charmant, ik 

was verliefd. Pas na een jaar of vijf viel bij mij het 

kwartje: mijn man heeft geen hart, geen geweten. 

Onder tussen was ik al verworden tot een robot. Ik 

was getraind om te doen wat hij van me vroeg. 

Zelfs toen we kinderen kregen, twee zoons, ver-

anderde er niets aan zijn gedrag. Voor de buiten-

wereld waren we het perfecte gezin, maar binnens-

huis was er van alles mis. Ik leidde een dubbelleven, 

een leven dat ik verafschuwde en niet langer wilde. 

Maar hij liet me niet gaan. 

Jarenlang heb ik geprobeerd om uit die situatie te 

komen. Ik ben een aantal keren gevlucht en dan 

zat ik ergens een paar weken ondergedoken. Toch 

wist hij me keer op keer te vinden. Hij heeft overal 

connecties. Steeds als ik dacht dat ik weer een 

eigen leven kon gaan opbouwen, stond hij voor de 

deur om me op te halen. Op een gegeven moment 

dacht ik: maak me maar dood, dan ben ik vrij. De 

laatste keer dat ik wegliep en hij me vond, is dit 

ook bijna gebeurd. Hij sloeg me bijna dood. Maar 

ik bleef leven.’

‘Ik ben nu voor de zoveelste keer op de vlucht, ik 

ben de tel kwijt. Maar als alles goed gaat, is het nu 

de laatste keer. Ik kreeg een nieuwe identiteit. Om 

zover te komen, heb ik heel harde keuzes moeten 

maken, zoals - het meest pijnlijke - het achterlaten 

van mijn kinderen. Ze bestaan niet meer voor mij 

en ik besta niet meer voor hen. Het kan zijn dat 

ze denken dat ik dood ben, ik weet het niet. Dat 

ik niets meer van ze meekrijg, is afschuwelijk. Wie 

zorgt er voor ze? Doen ze het goed op school? Ik 

wil zo graag weten hoe het met ze gaat, maar ze 

horen niet meer bij mij; de moeder die ik was is 

er niet meer. Mijn verleden is gewist. Alles wat ik 

was, alles wat ik had, heb ik verloren. Mijn jeugd, 

mijn kinderen, mijn diploma’s, alles. Mijn rijbewijs 

moet ik opnieuw halen, ik heb zelfs de foto’s van 

mijn kinderen moeten inleveren. Ik heb een nieuwe 

naam, een andere leeftijd, een andere afkomst. 

Denise bestaat pas een jaar. En dat maakt het 

leven soms frustrerend.

Het aanvragen van simpele dingen kost heel veel 

moeite. Ik ben nergens te vinden, in geen enkel 

systeem. Hoe leg je zoiets uit? Het maakt je 

kwets baar. Je moet een ander leven creëren, een 

nieuwe ik verzinnen. Maar hoe doe je dat? Daar 

ben ik vierentwintig uur per dag mee bezig. Ik zoek 

veel dingen uit, lees over onderwerpen waarvan ik 

nooit wat geweten heb. Op die manier probeer ik 

letterlijk een andere ik te worden.

Het is het makkelijkst om alles weg te stoppen. 

Therapie volgen wil ik eigenlijk niet meer, dat rakelt 

alleen maar dingen op. En wat heb ik eraan? Mijn 

wereld is niet te bevatten. Ja, ik wilde mijn oude 

leven kwijt, maar mijn ik, mijn persoon, mijn naam 

niet.

‘ HET KAN ZIJN DAT  

MIJN KINDEREN DENKEN  

DAT IK DOOD BEN’

DENISE (36) KREEG VOOR HAAR EIGEN VEILIGHEID EEN NIEUWE IDENTITEIT. 
JARENLANG WAS ZE GETROUWD MET EEN ZEER GEWELDDADIGE MAN. HOE VAAK ZE 
OOK VOOR HEM VLUCHTTE, HIJ BLEEF HAAR VINDEN. TOTDAT ZE EEN NIEUWE NAAM, 
EEN NIEUWE LEEFTIJD EN EEN NIEUW PASPOORT KREEG.
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             ‘ IK BESTA  
NIET MEER, 

MAAR IK
               BEN ER 
         NOG STEEDS'

Denise kreeg 
een nieuwe 

identiteit
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‘Het is heel gek: ik besta niet meer, maar ik ben er nog steeds. 

