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Gescheurd 
maar weer 

geheeld
	 	 JUDITH	(19): ‘Een persoonlijk, 

abstract verhaal. Met een stukje 
verleden én toekomst. Gescheurd, 

maar weer geheeld.' 
 

Judith maakte dit schilderij tijdens een 

kunstworkshop van Jacco Boomsma. Meer 

hierover op pagina 58 van dit magazine.
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W
auw… dan word je gevraagd of je 

even het voorwoord van het Fier 

Magazine wilt schrijven! Schrijven 

is mijn hobby, want met enige 

regelmaat schrijf ik blogs voor 

de cliëntenraad, maar dit is wel even wat anders zeg.  

 

Nou dan zal ik me eerst maar even voorstellen: Mijn 

naam is H.o.p.e., 26 jaar, en ik verblijf nu inmiddels een 

jaar en negen maanden bij Fier. Zoals ik al schreef zit 

ik in de cliëntenraad. De cliëntenraad van Fier is een 

kritische groep (oud)cliënten die de stem van de cliënten 

vertegenwoordigt. Ik ben blij dat ik mijn steentje bij mag 

dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.  

 

Voor dit magazine ben ik geïnterviewd over het onderwerp 

zelfbeschadiging. Ik werd gevraagd en hoefde er niet lang 

over na te denken, want dit is een onderwerp waar nog een 

groot taboe op rust als je het mij vraagt. In het bijzonder 

bij artsen en verpleegkundigen. Ik hoop door mijn verhaal 

openheid te geven, zodat er misschien wat gaat veranderen 

in de toekomst. Verderop in het magazine kun je mijn artikel 

lezen. Het magazine ziet er trouwens weer prachtig uit!  

 

Ik wens jullie veel leesplezier!

H.o.p.e.
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In	2030	moet	de	wereld	vrij	zijn	van	armoede,	
honger	en	ziektes,	én	er	moeten	oplossingen	zijn	
gevonden	op	het	gebied	van	o.a.	water,	sanitair,	

klimaat	en	energie.	De		Verenigde	Naties	hebben	
deze	immens	grote	doelstelling	onderverdeeld	in	
17	lange	termijn	doelen,	de	‘Sustainable	Develop-
ment	Goals’	(SDG’s).	Prachtig,	vinden	we	bij	Fier	

en	daarom	helpen	we	graag	een	handje	mee.

1 NO POVERTY
Fier maakt zich hard voor 

cliënten die op of onder de ar-

moede grens leven. We schreven 

een klokkenluidersbrief richting 

de ombudsman om hier aan-

dacht en een oplossing voor te 

vragen. Ook creëren we kansen 

voor onze cliënten en zetten in 

op onderwijs, maatschappelijke 

participatie en het opbouwen 

van een cv.

2 ZERO HUNGER
De Afrikaanse vrouwen 

die bij Fier verblijven worden 

begeleid en opgeleid zodat ze 

zelfvoorzienend kunnen zijn bij 

eventuele terugkeer naar eigen 

land. Dit doen we samen met 

partnerorganisaties in diverse 

herkomstlanden.

3 GOOD HEALTH AND 
WELL-BEING

Cliënten die bij Fier verblijven, 

krijgen naast behandeling een 

somatische screening. Er wordt 

actief ingezet op het beoefenen 

van sport en op de opvangloca-

ties wordt gezond en biologisch 

gegeten, onder andere uit eigen 

moestuin. Mooi: Fier heeft van-

uit de gemeente Leeuwarden het 

certificaat Fair-Trade organisatie 

ontvangen.

4 QUALITY  
EDUCATION

Opleiding is essentieel voor een 

stabiele toekomst. Wij zorgen 

ervoor dat cliënten die bij ons 

verblijven altijd een opleiding op 

maat kunnen volgen. Dit doen 

we samen met een aantal on-

derwijspartners. Via het project 

“eerst een diploma dan een 

baan” bieden we onze cliënten 

meer toekomstperspectief. Ken-

nis en expertise wordt gedeeld; 

onze Fier Academy verzorgt 

interne- en externe scholingen 

voor professionals.

5 GENDER  
EQUALITY

Bij Fier zetten we in op grote di-

versiteit onder het personeel. Dit 

doen we omdat we geloven dat 

we daarmee onze cliënten nog 

beter kunnen bedienen. Een gla-

zen plafond voor vrouwen heb-

ben we niet. 

6 CLEAN WATER AND 
SANITATION

Het Centrum tegen Kinderhan-

del en Mensenhandel (CKM) is 

een energie neutraal en water-

besparend gebouw. We vangen 

regenwater op een gebruiken dit 

voor de moestuin. 

7 AFFORDABLE AND 
CLEAN ENERGY

De gebouwen van Fier zijn stuk 

voor stuk voorzien van zonne-

panelen. Onze Veilige Veste is 

een passief huis, dat verwarmd 

wordt met slechts één kleine 

boiler. Het gebouw heeft deels 

een mos-sedumdak en glas en 

muren zijn extra geïsoleerd. Ook 

is er duurzame klimaatbeheer-

sing. Het CKM gebouw is ener-

gieneutraal en wordt aanvullend 

verwarmd via aardwarmte en 

biogas. Onze bedrijfswagens rij-

den op aardgas.

8 DECENT WORK AND 
ECONOMIC GROWTH

Fier is een organisatie in ontwik-

keling. We zorgen voor werkge-

legenheid in het hele land. We 

breiden o.a. uit in Rotterdam, 

Groningen en in het zuiden van 

het land. We zijn een HKZ-ge-

certificeerde instelling en leveren 

kwaliteit. We sturen op lage over-

head om ons geld optimaal aan 

de zorg en het primaire proces te 

besteden. 

9 INDUSTRY,  
INNOVATION AND 

INFRASTRUCTURE
Door middel van een periodieke 

leveranciersbeoordeling beoor-

delen wij onze leveranciers op 

duurzaamheid in alle facetten. 

We kijken specifiek naar kinder-

arbeid, duurzame en eerlijke pro-

ducten en duurzame relaties.

10 REDUCED  
INEQUALITIES

We willen dat onze cliënten weer 

een goede plek krijgen in de sa-

menleving. De afdeling maat-

schappelijke participatie zorgt 

voor deelname aan sport, stage-

plaatsen, werkervaringsplaatsen 

en bijbaantjes. Ook zetten we in 

op onderwijs en op het behalen 

van een diploma. 

11 SUSTAINABLE 
CITIES AND  

COMMUNITIES
We zorgen voor een veilig leef-

klimaat voor onze cliënten en 

onze medewerkers. We zijn open 

en transparant op alle mogelijke 

manieren, tegelijkertijd waarbor-

gen we de privacy van onze cliën-

ten en bieden we hun een veilige 

en beschermde woonomgeving. 

Fier draagt bij aan culturele 

hoofdstad 2018 en ondersteunt 

en onderstreept het initiatief 

‘Iepen Mienskip’ (open gemeen-

schap).

12 RESPONSIBLE 
CONSUMPTION 

AND PRODUCTION
We gebruiken zo weinig mogelijk 

verpakkingsmateriaal en schei-

den al ons afval. Onze kopieer-

apparaten zijn ingesteld met 

een code en kopiëren standaard 

dubbelzijdig.

13 CLIMATE ACTION
Onze bedrijfsauto’s 

rijden op aardgas, water wordt 

opgevangen in regentonnen en 

gebruikt voor besproeiing van de 

moestuin. We hebben een ener-

gieneutraal en energiezuinig ge-

bouw en blijven dit principe door-

ontwikkelen op al onze locaties.

14 LIFE BELOW  
WATER

Alle lunches voor het personeel 

en bezoekers zijn biologisch en 

vegetarisch. Er worden geen vis 

en zeevruchten geserveerd. 

15 LIFE ON LAND
Waar mogelijk gebrui-

ken we fruit en groente uit eigen 

moestuin. We hebben een Fiere 

Farm waar dieren verblijven en 

cliënten de dieren mogen verzor-

gen. Op het terrein staan bomen 

en planten die specifiek bepaalde 

insecten en dieren aantrekken. In 

de opvang wordt biologisch vlees 

gekocht.