Iets opbouwen is moeilijk. Niemand mag de waarheid over me 

weten. Ieder nieuw contact begin ik met een leugen. Hallo, ik 

ben Denise, zeg ik dan. Maar ik ben Denise niet, ik ben heel 

iemand anders. Als ze me vragen of ik kinderen heb, zeg ik 

van niet. Dat raakt me, iedere keer weer. Of ik ooit een nieuwe 

relatie met een man kan aangaan, betwijfel ik. Ik zou het wel 

willen, maar alles zou gebaseerd zijn op een leugen. Kan ik 

diegene dat aandoen? 

Ondanks alles blijf ik positief. Ik denk altijd maar: als je iets 

kwijt  raakt, krijg je er iets voor terug. Of ik blij ben met mijn 

nieuwe identiteit? Nee. Maar ik probeer het beste ervan te 

maken. Ik geef de hoop niet op. Als ik er nu mee stop, is alles 

voor niets geweest. Een slachtoffer ben ik niet. Niet meer. Ik 

ben op een slechte plek geboren, ik heb een relatie gehad die 

niet klopte en ik heb dingen gedaan waarvan ik spijt heb. Maar 

nu heb ik de kans om opnieuw te beginnen.

Bang voor mijn ex ben ik niet. Dat heeft lang genoeg geduurd. 

Ik denk nu: hij doet maar. Als hij me vindt, is één ding zeker: ik 

ga niet met hem mee. Nooit meer. Hij heeft mijn leven jarenlang 

beheerst en dat sta ik niet langer toe. Er valt niets meer te 

halen, er valt niets meer te dreigen; ik ben toch alles al kwijt. 

Als je geen angst meer hebt, kan niemand je nog wat doen. 

Dan ben je vrij. 

Elke dag is een gevecht voor me, maar ik ben blij dat ik leef 

en dat ik mijn eigen kracht nog heb. Verbitterd door het leven 

gaan helpt je niet en in wraak geloof ik niet. Liever focus ik me 

op mezelf en op de nieuwe mensen om me heen. Ik vind het 

heerlijk om te koken voor gasten en in de toekomst wil ik mijn 

eigen bedrijfje beginnen. Paardrijden is mijn grote passie. Die 

passie wil ik combineren met de hulp aan jonge meiden die het 

moeilijk hebben. Als ik dat kan doen, ben ik een tevreden mens. 

En ja, het leven is best leuk.’   

‘HET LEVEN  
IS BEST LEUK’

IT WAS 10TH OCTOBER, 2010 AND I HAD JUST SPENT MY 
LAST NIGHT ON THE STREET, a street which is both charming and elegant 

by day but at night it turns into something every different for it is the place where men 

come to buy human beings, I was one of those human beings for over 5 years. It was 

the place that had stripped me of every piece of dignity I had ever owned, and although 

I was not sure if I could make it, I knew looking down that street that last time, I would 

never be back. 

Re-orientation back to life began with rehab but I was a broken jig-saw and I had 

no idea how I was ever going to put the pieces back together. I had to draw on very 

strength within me to conquer the feelings of despair and confusion, to crush my 

desire to give up. The question of “Who am I?” dominated my thoughts. There was a 

deep longing to find an answer, I had to acknowledge that yes my life had been tragic 

but it was not yet absurd, there was hope that I could reclaim it and begin a new legacy.

I used my time wisely, because time itself heals nothing, all it will do is pass, it is what 

you do with your time that will heal you. I linked in with Ruhama whom I had met on 

the street. I was assigned a case worker; she helped me examine every part of my life, 

from the practical to the painful.

‘ I desperately wanted to know 
what it meant to be human’
After a few months a staff member said to me, “did you ever think of going to 

university”, I told her that would be a dream come through. But how was I going to turn 

a dream into an attainable goal, well I did it with a timeframe and a set of steps to be 

followed, backed up by a lot of hard work and determination and a team of people who 

just believed in me. In May of 2012 I was accepted and I would be reading Philosophy & 

Social Science, I desperately wanted to know what it meant to be human. That has to 

be the most empowering day of my life as I have always believed that education is the 

key to freedom and I now held that key. Exiting and surviving prostitution is possible 

and that dreams can become real but that they cannot be achieved on your own. 

I spend my days now at a special institution, reading and debating the words of the 

great thinkers, which may seem boring to some but to me it is paradise, I now see 

further because I am standing on the shoulders of giants and I don’t ever intend to 

get down.

MIA DE FAOITE 
@miadefaoite

Mia de Faoite is a survivor of prostitution, 

activist, blogger & philosophy student 

at Maynooth University, The National 

University of Ireland.

STANDING ON  
THE SHOULDERS 
OF GIANTS

column

| 51FIER!
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ASJA 
ROTTERDAM: 
KLEIN MAAR 
FIER Fier zette in 2014 de stap naar Rotterdam. Samen 

met Horizon Jeugd zorg is een pilot gestart voor 
topreferente jeugd zorg voor slachtoffers van 

binnenlandse mensen handel. In Rotterdam wordt 
gewerkt met het erkende zorgprogramma Asja. We 

nemen een kijkje bij onze meiden ter plekke.

LYDIA
Lydia (17) kwam naar Asja Rotter-

dam met de gedachte dat ze direct 

van alles zou mogen doen, maar 

dat bleek even anders: ‘Je moet hier 

alles verdienen, je vrijheden bijvoor-

beeld. Ik vind dit erg goed. Op deze 

manier pak je niet snel weer je oude 

gewoontes op. In het begin was dit 

even wennen, maar ik merk zelf wel 

dat het nu veel beter met mij gaat.’

TOP TEAM
Manager Amanda de Wind en teamleider 

Stefan Flierman hebben samen de sfeer 

van Fier overgebracht naar Rotterdam. Een 

groot project dat in een korte tijd is neer-

gezet. Stefan: ‘Ons team is energierijk, hard-

werkend, professioneel en leergierig. Alle 

kwaliteiten die je nodig hebt, zitten bij elkaar 

in dit team. Laatst was er een meisje jarig. 

De hele afdeling was versierd met slingers en 

ballonnen. Omdat ze een echte B-Brave fan 

is, werd haar hele kamer volgehangen met 

posters van deze jongensband. Eén van de 

vele spontane acties die de mentoren voor de 

meiden doen.’

AMIRAH
Het was een hele omschakeling voor Amirah 

(15) toen ze bij Asja kwam. Ze toonde voor 

niemand respect, zelfs niet voor haar ouders. 

‘Sinds ik hier zit, leer ik respectvol met 

anderen om te gaan. En Fier heeft mij laten 

inzien dat ik juist wél dingen kan bereiken in 

mijn leven. Hierdoor heb ik weer een doel 

gekregen; ik wil heel graag mijn diploma 

halen.’

VERGELIJKBAAR?
Voor sommige meiden is een open 

instelling niet helemaal onbekend. 

Door eerdere ervaringen proeven ze 

zeker verschil. Liza (17): ‘De mentoren 

zijn hier echt bij ons betrokken. Je 

ziet ze veel meer dan in de andere 

instelling waarin ik zat. Hier word 

ik niet alleen op gevangen, maar 

ook echt geholpen en behandeld.’ 

Melissa(18): ‘Klopt! Ik kom uit een 

minder gestructureerde instelling. 

Hier zijn we veel doelgerichter bezig. 

Ik merk dat ik ergens naartoe werk.’