16 PEACE, JUSTICE 
AND STRONG  

INSTITUTIONS
Cliënten hebben bij Fier een be-

langrijke stem. Zij worden vrij-

willig behandeld en kiezen de 

hulp die zij willen. Daarbij wordt 

systemisch gewerkt en brengen 

we - waar mogelijk - gezinnen 

en families bij elkaar. We doen 

aan agendasetting en komen 

op voor kwetsbare groepen die 

slachtoffer zijn van binnenlandse 

en buitenlandse mensenhandel. 

We doen onderzoek en schrijven 

publicaties waarin slachtoffers 

een stem krijgen.

17 PARTNERSHIPS 
FOR THE GOALS 

We zoeken de samenwerking 

lokaal, regionaal, landelijk en in-

ternationaal. We werken nauw 

samen met scholen, het bedrijfs-

leven, de overheid, de gemeen-

schap, et cetera. We hebben een 

coalitie met Terre des Hommes 

voor zowel internationale als na-

tionale projecten en met Bouw-

groep Dijkstra Draaisma voor 

duurzame bouw.

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
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E
en paar keer per week werpt Hayat een blik 

in de kamer van haar systeemtherapeut 

Amanda. ‘Ik vind het gewoon leuk om even 

naar je te zwaaien of je gedag te zeggen’, zegt 

ze met een grote glimlach en een glinstering 

in haar ogen. Amanda vult aan: ‘Ik vind het 

ook fijn om jou te zien en even te kijken hoe 

de vlag erbij hangt. Meestal is dat goed. Je 

bent enorm gegroeid. En je verrast me heel 

vaak. Die taart die je voor mijn verjaardag had gemaakt: geweldig! 

Je had toen ook mijn hele kamer versierd. Ik vond dat zo lief van 

jou.’ Op de vraag of de dames willen meewerken aan een interview 

waarbij voor één keer de rollen zijn omgedraaid, Hayat stelt de 

vragen aan Amanda, zeggen ze allebei volmondig ja. Amanda: ‘Nu 

Hayat is overgeplaatst van Rotterdam naar Leeuwarden zie ik haar 

iets minder vaak, dus natuurlijk zeg ik ja op dit gesprek.’ Hayat: 

‘Laten we maar snel beginnen. Ik heb best veel vragen voor jou.’ 

JE GAAT WAT ANDERS DOEN BIJ FIER. WAAROM?
Amanda:	‘Veertien jaar geleden ben ik begonnen als hulpverlener 

bij Asja (specialistische opvangvoorziening voor meiden die in de 

gedwongen prostitutie terechtkomen of dreigen te komen, red.). 

Dat was toen de enige groep voor jongeren bij Fier. Ik las destijds 

de vacaturetekst en dacht meteen: dit is dé baan voor mij. Ik ga al 

die meiden redden. Nu zoveel jaren later kan ik zeggen dat we veel 

meiden hebben gered, maar helaas nog niet iedereen. Er is dus nog 

veel werk aan de winkel.’ Hayat:	‘Hoe wilde je al die meiden gaan 

helpen?’ Amanda: ‘In ieder geval door de ouders bij de hulp te 

betrekken. Het viel mij op dat dit niet gebeurde en dat vond ik raar. 

Ouders kennen hun kind, als het goed is, het allerbeste. Uiteindelijk 

willen zij ook het allerliefste hun kind een veilig en vertrouwde 

thuissituatie geven. Samen met de ouders optrekken, vind ik dus 

heel belangrijk. En mochten de ouders niet open staan voor hulp, 

dan gaan we op zoek naar andere oplossingen. Bijvoorbeeld iemand 

anders uit de familie of omgeving inschakelen die een vinger aan de 

pols houdt óf een goed pleeggezin. Het allerbelangrijkste vind ik 

dat kinderen worden gezien in wie ze zijn en wat ze nodig hebben. 

Ze verdienen de juiste aandacht en hulpverlening.’ Hayat:	 ‘Maar 

je doet toch meer dan alleen maar gesprekken voeren?’ Amanda:	

‘Dat klopt. Ik heb verschillende groepen opgezet en begeleid 

waaronder Zahir (voor slachtoffers eergerelateerd geweld, red.) 

en Metta (meervoudige problematiek, red.). Nu het in Leeuwarden 

goed draait, is het tijd om het stokje over te dragen. In Rotterdam, 

onze andere vestiging, ga ik ongeveer hetzelfde werk doen. Daar 

gaan we ook meerdere groepen opzetten en ambulante hulp, hulp 

dichtbij huis, aanbieden voor de mensen uit die omgeving.’ 

WAT VIND JE HET ALLERLEUKSTE AAN JE WERK?
Amanda: ‘Als ik zie dat de meiden hier een stuk gelukkiger en 

zelfverzekerder, dus met een goede basis, de deur uitstappen. Daar 

word ik blij van! Jij bent daar een voorbeeld van. Je kwam hier 

binnen als een kleine stuiterbal die vooral met de oudere meiden 

wilde meedoen. ’s Avonds hadden we het heel druk met jou – je 

wilde nooit naar bed. Maar uiteindelijk leerde je dat je goed bent 

zoals je bent. Dat vind ik heel mooi om te zien.’ Hayat:	 ‘Ja, dat 

klopt. Ik kan weer goed slapen en ik heb het een stuk fijner thuis. 

Dat was twee jaar geleden heel anders. Toen dwaalde ik ’s nachts 

door de gangen en moest er altijd een lichtje aan op mijn kamer. 

Mijn moeder en ik hadden ook vaak ruzie, dat is nu een stuk minder.’ 

Amanda: ‘Dat bedoel ik. Je vindt het nu veel minder moeilijk om 

over je gevoelens te praten. Je durft je angsten te benoemen en 

bent eerlijk naar jezelf en anderen toe. ’ Hayat:	‘Ik weet nog goed 

dat jij een keer boos op mij werd, omdat ik had gelogen tegen mijn 

moeder. Ik zei tegen haar dat ik op stap was geweest, terwijl ik 

met meiden die eigenlijk te oud voor mij waren aan het rondhangen 

was. Ik heb daarna nooit meer tegen haar gelogen, haha.’ 

INTERVIEW 

HAYAT & DE 
SYSTEEM-
THERAPEUT

AMANDA: 

‘JE KWAM 
HIER BINNEN 

ALS EEN 
KLEINE 

STUITERBAL’

BIJNA EEN JAAR LANG GAF AMANDA SYSTEEMTHERAPIE AAN HAYAT EN HAAR MOEDER. 

HAYAT: ‘SOMS WERD IK WELEENS GEK VAN JULLIE EN DACHT IK: LAAT ME MET RUST.’ 

AMANDA: ‘JE KWAM HIER BINNEN ALS EEN KLEINE STUITERBAL DIE NIET DURFDE TE 

SLAPEN EN ZICH ALTIJD OUDER VOORDEED DAN JE EIGENLIJK WAS. MOET JE KIJKEN 

WAAR JE NU STAAT. EEN JONGEDAME DIE HEEFT GELEERD DE JUISTE KEUZES TE MAKEN.’ 

33
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Amanda:	‘Echt boos ben ik nooit op je geworden. Maar ik sprak je 

er wel op aan. Dat vond ik trouwens heel fijn in de samenwerking 

met je moeder: we hadden allebei het beste met je voor en konden 

daardoor goed afstemmen.’ Hayat:	 ‘Soms werd ik weleens gek 

van jullie. Dan gingen jullie eerst met zijn tweeën praten en moest 

ik vervolgens aan jullie allebei vertellen hoe het op de groep en thuis 

ging. Laat me met rust, dacht ik dan. Gelukkig gaat dat nu een 

stuk beter. Eigenlijk hebben we hele leuke en gezellige gesprekken 

gehad.’ Amanda: ‘Je bent gegroeid, wijzer geworden en je kan 

beter inschatten wat wel of niet goed voor je is.’  

WAT VIND JE MINDER LEUK AAN JE WERK BIJ FIER?
Amanda:	 ‘Ik vind het niet leuk als mensen hun afspraken niet 

nakomen. “Doe wat je zegt en zeg wat je doet”, is mijn motto.’ 