VEILIGE VESTE IN HET KLEIN
De wens voor Rotterdam? Een soort kleine 

Veilige Veste met ambulante hulp en een 

Metta; een klinische setting voor meiden 

met dubbele diagnoseproblematiek. Stefan: 

‘Rotterdam is een centrale plek en het is van 

belang dat de meiden ons kunnen vinden. 

Nog belangrijker is dat ze worden geholpen. 

Als we uitbreiden, kunnen we meer meiden 

helpen.’

EEN GEDEKTE TAFEL VOL 
GEZONDE DINGEN!
De meiden doen hun eigen boodschappen, 

koken zelf en eten gezamenlijk. Ze leren: waar 

kun je goedkoop en goed inkopen doen en 

hoe eet je zo gezond en gevarieerd mogelijk? 

Achter de meiden is de gezamenlijke woon-

kamer te zien, waar ze ‘s avonds lekker bank-

hangen, tv-kijken en kletsen.   

SCHOOL
Een zonovergoten klaslokaal. Terwijl 

de lerares lesstof van het vak 

Nederlands uitlegt, zitten de meiden 

geconcentreerd achter hun tafeltje 

op te letten. Op één tafeltje ligt een 

zelf gemaakte tekening, stiekem 

verstopt achter de lesboeken.  
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Fier en het Medisch Centrum Leeuwarden gaan in het voorjaar van 2015 van 

start met een Centrum Seksueel Geweld (CSG). Een plek waar slachtoffers van 

een verkrachting of aanranding terechtkunnen voor medische, psychologische 

en forensische hulp. Hierin wordt samengewerkt met diverse andere partners. 

Aan het eind van dit jaar moet iedere regio over een CSG beschikken.  

In Nederland is 12% van de vrouwen en 3% van de mannen ooit verkracht. Een kwart 

tot de helft van hen zelfs meerdere keren. Na zo’n gebeurtenis kost het vaak veel 

kracht om weer te worden wie je was. De juiste hulp kan helpen bij verwerking. Veel 

slachtoffers kampen met een posttraumatische stressstoornis na een verkrachting 

of ander seksueel misbruik. Bij een derde van de slachtoffers wordt lichamelijk letsel 

gevonden direct na een verkrachting. 10% van de slachtoffers doet aangifte. Dit leidt 

slechts in 10% van de gevallen tot een veroordeling.’

IN NEDERLAND IS 12% 
VAN DE VROUWEN EN 
3% VAN DE MANNEN 
OOIT VERKRACHT
Direct na het meemaken van seksueel geweld liggen er belangrijke kansen voor het 

slachtoffer op medisch, psychologisch en forensisch vlak. In het Centrum Seksueel 

Geweld werken experts van verschillende disciplines samen om overlap en gaten 

in de zorg te voorkomen. Met de multidisciplinaire aanpak is versnipperde hulp na 

acuut seksueel geweld verleden tijd. Ook slachtoffers van seksueel geweld dat langer 

geleden plaatsvond, kunnen terecht in de centra.   

WWW.CENTRUMSEKSUEELGEWELD.NL

WIE
Het centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen 

die kort geleden een aanranding of verkrachting 

heeft mee gemaakt.

WAT
Artsen, verpleegkundigen, politie, psycho logen, 

maatschappelijk werkers en seksuo logen werken 

samen om goede zorg te bieden. Professionals 

houden zich aan de beroepsmatige geheim-

houdings plicht.

WAAROM
In de eerste week na een aanranding of 

verkrachting is het belangrijk dat er snel en 

professioneel wordt gehandeld.