Hayat:	 ‘Dat herken ik wel. Als iemand op de groep na tien keer 

vragen nog steeds niet de was uit de droger heeft gehaald, doe 

ik het zelf wel. Dan ben ik er helemaal klaar mee.’ Amanda:	

‘Precies. Dat vind ik dus ook heel irritant. Maar aan de andere 

kant moet je die ander wel blijven wijzen op zijn of haar fouten en 

verantwoordelijkheden. Anders verandert het gedrag nooit en ben 

jijzelf altijd de pineut.’ Hayat:	‘Dat ben ik met je eens. Maar ik vind 

tien keer vragen toch echt wel té veel. Dan word ik ongeduldig en 

boos.’ Amanda:	 ‘Ik vind het trouwens ook niet leuk als de sfeer 

op een groep niet goed is met als gevolg dat de meiden doelloos 

en chagrijnig gaan rondhangen. Als ik dat zie, kom ik meteen in 

actie. Bij Fier is het geen hotel. Iedereen die bij ons woont, houdt 

zich aan de regels, volgt therapie, gaat naar school, sport, heeft  

eventueel een bijbaantje, enzovoorts. Van lanterfanten word ik écht 

niet blij.’ Hayat:	‘In Rotterdam zat ik in een hele leuke groep, maar 

eigenlijk waren de meiden daar te oud voor mij. Nu ik in Leeuwarden 

bij leeftijdsgenoten zit, gaat het beter.’ Amanda:	Maar de eerste 

maanden in Rotterdam waren wel goed voor jou. Je hebt aan deze 

meiden veel steun gehad.’ Hayat:	‘Dat klopt. Ik mocht zelfs tijdelijk 

bij een meisje op de kamer slapen, omdat ik dat minder eng vond. 

Ik heb nog steeds goed contact met haar.’ Amanda: ‘Bij Fier kijken 

we voortdurend naar wat iemand nodig heeft om weer goed in zijn 

vel te komen zitten. Ik herinner bij jou nog goed de foto van toen 

je turnkampioen werd. Je straalde helemaal. Turnen deed je goed.’ 

Hayat: ‘Nou die foto vind ik verschrikkelijk hoor. Ik droeg daar een 

beugel, had veel make-up op, een stuk korter haar én een pony.’ 

Amanda: ‘Gelukkig draag je nu amper make-up. Dat heb je ook 

helemaal niet nodig. En lang haar staat je prachtig.’

JE WIL GRAAG OP CURAÇAO WONEN. WAAROM? 
Amanda:	‘Waarom denk je? Het is daar altijd mooi weer! Plus dat 

ik vermoed dat we met Fier mooie dingen op dit eiland kunnen doen. 

Er komt daar best veel misbruik en geweld voor. Ik wil ouders graag 

attenderen op de spanning die kinderen voelen bij geweld, ook al 

zijn ze er zelf niet direct bij betrokken. Goede voorlichting geven dus. 

En taboes doorbreken. Want over misbruik moet je gewoon durven 

én kunnen praten. Daar hoef je je niet voor schamen.’ Hayat:	‘Dat 

heb ik hier wel geleerd. Ik durfde eerst ook aan niemand te vertellen 

dat ik vroeger misbruikt ben. Nu zeg ik het gewoon en weet ik dat ik 

niet degene ben die fout zat.’ Amanda:	‘Je vertelde het laatst zelfs 

aan iemand die bij ons op werkbezoek was. Dat vond ik zo knap en 

dapper van je.’ 

LAATSTE VRAAG: WIL JE IN MIJN AFSCHEIDSBOEKJE 
SCHRIJVEN?
Amanda:	‘Je gaat bijna naar huis?! Geweldig! Al vind ik het ook wel 

een beetje spannend hoor. Je hebt hier toch bijna twee jaar gezeten.’ 

Hayat:	 ‘Ik ook. Vooral om naar school toe te gaan. Nieuwe klas, 

nieuwe mensen. Gelukkig heb ik in mijn nieuwe voetbalteam — ik 

kan vanwege een enkelblessure niet meer turnen — al veel vrienden 

gemaakt. Naar de weekenden kijk ik dus erg uit.’ Amanda:	 ‘Dat 

scheelt. Naast je moeder heb je dus nog een paar mensen waar je 

op kan terugvallen voor als je het even moeilijk hebt. En je weet dat 

je altijd bij Fier terecht kunt, toch?’ Hayat:	‘Jazeker. Mijn mentor en 

ik hebben de eerste periode wekelijks contact. En zo nu en dan kom 

ik op bezoek. Voorlopig zijn jullie dus nog niet van me af.’ Amanda:	

‘Fijn. En in dat boekje ga ik natuurlijk schrijven.’    

HAYAT: ‘SOMS WERD IK WELEENS 
GEK VAN JULLIE’

33

Hayat	(15) heeft bijna twee jaar bij Fier gezeten. Eerst op Asja 

Rotterdam en daarna Metta in Leeuwarden. Sinds afgelopen 

zomer woont ze weer bij haar moeder en gaat ze naar de 

middelbare school. Hayat hoopt later iets in de zorg of met 

kinderen te gaan doen.

Amanda	de	Wind	(47) heeft ruime ervaring in de jeugdzorg. 

Ze is veertien jaar geleden als maatschappelijk werker begonnen 

op Asja. Vervolgens werd ze teamleider van Asja en richtte ze 

zich vooral op de meiden en hun ouders. Na een opleiding tot 

systeemwerker volgde ze de opleiding tot systeemtherapeut, werd 

vervolgens manager van centrum jeugd op de Veilige Veste in 

Leeuwarden en is per 2016 manager implementatie en vernieuwing 

in Leeuwarden en Rotterdam.
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EEN 
HARDNEKKIGE

ERFENIS

HUISELIJK 
GEWELD: 

Huiselijk geweld. Ruim 200.000 mensen hebben er jaarlijks mee te 

maken. Dat is tenminste de schatting. De politie registreert jaarlijks 

65.000 geweldsincidenten, maar dat is slechts een topje van de 

ijsberg. Want de drempel om hulp te zoeken blijkt vaak torenhoog. 

Bij huiselijk geweld hebben we het over (ex-) partnergeweld, 

kindermishandeling, ouderenmishandeling, mishandeling van 

kinderen en jongeren door hun ouders of vriend(innen) of 

mishandeling van ouders door hun kind(eren). Maar ook over 

bedreigingen en het vernielen van spullen. 

GEVLEID EN GEZIEN
Julia (40) had ruim twintig jaar een relatie met een man die 

regelmatig gewelddadig was. Als vijftienjarige werd ze verliefd op 

een oudere, zelfstandige jongen. Ze vertelt: ‘Ik keek tegen hem op. 

Hij was stoer. Een macho. Deed ontzettend zijn best voor mij. Dat 

hij eigenlijk te opdringerig was - ik hield de eerste weken de boot af, 

maar hij bleef me maar bellen en bij school opwachten - had ik niet 

door. Ik was jong. Naïef. Voelde me gevleid en gezien. Al vrij snel was 

ik zwanger en gingen we samenwonen.’ 

De eerste, tweede, maar ook derde klap; Julia herinnert zich het 

nauwelijks meer. Geleidelijk aan kreeg het geweld een plek in haar 

leven. ‘Nu achteraf denk ik: die keer dat hij met zijn auto over mijn 

voet reed, dat was geen ongeluk. Dat deed hij expres. Maar toen zag 

ik dat niet. Hij liet me geloven dat het mijn fout was: ik was zo stom 

geweest om bij het uitstappen niet gelijk mijn voet op de stoep te 

zetten. En dat terwijl hij haast had. We hadden vlak daarvoor een 

woordenwisseling. Hij dreigde te laat op een afspraak te komen, 

omdat ik niet op tijd in de auto was gestapt. Nu zorgde mijn voet 

ook nog voor gedoe.’

Zonder dat ze het besefte, werd ze jarenlang gekleineerd en 

gemanipuleerd. Julia: ‘Als we samen de stad in waren geweest 

en ik had in zijn ogen iets te lang naar een andere man gekeken, 

onderwierp hij mij thuis aan een kruisverhoor. Waarom flirtte ik met 

hem? Waren we met elkaar naar bed geweest? Hoe vaak was ik 

eigenlijk al vreemd gegaan? We hadden gruwelijke scènes die er altijd 

op uitliepen dat ik me schuldig voelde en mijn excuses aanbood. 

Geen flauw idee waarvoor ik me moest excuseren, maar ik deed het 

maar om het weer een beetje leuk te krijgen. Vaak volgde een paar 

dagen later berouw van zijn kant. Daarna hadden we het weer een 

tijdje gezellig.’ 

Julia kreeg drie kinderen, die – zo beseft ze – net als zijzelf slachtoffers 

zijn van huiselijk geweld. Het geweld was op haar gericht, maar als 

getuigen van geweld hebben ook zij schade opgelopen. Ze zijn nu 8, 

20 en 24 jaar. ‘Ze zagen en hoorden alles. Ik probeerde ze er zoveel 

mogelijk buiten te houden, maar achteraf is dat stom. Want natuurlijk 

voelden ze de spanningen in huis. Ze gingen er op hun eigen manier 

mee om. De oudste is heel beschermend en zelfstandig, terwijl mijn 

jongste veel driftbuien kreeg.’ 

VERWARRING
Een gevaarlijke cyclus van geweld. Zo noemt Mariet Smid, teamleider 

van Directe Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG) van Fier, de vorm van 

geweld waarbij kleineren, treiteren, ruzie maken, slaan, schoppen, 

bijten, stompen en ‘goedmaak periodes’ elkaar afwisselen. ‘Het ene 

moment denk je: ik ga scheiden, want zo laat ik me niet behandelen. 

Het andere moment ontstaat er verwarring, als hij weer die aardige 

kant laat zien en de seks weer geweldig is. Dat maakt het stoppen 

van het geweld zo moeilijk. Die dynamiek is heel sterk.’ 

Volgens Smid begint het vaak met scheldpartijen en dreigingen. 

‘Als dat niet meer helpt,  vliegen de eerste kopjes door de kamer en 

voordat je er erg in hebt, wordt de eerste tik uitgedeeld.’ 

Smid spreekt overigens niet in de termen ‘dader’ en ‘slachtoffer’. 

‘Want’, zegt ze, ‘veel plegers én slachtoffers hebben zelf al vroeg 

in hun leven een trauma opgelopen, waar ze nog last van hebben. 

Deze mensen zijn beschadigd en hebben bijvoorbeeld niet geleerd 

een ruzie op te lossen zonder geweld. Bij hen ontstaat het geweld 

uit wanhoop en onmacht. Deze mensen komen er zelf niet meer uit 

en hebben deskundige hulp nodig om uit die spiraal van geweld te 

komen.’

Ook maakt ze korte metten met de stereotypes ‘man dé dader’ en 

‘vrouw hét slachtoffer’. Elk jaar worden namelijk zo’n 80.000 mannen 

mishandeld door hun partner. Tel daar alle jonge slachtoffers, 

meisjes én jongens, van huiselijk geweld bij op en je hebt een veel 

genuanceerder beeld.
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H
UISELIJK GEWELD IS ALS EEN DOMINOSPEL. JE TIKT HET 
EERSTE STEENTJE AAN EN DE REST GAAT MEE IN DE VAL. TIK, 
TIK, TIK. IEDERE NIEUWE GENERATIE DONDERT OM, BESMET 
DOOR DE VERWARRENDE EN VERWOESTENDE CYCLUS VAN 
GEWELD. MAAR HOE KAN DIT EIGENLIJK? HOE KAN HET DAT 

SLAAN, SCHOPPEN, KLEINEREN EN MISBRUIKEN DE DAGELIJKSE GANG 
VAN ZAKEN WORDT? EN – VEEL BELANGRIJKER – HOE ZORGEN WE 
ERVOOR DAT HET GEWELD STOPT, ÉCHT STOPT?



FEITEN EN CIJFERS
Van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en 

zeventig jaar is 45% ooit slachtoffer geweest van 

huiselijk geweld, als kind, partner of ouder. In bijna 

75% van de gevallen van ernstig huiselijk geweld gaat 

het om lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld 

(8%). Bij de verdachten is 87% man en 13% vrouw. 

Bij de slachtoffers van huiselijk geweld is ongeveer 

60% vrouw en 40% man. Ruim een derde van de 

slachtoffers geeft aan ook dader te zijn. Soms is geweld 

zo ernstig of bedreigend dat vluchten, eventueel met de 

kinderen, de enige uitweg is. Nederland kent meerdere 

vrouwenopvangen verspreid over het hele land. Sinds 

2008 hebben de vier grote steden ook een opvang voor 

mannen met in totaal 40 opvangplekken. 

Bron: Movisie

DHHG, MDCK EN CSG
• DHHG

In Friesland wordt iedere melding van huiselijk 

geweld door de politie automatisch aangemeld 

voor hulpverlening. Fier biedt binnen 24 uur hulp 

aan deze gezinnen, maakt met deze gezinnen een 

veiligheidsplan en regelt vervolghulp om geweld in de 

toekomst te voorkomen. Fier werkt binnen de Directe 

Hulp bij Huiselijk Geweld (DHHG) samen met andere 

organisaties en wijkteams.

• MDCK

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling 

Friesland (MDCK) is een samenwerkingsverband van 

Fier, politie, Openbaar Ministerie, Veilig Thuis, GGZ 

Friesland en het Medisch Centrum Leeuwarden. Deze 

instellingen leveren ieder hun eigen specialisten op het 

gebied van kindermishandeling en samen vormen zij 

het team dat aan de slag gaat met complexe zaken. De 

aanpak richt zich in eerste instantie op het doen van 

onderzoek na een melding van kindermishandeling. 

In dat proces wordt, samen met ouders, een plan van 

aanpak vastgesteld.

• CSG

Slachtoffers van een verkrachting of aanranding kunnen 

voor medische en psychologische zorg en forensisch 

onderzoek terecht bij het Centrum Seksueel Geweld 

(CSG). Fier startte samen met het Medisch Centrum 

Leeuwarden een Centrum Seksueel Geweld (CSG) 

in Friesland. Hierin wordt samengewerkt met politie 

Friesland, GGD Fryslân, Veilig Thuis en Slachtofferhulp 

Nederland (regio Friesland). 

WURGPLEKKEN
Ook Erik (38) kent de verwarrende en verwoestende uitwerking 

van huiselijk geweld. Zijn jeugd was allesbehalve veilig. Al op 

jonge leeftijd kreeg hij te maken met huiselijk geweld. ‘Mijn eerste 

geweldsherinnering gaat terug naar toen ik een jaar of zeven was’, 

vertelt hij. ‘Ongevraagd leende ik mijn cowboypak uit aan een 

vriendje. Mijn moeder was woest. Hoe haalde ik het in mijn hoofd 

om deze dure kleren weg te geven? Ruw smeet ze me op mijn bed. 

Met een riem sloeg ze mijn rug kapot.’ Om de blauwe plekken, rode 

strepen en wurgplekken te verbergen, mocht Erik na gymles of 

voetballen niet onder de douche. 

‘Mijn moeder wist het geweld goed te verbergen en hield me altijd 

in de gaten’, zegt Erik. ‘Zo stelde ze strenge regels op als we op 

verjaardagsvisite gingen: met de ene tante mocht ik wel praten, 

bij de andere oom moest ik uit de buurt blijven. Bij “verkeerd 

gedrag”, dreigde ze op weg naar huis tegen een boom aan te rijden. 

Schreeuwend trapte ze dan het gaspedaal in. ’s Avonds maakte 

ze het weer goed. Dan zat ze aan mijn lichaam en betastte me op 

elk plekje. Ik dissocieerde: dacht aan alles, maar niet aan dat wat 

er op dat moment gaande was. Wat er wel gebeurde? Mijn lichaam 

reageerde, ik kreeg er een erectie van en tijdens het misbruik kwam 

ik zelfs voor de eerste keer klaar.’

Ondanks dat Erik amper snapte wat er aan de hand was, voelde hij 

zich vies en raar. ‘En mijn moeder? Normaal was ik bang voor haar 

woorden en nog meer voor het geweld, maar tijdens het misbruik 

was ze totaal anders. Ik durfde er niets tegen te doen. De lichamelijke 

mishandeling deed letterlijk pijn, het seksueel misbruik was 

verwarrend, maar beide vormen van geweld hebben er vooral voor 

gezorgd dat ik mezelf niet serieus nam. Ik was niets waard, want dat 

kreeg ik voortdurend te horen.’ 