DE CIJFERS
   12% van de vrouwen en 3% van de mannen is 

ooit verkracht (Bakker et al. (2009). Seksuele 

gezondheid in Nederland 2009)

   Een kwart tot de helft van hen zelfs meerdere 

keren (Walsh et al. (2012). National prevalence 

of Posttraumatic Stress Disorder among 

sexually revictimized adolescent, college and 

adult household-residing women)

   Van 11% van alle zedendelicten wordt melding 

gemaakt (CBS 2010)

   Hiervan leidt 3% tot een aangifte (CBS 2010)

   Ongeveer 10% van de geregistreerde 

verkrachtingen leidt uiteindelijk tot een 

veroordeling (CBS statline)

   Mensen die professionele hulp zoeken na 

seksueel geweld, zoeken meestal psychologische 

hulp bij de verwerking. In Nederland zocht 

44% van de vrouwen die seksueel geweld had 

meegemaakt hulp. De helft daarvan kreeg 

daadwerkelijk hulp van de GGZ. (Berlo & Hoing, 

2006. Seksuele victimisatie. In F. Bakker & I. 

Vanwesenbeeck (Eds.) Seksuele gezondheid in 

Nederland). 

   Jaarlijks maakt in Nederland 0.4% van de 

mannen en 2.3% van de vrouwen boven de 15 

jaar ongewenst seksueel contact mee. (CBS 

2012)

   Bij 19% van de vrouwelijke slachtoffers betrof 

het contact een aanranding of verkrachting.

CENTRUM 
SEKSUEEL 
GEWELD

FIER LEESVOER

MENSENHANDELAREN, VERHALEN EN 
VONNISSEN
Hoe groeit iemand uit tot mensenhandelaar? En in hoeverre is een mensenhandelaar 

slachtoffer van zijn of haar eigen geschiedenis? In het boek ‘Mensenhandelaren’ 

laat Fier veertien veroordeelde mensenhandelaren en van mensenhandel verdachte 

mannen en vrouwen aan het woord. Zij vertellen over hun jeugd, hun familie, hun 

dromen en over de manier waarop zij hun zaak beleven. 

FIER EN VERDER: MEIDEN OVER HUN LEVEN 
NA DE HULPVERLENING
De onderzoeksgroep van Fier richtte zich op de vraag in hoeverre het lukt om een 

doorbraak te realiseren bij meiden met een lange hulpverleningsgeschiedenis. Hoe 

zag hun leven eruit voordat ze opgenomen werden bij Asja, Zahir en Metta, de 

voorzieningen van Centrum Jeugd? En hoe vergaat het hen nadat ze hun behandeling 

bij Fier hebben afgerond? Hebben ze genoeg bagage meegekregen om een andere 

wending aan hun leven te geven? 

MANNEN DIE SEKS KOPEN
Wie zijn de mannen die seks kopen? Zijn ze met velen of vormen ze maar een 

bescheiden groep? Waarom doen ze het? Hoe kijken ze tegen de vrouwen aan met 

wie ze betaalde seks hebben? En hoe zit het met mensenhandel, voelen ze zich daar 

verantwoordelijk voor? Deze en nog veel meer vragen probeert journaliste Renate 

van der Zee in dit boek te beantwoorden. Zij vindt dat het hoog tijd is om het eens 

uitgebreid te gaan hebben over de hoerenloper. Centraal staat de vraag hoe hij een 

rol kan spelen bij de signalering van mensenhandel. 'Mannen die seks kopen' is een 

publicatie in opdracht van Fier.

DE KLEUREN VAN EVA EN ZAHIR, 
METHODIEK OMSCHRIJVING
In 2007 kregen Fier en Kompaan en De Bocht van het ministerie van VWS de 

opdracht tot het ontwikkelen van landelijke pilots in Nederland voor veilige opvang 

voor meisjes en jonge vrouwen die te maken hebben met eergerelateerd geweld. Nu, 

na zeven jaar doorontwikkelen staat er een landelijk aanbod van gespecialiseerde 

integrale hulpverlening aan meiden en hun families waar Fier en Kompaan en de 

Bocht trots op zijn. In 'De kleuren van Eva en Zahir' wordt de expertise van beide 

organisaties gebundeld en worden de kernelementen beschreven voor passende hulp 

bij eergerelateerd geweld.