Het geweld stopte toen Erik zestien jaar was. ‘Op mijn zestiende ging 

ik op mezelf wonen. Er wam ineens een einde aan de mishandeling 

en het misbruik, maar ik kreeg er andere problemen bij. Ik had 

totaal niet meegekregen wat de juiste normen en waarden zijn in 

de omgang met mezelf en met anderen. Ik deed wat anderen van 

me verwachtten. Ging hoge schulden aan om mijn huis in te richten, 

mijn rijbewijs te halen en een auto te kopen. Op dat moment was het 

allemaal mogelijk. Voor mij was het dé oplossing. Jarenlang leefde 

ik op deze manier door. Het was en werd een geheim waar ik me 

enorm voor schaamde. Ook bracht het veel stress en zorgen met 

zich mee. Ik durfde geen hulp te vragen, was gewend om altijd alles 

zelf op te lossen. Relaties hielden geen stand. Ik was een gesloten en 

gefrustreerde partner.’

NEGEREN, ONTKENNEN EN CAMOUFLEREN
Er zijn maar weinig mannen die hulp zoeken, zo blijkt uit diverse 

onderzoeken. Sander van Arum is onafhankelijk expert systeemgericht 

multisectoraal samenwerken bij geweld, verwaarlozing en misbruik 

in huiselijke kring. Hij vertelt: ‘Veel mannen vinden het moeilijk om 
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verdriet te uiten. Ze willen hun emoties onder controle houden en 

niet over depressieve gevoelens praten. Eerder zullen ze het negeren, 

ontkennen en camoufleren. Bij deze mannen herken je een depressie 

aan heftige woedeaanvallen, agressieve buien en verminderde 

impulscontrole.’ 

Voor Julia herkenbaar: ‘Mijn ex-man had altijd een excuus voor zijn 

gewelddadige gedrag: een kwade dronk, angstaanvallen, stress, het 

gevoel dat hij een hartaanval kreeg. Meerdere malen klopte ik - al dan 

niet samen met hem - bij de huisarts aan, maar iedere keer luidde 

de vrijblijvende boodschap: meld je aan bij de verslavingszorg of een 

andere hulpinstantie. Dat wilde mijn ex niet. Het zou vanzelf overgaan.’  

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in 2014 blijkt dat bijna 

de helft van de vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld thuis 

als kind ook geweld hebben meegemaakt. Dat geldt ook voor Julia. 

‘Mijn basis was niet goed. Eigenlijk was onze relatie een spiegel van 

het huwelijk tussen mijn ouders. Ik stelde me net als mijn moeder 

onderdanig op. Mijn ex-man was het evenbeeld van mijn vader: 

ongeduldig én een kort lontje. Als kind werd ik een keer aangereden 

door een auto. Thuis durfde ik niets te vertellen. Mijn vader zou me 

verrot schelden en gezegd hebben dat ik beter had moeten uitkijken. 

Mijn man deed jaren later exact hetzelfde. Was het eten niet lekker, dan 

gooide hij het door de kamer en noemde hij me een slechte huisvrouw. 

Nieuw servies dat hem niet aanstond? Hij sloeg het kapot en schold 

me uit voor mislukkeling. Altijd werd de schuld bij mij neergelegd en ik 

durfde en kon me niet verweren. Dat had ik nooit geleerd.’

De ex-man van Julia heeft ook een gewelddadig verleden. Zijn vader 

dronk veel en zijn moeder stelde geen regels voor hem op. ‘Ik denk dat 

onze beide opvoedingen van grote invloed waren op deze gewelddadige 

relatie. Daardoor kon het ook zo lang in stand blijven.’  

Julia vluchtte samen met haar kinderen het huis uit, nadat haar man 

haar in een dronken toestand dreigde te wurgen. Hij belandde voor één 

nacht in de cel. ‘Tot tweemaal toe ben ik weer naar hem teruggegaan, 

‘ MIJN BASIS WAS NIET 
GOED. EIGENLIJK WAS 
ONZE RELATIE EEN 
SPIEGEL VAN HET 
HUWELIJK TUSSEN 
MIJN OUDERS’
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want hij had een complete wig tussen mij en mijn familieleden en 

vrienden gedreven. Ik had niemand om op terug te vallen en geen geld; 

ik was compleet afhankelijk van hem.

GEWELD DOORGEVEN
Schaamte, angst, onwetendheid, (financiële) afhankelijkheid… Het zijn 

slechts enkele redenen waarom slachtoffers niet aan de bel trekken. 

Vaak komt hulpverlening dan ook pas laat op gang. Soms té laat. 

Volgens gegevens van de politie sterft elke maand (!) in Nederland een 

kind of volwassene aan de gevolgen van geweld. Gemiddeld iedere tien 

minuten rukt de politie ergens in Nederland uit voor een melding. 

‘Mensen die als kind slachtoffer of getuige waren van huiselijk geweld, 

verliezen vaak het vertrouwen in zichzelf en in anderen’, zegt Mariet 

Smid. ‘Ze hebben psychische klachten, vaker problemen met intimiteit 

en seksualiteit, en vinden het moeilijker om gezonde relaties aan te 

gaan. Veel slachtoffers krijgen ook andere problemen op het gebied 

van werkloos, huisvesting, financiën en middelen gebruik. Zowel 

plegers als slachtoffers van geweld hebben vaak door huiselijk geweld 

in hun eigen jeugd geen goed voorbeeld gehad, ze zijn zelf beschadigd 

en vervallen hierdoor in hetzelfde gedrag als hun ouders.’ 

Om te voorkomen dat geweld van generatie op generatie over gaat, 

moeten we er dus op tijd bij zijn. En dat niet alleen, zegt Smid: ‘Snelle 

hulp in geval van een crisis, maar ook: specialistische behandeling en 

begeleiding om de achterliggende problematiek op vaak meerdere 

gebieden aan te pakken. Hiervoor is een nauwe samenwerking 

noodzakelijk. En aandacht voor signalen van huiselijk geweld.’

Maar dat is niet gemakkelijk, weten zowel de experts als 

ervaringsdeskundigen. Erik: ‘Het taboe dat op huiselijk geweld rust, 

maakte het voor mijn moeder onmogelijk om het te bespreken. Ze 

schaamde zich. Had het gevoel dat ze faalde. Toen we bij instanties in 

beeld kwamen, wist ze voortdurend het accent op andere problemen 

te leggen. We luisterden niet, omdat we problemen met onze vader 

hadden; hij verliet ons toen ik twee jaar oud was. We plasten in ons 

bed door spanningen op school.’

Eén keer nam Erik, samen met zijn broer, uit pure wanhoop een 

buurvrouw in vertrouwen. ‘Deze buurvrouw durfde mijn moeder de 

vraag te stellen: Sla jij je kind weleens?. Dit pakte compleet verkeerd 

uit. Mijn moeder, geschrokken maar een held in het ophouden van 

de schijn, wuifde de vraag lacherig weg: Je weet toch wat voor 

fantasierijke kwajongens we hebben? De vrouw keek vervolgens niet 

meer naar ons om. En wij? Wij kregen het nog zwaarder te verduren.’ 

STOPPEN VAN GEWELD
De juiste hulp kan alleen geboden worden als de situatie veilig is, zegt 

Van Arum. ‘Dat het gezin in een slechte buurt woont, de moeder 

als kind is misbruikt of het jongste kind een huilbaby is, is in de 

eerste fase nog niet van belang. De situatie moet eerst veilig zijn. 

Pas als de situatie veilig is, ontstaat er bij zowel de gezinsleden als 

de hulpverlening ruimte om na te denken welke weg moet worden 

bewandeld om het blijvend veilig te krijgen.’ 

Belangrijk, want hulp is zeker geen garantie voor het stoppen van 

geweld. Bij zestig procent van de meldingen van huiselijk geweld bij 

de politie gaat het om her-meldingen. Oftewel: het geweld in deze 

gezinnen stopt niet, terwijl er soms tientallen hulpverleners mee 

bezig zijn. Smid: ‘De complexe problemen van deze gezinnen vraagt 

hulp en steun op alle relevante levensterreinen. Het heeft weinig zin 

om één probleem aan te pakken. Het doorbreken van de cyclus van 

geweld gaat niet alleen over het stoppen van het geweld. Het gaat 

om verwerken, kansen creëren, een netwerk opbouwen, diploma’s 

halen, werk… Een leven dat op al die fronten is hersteld. Daarom 

is het belangrijk dat instanties, wijkteams, (huis) artsen, de politie, 

scholen, maar ook buren en familieleden de verantwoordelijkheid op 

zich nemen en nauw met elkaar gaan samenwerken.’

ZESDE ZINTUIG
Kijk als professional bovendien verder dan je neus lang is, vindt van 

Arum. Het gaat volgens hem meestal om een patroon van geweld; 

soms alleen binnen het gezin maar vaak óók buiten het gezin. Als 

voorbeeld noemt Van Arum een man die tot tweemaal toe op straat 

is opgepakt voor agressief gedrag. ‘Dan moet er bij de politie en bij 

de wijkteams een belletje gaan rinkelen: Heeft hij een vrouw thuis? 

Kinderen? Herkennen zij dit agressieve gedrag? Deelt hij daar wel 

eens een tik uit? Ook huisartsen moeten altijd hun zesde zintuig op 

scherp hebben staan voor symptomen van zo’n geweldspatroon, juist 

omdat zij een gezin over langere tijd volgen. Verder is het belangrijk 

om buiten je eigen koker te kijken. Sluit bijvoorbeeld professionals 

van de dierenbescherming niet buiten. Dierenmishandeling en 

huiselijk geweld gaan veelal hand en hand.’ ‘Maak het geweld in ieder 

geval ook bespreekbaar met de familie’, vult Smid aan. ‘En maak met 

het gezin een concreet plan om dit te stoppen. Laat niet los; blijf zo’n 

gezin op de voet volgen.'

GEZONDE BASIS
Erik en Julia proberen hun leven weer op te pakken. ‘Toen mijn relatie 

voor de zoveelste keer stukliep, was het genoeg’, zegt Erik. ‘Ik besloot 

hulp te zoeken. Momenteel volg ik een klinische behandeling om de 

gebeurtenissen uit mijn jeugd te verwerken.’

Julia verliet haar man, nadat relatietherapie op niets uitliep. Ze 

krijgt traumabehandeling, opvoedondersteuning en werkt als 

ervaringsdeskundige. ‘Met mijn twee oudste kinderen gaat het heel 

goed’, vertelt ze. ‘Helaas heeft mijn jongste dochter enorm last van 

driftbuien. Ik moet haar leren opvoeden, ben te beschermend en te 

angstig. Hopelijk ben ik nog niet te laat voor een gezonde basis en 

kan ik over een paar jaar zeggen: het geweld stopt hier.’    

De personen op de foto's zijn niet de geïnterviewden uit het verhaal. 

Er is gebruik gemaakt van modellen.
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KINDERMISHANDELING; 
ZIEN, DURVEN, DOEN!
Zien, durven, doen. Daar draait het om als het gaat om 

kindermishandeling en seksueel misbruik. Maar hoe doe 

je dat als professional? Hoe zie je dat er iets mis is - kun 

je dat überhaupt altijd zien? En als je het gevoel hebt dát 

er iets mis is – dat alom bekende onderbuikgevoel -, wat 

doe je dan? Durf je verder te kijken en tot het uiterste 

door te vragen of blijf je twijfelen? 

Zowel professionals als ervaringsdeskundigen vertellen 

tijdens dit congres over de gevolgen van niets doen 

bij (vermoedens van) kindermishandeling en seksueel 

geweld. Daarnaast geven ze belangrijke handvatten voor 

in de praktijk. Over hoe je verwaarlozing herkent, wat je 

kunt doen als je ziet dat een cliënt zichzelf beschadigt, 

en op welke manier je het best kunt handelen als je met 

gezinnen uit eerculturen te maken hebt. Maar ook over 

informatie vragen aan artsen, samenwerken met ouders, 

de juiste vragen stellen en omgaan met familiegeheimen. 

Dit congres gaat over handelen en handelingsverlegen-

heid. Over wel doen en niet doen. Over durven en lef 

tonen. Over zorgen dat het geweld stopt. En hoe je dat 

voor elkaar krijgt. Meer informatie of aanmelden? Kijk op 

www.huiselijkgeweldcongres.nl  

‘ MENSEN DIE ALS 
KIND SLACHTOFER OF 
GETUIGE WAREN VAN 
HUISELIJK GEWELD, 
VERLIEZEN VAAK 
HET VERTROUWEN 
IN ZICHZELF EN IN 
ANDEREN’
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‘ IK HAD GEEN 
IDEE WAT  
IK MET DIE  
SHAMPOO 
MOEST’

 

Achteraf hoorde ik dat het personeel van de basisschool al wist wat 

er aan de hand was. Dat ze nooit hebben ingegrepen, vind ik kwalijk. 

Alle signalen waren daar: ik werd gepest, ik stonk en m’n haar zat 

vol knopen. Het was heel duidelijk dat het niet goed ging. Waarom 

ben ik dan nooit geholpen? Dat had me heel wat beschamende 

situaties gescheeld. Zoals die keer dat ik in het zwembad shampoo 

van een moeder kreeg; ik had geen idee hoe ik mijn haren moest 

wassen. Of die keer dat ik op schoolkamp ging en in plaats van een 

slaapzak en een luchtbed een vies tuinstoelkussen en een dekentje 

meekreeg. Sorry, dacht ik op die momenten, sorry dat dit zo is. Ik 

was een klein mensje dat van alles nodig had, maar het niet kreeg. 

Pas in de eerste klas van de middelbare school was er iemand die 

me vertelde hoe vaak ik per week moest douchen. Dat was precies 

wat ik nodig had: iemand die vriendelijk voor me was.

STEM
Ik vind niet dat ik geboren had mogen worden. Het gaat nu goed 

met me, maar de hele weg hiernaartoe is niet correct. Dat wat ik 

heb meegemaakt, mag een kind eigenlijk niet overkomen. Ik ben op 

de wereld gezet om mezelf op te voeden, dat hoort niet. Bij een 

verstandelijk beperkte ouder weet je dat dit gaat gebeuren, maar 

mensen denken vaak: het komt wel goed, het kind krijgt te eten 

en gaat naar school, prima. Met mijn stripboek ‘Mamma?’ wil ik 

de stem van het kind laten horen, die blijft in discussies over dit 

onderwerp nog veel te abstract. Ik wil de lezers van mijn boek laten 

ervaren hoe het is als je wordt verwaarloosd. 

Mijn jeugd was eenzaam en leeg. Ik moest alles zelf maar uitvinden. 

Iedere dag was ik in m’n eentje aan het bedenken wat ik moest doen. 

Mijn moeder was niet meer dan een gek vrouwtje bij wie ik toevallig 

in huis woonde. In veel gevallen was ze zelfs een bron van schaamte. 

Waarom in hemelsnaam, denk ik wel eens, waarom heb ik niet een 

normale moeder? Maar daar voel ik me dan tegelijkertijd heel erg 

schuldig over. Mijn moeder kan er eigenlijk ook niets aan doen. Ik 

ben gelukkig nu, maar toch blijft er binnenin me iets wringen. Er is 

altijd dat stukje leegte dat maar niet wordt opgevuld. Ik verlang naar 

een onvoorwaardelijke liefde die er niet is.’   

Het stripboek van Iris is te bestellen via: www.idegro.nl

‘Als klein kind was het nog wel mooi; mijn hamsters mochten los in 

huis en mijn moeder vond het prima dat ik alle muren vol kliederde 

met verf. Maar toen ik een jaar of tien was, werd het anders. Ik 

groeide boven mijn moeder uit, de rollen werden omgedraaid. In 

plaats van dat mijn moeder mij voorlas, las ik haar voor, en zo ging 

het met alles. Ze kon mij niets bijbrengen, ik moest haar de dingen 

uitleggen. Dat was enorm frustrerend. Ik was een slim meisje en had 

enorm veel vragen, maar antwoorden kreeg ik niet. Er was niemand 

die mij een stap verder kon brengen, niemand die mij feedback gaf, 

ik moest alles zelf maar uitzoeken. De verhouding met mijn moeder 

groeide scheef; ik nam het over, duldde op een gegeven moment 

ook geen tegenspraak meer. Als ik tot laat wilde opblijven en tot 

diep in de nacht televisie wilde kijken, dan deed ik dat. En als mijn 

moeder dan zei dat ik moest gaan slapen, was het alsof er een klein 

meisje voor me stond. Dan dacht ik: laat me met rust.