'Mensenhandelaren' en 'De kleuren van Eva en Zahir' zijn te koop via de website van 

Uitgeverij SWP, waar ook de boeken 'Mannen die seks kopen' en 'Fier en verder' 

respectievelijk in april en mei verkrijgbaar zullen zijn. www.swpbook.com 
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STAGE
PLAATSEN
Volg je een MBO- of HBO-opleiding en ben 

je op zoek naar een uitdagende stageplaats 

waar je het maximale uit kunt halen? 

Kijk op www.fi er.nl/stageplaatsen-1 voor een 

actueel overzicht van onze stagevacatures.
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VERHOOR
STUDIO IN 
DE VEILIGE 
VESTE
Fier heeft sinds december 2014 een eigen 

verhoor studio in de Veilige Veste. In de ruimte 

die speciaal is ingericht, kan de politie een 

verhoor doen of een aangifte opnemen. Doel: 

de aangiftebereidheid van slachtoffers van 

mensenhandel vergroten. 

Fier is hiermee onderdeel van een pilot van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie 

waarbij verhoor studio’s worden ingericht in de 

opvang. Ook Jade Zorg groep en Amsterdams 

Coördinatiepunt Mensen handel zijn onderdeel 

van de pilot. De pilot zal uitwijzen of de 

verhoorstudio's in de sfeer van de opvang en 

met een korte lijn richting de hulp verlening 

de aangiftebereidheid van slachtoffers van 

mensen handel gaan vergroten. Eind 2015 

vindt er een evaluatie plaats en worden er 

adviezen gegeven aan het ministerie.

Soroptimist Frl Zuid @SoroptimistFrlZ 

Samenwerking betreffende microkrediet voor @Fier_NL  

klanten bekrachtigd met een intentieverklaring.

Corien Oenema @CorienOenema

Fijn om een bijdrage te mogen leveren als #sportmaatje aan 

het mooie initiatief van 

@Fier_NL ism Boksschool #Frisia #loverboyproblematiek

Aldert v.d. Schaaf @AldertvdSchaaf

Top dat @Fier_NL is genomineerd voor een Appeltje van 

Oranje met het project Werk in Uitvoering van het @

OranjeFonds

mariekevellinga @mariekevellinga

@Fier_NL heel erg bedankt voor het vertellen van het 

indrukwekkende verhaal van #fi er tijdens ons #groeitour 

bezoek! @D66FrysIan

Janny Lokerse @Knihovnikarska

Bezoek met #D66 Kamerleden @piadijkstra & @

magdaberndsen aan @Fier_NL. Onder de indruk van 

intrieste verhalen en positieve aanpak #groeitour

Shari v.d. Hout @Shari_vdH

Drive & echtheid! @daadwerkelijk in inspirerend gesprek 

met @LindaTerpstra van @Fier_NL over leiderschap. http://

daadwerkelijk.nl/#IN%20GESPREK 

Advocaat Scholtes @Advocaat_PS

Vandaag nieuwe #jeugdzorg+ locatie van 

@Horizonjeugd bezocht (voorheen JJI Hartelborgt). Mooi 

dat expertise van @Fier_NL voorhanden is!

Pretty Woman Utrecht @PrettyWomanUtr

Mooie samenwerking @Fier_NL 

@Het_CKM #jade, humanitas Rdam & 

@FairWork_Nu in het project over mannelijke slachtoffers 

seks. uitbuiting

Patricia Ohlsen @PatriciaOhlsen

Duurzame verbindingen maken om met zijn allen iets te 

doen aan mensenhandel Linda Terpstra van @Fier_NL 

#medilex

NIEUWE TWITTERNAAM
Let op: het Twitter-account van Fier heeft een nieuwe 

naam! @Fier_NL

FIER 
GENOMINEERD 
VOOR APPELTJE 
VAN ORANJE
Fier is met het project ‘Werk in uitvoering’ een van de elf 

genomineerden voor een Appeltje van Oranje. Het Oranje 

Fonds bekroont jaarlijks drie initiatieven met een Appeltje 

van Oranje. Fier bereikte de top elf na een online stemronde 

voor het Nederlandse publiek in december en de landelijke 

selectiedag op 20 januari. In mei ontvangen drie winnaars 

de prijs uit handen van Koningin Máxima op Paleis 

Noordeinde.