CHAOS
Het was een grote chaos bij ons in huis. Er werd nooit wat 

opgeruimd, het was er smerig en het stonk. Mijn moeder had het 

niet in de gaten en voor mij als kind was het niet te overzien. Ik was 

op een gegeven moment vooral bezig om mijn eigen plekje schoon 

te houden en mijn eigen spulletjes te redden. Toen mijn slaapkamer 

te vies werd, sleepte ik mijn matras naar de woonkamer en sliep ik 

daar. En ik zorgde ervoor dat mijn plekje op de bank schoon was.

Omdat ik zo vies was en naar kattenpis stonk, werd ik op school 

vreselijk gepest. Vriendjes of vriendinnetjes had ik niet, de kat was 

mijn enige vriend. Hij was heel belangrijk voor me, maar tegelijkertijd 

was hij ook een grote bron van vuiligheid. Hij poepte en plaste in huis 

en er werd niets opgeruimd. Mijn moeder ging overal aan voorbij.

GENEGENHEID
Ik wist dat er iets niet helemaal oké, was, maar als kind kon ik de 

dingen nog niet in een grotere context plaatsen. De situatie van een 

afstandje bekijken en daadwerkelijk zien wat er mis was bij mij thuis, 

kwam pas op mijn vijftiende. Ik bleef een weekend bij een vriendin 

slapen en zag: dit is anders. Wat ik thuis zo miste, vond ik in dat 

gezin. Er was structuur, het was er schoon en als de kinderen iets 

nodig hadden werden ze daarbij geholpen. En er was genegenheid, 

onvoorwaardelijke en actieve liefde. Zoiets had ik nog nooit 

meegemaakt. Ja, mijn moeder is lief, maar een knuffel of een woord 

van troost heb ik nooit van haar gehad. En ook de rest van mijn 

familie liet het afweten. Mijn vader ken ik niet; hij verliet mijn moeder 

nog tijdens haar zwangerschap. En buiten mijn oma, die af en toe 

wat geld bracht, kwam er nooit iemand langs. Hulpinstanties? Nee, 

ook nooit gezien. Behalve die ene keer toen mijn mentor van de 

middelbare school zich zorgen begon te maken. Thuiszorg werd 

ingeschakeld en ze kwamen langs om te praten. Aandacht voor mij 

als kind was er niet. We kregen nieuw behang en dat was het. 

‘MIJN MOEDER WAS
 NIET MEER DAN EEN 

GEK VROUWTJE BIJ 
WIE IK TOEVALLIG IN 

HUIS WOONDE’
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IRIS DE GROOT (31) WERD VERWAARLOOSD DOOR HAAR VERSTANDELIJK BEPERKTE 
MOEDER. MET HET STRIPBOEK ‘MAMMA?’ WIL ZE KINDEREN ZOALS ZIJ EEN STEM GEVEN 
EN DE DISCUSSIE OVER KWETSBAAR OUDERSCHAP AANZWENGELEN.
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TAKE #1 HET BEGIN
‘Soms moet je op de redactie van Spuiten en Slikken stevig pleiten 

waarom juist jij dát item wilt maken. Toen we het idee hadden om 

een reportage te maken over loverboyproblematiek, dacht ik gelijk: 

dat wil ik doen. Ik was nog maar net voor BNN aan het werk en ik 

wist niet veel van mensenhandel af, maar ik stond te popelen om 

erin te duiken. Dit soort onderwerpen fascineert me. Ik wilde weten 

hoe het kan dat een jong meisje slachtoffer wordt van een loverboy. 

Hoe gaat zoiets in z’n werk? Voor een interview als dit moet je goed 

kunnen luisteren, en laat dat nu net een kracht van mij zijn. Ik kreeg 

de klus!’

TAKE #2 JESSICA
‘Bij Fier werd ik voorgesteld aan Jessica, een meisje dat door haar 

vriendje werd gedwongen om webcamseks en telefoonseks te 

hebben met klanten. Wat ik zag was een toffe chick die recht voor 

de raap is. Een lieve meid ook. Ze kwam zo sterk over – absoluut 

niet zielig - terwijl er heel heftige dingen met haar zijn gebeurd. 

Haar verhaal schokte me. De dingen die ze van haar loverboy heeft 

moeten doen, en dan toch denken dat hij de liefde van haar leven 

was, dat ze samen kinderen zouden krijgen... Tuurlijk, ik had wel 

eens van het fenomeen loverboy gehoord, maar toen ik eenmaal 

bij Jessica op de bank zat, kwam het ineens heel dichtbij, het werd 

concreet. De manier waarop zij is misleid… Ik had geen idee dat 

zoiets zo snel en zo gemakkelijk kon gaan. Mijn ontmoeting met 

haar schudde me wakker: ineens besefte ik dat er veel meer meiden 

zijn zoals zij. Meiden die in de val van een pooier trappen en binnen 

no time worden uitgebuit. Ja, dat interview kwam keihard binnen.’

TAKE #3 MEISJES ZOALS JESSICA
‘Dat jongeren hartstikke verliefd kunnen worden en daarbij hun 

koppie op hol laten slaan, dat herken ik als geen ander. En dat er 

maar één foute beslissing voor nodig is om een bepaalde weg in 

te gaan, weet ik ook. Bij meisjes als Jessica denk ik echt niet: wat 

een dommerd. In tegendeel. Als jongere ben je kwetsbaar. Jong, 

onwetend, puur. En als je verliefd bent, laat je je nu eenmaal snel 

meevoeren. Dat is waar loverboys op een verschrikkelijke manier 

misbruik van maken. Ze bespelen hun prooi op alle mogelijke 

manieren. Jessica wist dat die jongen niet helemaal pluis was, maar 

toch werd ze verliefd op hem. Ze was jong, vond het spannend en 

interessant. Soms beland je gewoon in dingen waar je niet één, 

twee, drie meer uit komt. Zoiets moet je niet veroordelen. Ik denk 

altijd: wat als mijzelf dit zou overkomen, of een van mijn vrienden? 

Of mijn zusje?’

FIER!

BNN-PRESENTATOR NATHAN DE VRIES 
MAAKT ZICH DRUK OM LOVERBOYS
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TAKE #4 DE LOVERBOY
‘Dat iemand zo misbruik kan maken van de emoties en gevoelens 

van een ander intrigeert me. Hoe ontstaat zoiets? Eerlijk gezegd 

denk ik dat het niet zo moeilijk is om iemand zo ver te krijgen 

dat hij of zij zich laat uitbuiten. Als het heel erg ingewikkeld zou 

zijn, zou Nederland toch niet zoveel slachtoffers tellen? Iemand 

wil of kan je zo op het verkeerde pad brengen. Door op de juiste 

manier te manipuleren kom je volgens mij een heel eind. Jessica 

gaf aan dat haar pooier gewoon op de juiste knoppen hoefde te 

drukken om haar te laten doen wat hij wilde. Wat ik dan weer 

graag wil weten: hoe is zo’n jongen eigenlijk in dit circuit beland? 

Hoe werkt zo’n mechanisme? Wat brengt je zover dat je een 

jong meisje de prostitutie in dwingt? Ik zou zo’n gast graag eens 

willen spreken en hem willen vragen: waarom doe je zoiets?’

TAKE #5 HET ZUSJE
‘Ik heb nu meer oog voor hoe kwetsbaar pubers zijn. Door 

Jessica weet ik dat het ieder meisje kan overkomen, ieder gezin. 

Hoe kun je voorkomen dat een jongen met foute bedoelingen 

op m’n zusje afstapt? Wat kun je doen? Mijn zusje is vijftien en 

hopelijk maakt zij nooit zoiets mee als Jessica, maar helemaal 

uitsluiten kun je dat natuurlijk nooit. Ik houd in ieder geval een 

oogje in het zeil en ik bespreek dingen met haar. Ze heeft het 

item waarin ik Jessica interview gezien en ze had zoiets van: oké, 

dit speelt er dus, het bestaat echt en het gaat om meisjes van 

mijn leeftijd. Het was een soort realitycheck voor haar. Ze weet 

nu dat ze moet oppassen.’ 