Met het project Werk in uitvoering helpt Fier haar cliënten 

aan een startkwalifi catie, bijbanen, vakantiewerk en 

stageplekken. Dit in samenwerking met onder andere 

het Friesland College, uitzendbureau USG People en vele 

vrijwilligers.

FIER IN 2014
Meer weten over wat Fier bezighield in het 

afgelopen jaar? Bekijk ons online jaarverslag 

op www.fi er.nl/jaarverslag2014

ASJA IN ROTTERDAM
Vanuit een nieuwe locatie in Rotterdam biedt Fier nu ook buiten Friesland 

specialistische opvang en behandeling aan slachtoffers van loverboys. Dit gebeurt 

door middel van het landelijk erkende zorgprogramma Asja. De opvang, genaamd 

Roffa, is een samenwerking tussen Horizon Jeugdzorg en Fier, bedoeld voor meiden 

van 12 tot en met 23 jaar. Roffa omvat een geïntegreerd behandelprogramma voor 

open en gesloten jeugdhulp én jeugd-ggz, waar opvang, behandeling, onderwijs en een 

veilige terugkeer naar huis en in de samenleving geboden wordt.

DIRECT 
DOOR
VERWIJZEN
Onze zorgprogramma's Asja, Zahir en 

Metta zijn vanaf 1 januari 2015 erkend als 

landelijk specialistisch aanbod. Politie, 

Openbaar Ministerie, (huis)artsen en 

gecertifi ceerde instellingen mogen nu direct 

doorverwijzen naar Fier.
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Foto: Veerle Mariman

YOU HAD ME
Maak een eigen kunstwerk. Dat was de afstudeer-

opdracht die Veerle Mariman kreeg voor haar opleiding 

docent beeldende kunst en vormgeving. ‘Ik wilde iets 

maken wat leerlingen bezighoudt’, zegt Veerle hierover. 

‘Wat raakt ze? Wat roept emoties op? Ik heb een groep 

leerlingen de vraag gesteld waartegen zij graag zouden 

willen protesteren. Ze kozen voor het thema loverboys. 

Een thema dat bij veel scholieren nog niet heel bekend 

was, maar dat na het horen van een aantal verhalen wel 

voor veel belangstelling zorgde.’ 

Veerle: ‘Mijn taak was om hun woorden om te zetten 

in beelden. Bij Fier deed ik onderzoek door boeken over 

het onderwerp te lezen en verhalen van slachtoffers. 

Een citaat in het boek Prostitutie van Renate van der 

Zee zette mij aan het denken: “indien dat werkelijk uwe 

mening is, zijt ge zedelijk verplicht uw dochters voor 

dit doel beschikbaar te stellen". Het is een citaat van 

Aletta Jacobs.’

‘Veel mensen hebben echt geen idee door wat voor hel 

slachtoffers van gedwongen prostitutie gaan. Ik wilde 

in beeld brengen wat zo'n meisje dagelijks meemaakt. 

Foto's van verslaving, wazigheid, verdriet en paniek 

vertellen het verhaal van een slachtoffer. Met als titel 

van het werk: "you had me".’

 INDIEN DAT WERKELIJK UWE MENING IS, 
 ZIJT GE ZEDELIJK VERPLICHT UW DOCHTERS 
 VOOR DIT DOEL BESCHIKBAAR TE STELLEN 

 ALETTA JACOBS 



FIER IS ALTIJD OP ZOEK NAAR 
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS. 

KIJK VOOR MEER INFO OP  
FIER.NL/VRIJWILLIG-INZETTEN

 HUISWERKBEGELEIDING 

 WORKSHOPS SUMMERSCHOOL 

 BIJZONDERE VRIENDSCHAPPEN 

 SPORTMAATJES 

FIER
NEEDS
YOU!