NATHAN
Nathan	de	Vries	(1991)	-	geboren	en	getogen	

in	Groningen	–	volgt	na	het	VWO	de	studie	

Communicatie	op	de	Hanzehogeschool.	Hij	vindt	

’t	maar	niets,	totdat	hij	stage	mag	lopen	bij	de	

lokale	televisie,	waar	hij	zijn	eerste	tv-items	

maakt.	Na	zijn	opleiding	sluit	Nathan	zich	aan	

bij	mediabedrijf	Spraakmakend	in	Groningen	

en	presenteert	hij	het	studentenprogramma	

‘Mag	Ik	even	Binnen	Kijken’	voor	de	HanzeMag.	

Eind	2014	doet	Nathan	mee	aan	de	BNN	

talentday,	een	talentenrace	van	BNN,	waarna	

hij	als	presentator	wordt	toegelaten	tot	de	BNN	

University.	Momenteel	presenteert	hij	samen	

met	Tim	Hofman,	Geraldine	Kemper	en	Gwen	

van	Poorten	het	programma	Spuiten	en	Slikken.	

‘ DE MANIER WAAROP 
JESSICA IS MISLEID… 
IK HAD GEEN IDEE  
DAT ZOIETS ZO SNEL 
EN ZO GEMAKKELIJK 
KON GAAN’

Zo af en toe wipt BNN-presentator Nathan de Vries bij Fier binnen. Gewoon, 
om te horen hoe het gaat, even checken of hij nog wat voor ons kan betekenen 
en om te praten over mensenhandel. Want sinds Nathan voor het programma 

Spuiten en Slikken loverboyslachtoffer Jessica interviewde,   laat het onderwerp 
hem niet meer los. Het script ‘Fier en Nathan’ in 8 takes.

‘ GAST, WAAROM  
DOE JE ZOIETS?’
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' MIJN GEAARDHEID 
ZEGT NIETS OVER 
OF IK GOED BEN OF 
SLECHT’

JOB IS PEDOFIEL

TAKE #6 DE TABOES 
‘Bij BNN ben ik opgeleid om taboes te doorbreken en dingen 

bespreekbaar te maken. Dat wil ik ook met het onderwerp 

mensenhandel gaan doen. Ik wil een grote groep mensen laten zien 

wat het is en wat het met je kan doen. Dat doe ik het liefst via beeld. 

Ik wil een korte film gaan maken over het onderwerp, zodat mensen 

het kunnen begrijpen. Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van 

loverboys, maar de thematiek echt begrijpen… Ik hoop dat ik met 

mijn filmpje kan bereiken dat mensen denken: verdomme, dit is niet 

goed. Zo’n weerloos meisje, dat doet me wat. Mijn film moet een 

eye-opener zijn. Mensen kunnen nog wel eens snel oordelen, zo van 

‘je gaat toch niet seks hebben met vreemde kerels omdat je vriendje 

dat van je vraagt?’. Deze manier van denken wil ik graag tackelen. Ik 

wil dat de kijkers denken: hé, dit kan m’n zusje of mij ook gebeuren.’

TAKE #7 IK, NATHAN
‘Al van kinds af aan vertel ik verhalen. Toen voor een kleine groep 

mensen, nu bij BNN voor een veel groter publiek. Ik wil gebruik 

maken van dat platform. Ik wil ervaringen overbrengen, verhalen 

vertellen die niet één, twee, drie voor iedereen bereikbaar zijn. 

Dat is wat me drijft. Zonder camera zou ik niet zomaar overal 

binnenkomen, met camera lukt me dat wel. Door die camera ben 

ik in staat om dingen te laten zien die anders verborgen blijven. Ik 

vind het heerlijk om daarmee te spelen, mensen te ontroeren. Het 

is fijn als mensen achteraf zeggen: dat vond ik mooi of verdrietig. 

Dat betekent dat mijn missie is geslaagd. Ik wil gewoon iets teweeg 

brengen.’

TAKE #8 FIER
‘Nadat ik Jessica had geïnterviewd, was ik flabbergasted. Ik dacht 

alleen maar: het is gek om nu weg te gaan bij Fier en het hierbij te 

laten. Jessica raakte me zo, het was zo heftig en intens, daar wilde ik 

meer mee doen. De kennis die ik nu heb, wil ik met de wereld delen. 

En daarom wil ik verbonden blijven aan Fier. Iedereen straalt hier 

positiviteit uit, dat vind ik mooi. Ondanks de zware onderwerpen die 

er op tafel komen, mag er gelachen worden. Dat maakt de vibe die bij 

Fier hangt fijn en relaxed. Ik voel er een soort liefde naar de meiden 

toe die in de opvang verblijven. En het voelt er veilig. Tegelijkertijd zie 

ik het contrast: ik heb een super goed leven, een mooie baan, leuke 

meiden om me heen, goede vrienden. En dan zie ik bij Fier meiden 

die heel erg beschadigd zijn. Ik heb meer geluk gehad dan zij. Dat 

houdt me bezig. Ik wil graag dat het met iedereen goed gaat en dat 

gevoel heb ik ook heel sterk bij de meiden van Fier. De wereld is voor 

mij één groot spel waar je zo goed mogelijk doorheen moet fietsen. 

En soms lukt dat even niet. Maar de optimist in mij zegt: doorgaan, 

niet stoppen. Als ik dat gevoel aan jullie meiden kan overbrengen, 

vind ik dat tof.’     
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‘ ONDANKS DE ZWARE 
ONDERWERPEN DIE 
BIJ FIER OP TAFEL 
KOMEN, MAG ER 
GELACHEN WORDEN. 
DAT VIND IK MOOI’

‘Rond m’n twaalfde had ik al het idee dat ik anders was. Ik kreeg 

kriebels, verliefde gevoelens voor jonge jongens. In de brugklas was 

er een jongetje… Ik kende hem niet, maar stond dichtbij hem bij het 

omkleden voor gymnastiek. Hij was zo mooi. Dat vond ik vreemd. 

Want waarom had ik bij hem dit gevoel? Eerst dacht ik dat het bij 

de puberteit hoorde, misschien komen de meisjes nog, dacht ik. 

Maar het concept vriendinnetjes ontging mij totaal. Ik heb wel eens 

in een Playboy gekeken, maar niets. Dat verontrustte me. Toen ik 

een jaar of zestien was, vond ik jongens van mijn eigen leeftijd niet 

aantrekkelijk meer, ik viel nog steeds op de jongere jongens. Toen 

wist ik: ik ben geen homoseksueel. Maar wat dan wel? Pas veel 

later las ik een boek over pedofilie en dacht: dit is het. 

Ik was iets wat ik niet wilde zijn. Een pedofiel. Ik zag het stereotype 

beeld voor me van een eenzame, vieze, oude man in een lange jas. 

Dat was ik niet. Vaak dacht ik: als ik er morgen niet meer ben, is dat 

prima. Maar het lef om er echt een einde aan te maken, had ik niet.

Op een gegeven moment heb ik mijn gevoel verdrongen. Ik deed 

alsof het er niet was, speelde het heterospelletje mee. Ik kreeg een 

vriendin met wie ik nog altijd samen ben en twee kinderen heb. 

Zij wist van niets, maar ineens had ik weer een toekomst. Dat gaf 

lucht.

KRIEBEL
Toch liep ik op een gegeven moment vast. Mijn leven was een 

toneelstukje. En er was een jonge jongen met wie ik contact had. 

Het kriebelde, maar ik dacht: dit kan niet, dit gevoel wil ik niet. Op 

dat moment werd ik zo geconfronteerd met alles wat ik al die tijd 

had weggedrukt… Het kwam veel te dichtbij. Ik werd depressief, 

leefde als een zombie. Mijn vriendin had geen idee wat er aan de 

hand was, ze vroeg zelfs of ik een ander had. Ik kon mijn ware 

gevoelens niet langer verstoppen en op een nacht heb ik mijn 

vriendin verteld dat ik verliefd was op een jongen van twaalf. Gek 

genoeg was het voor haar op dat moment een opluchting. 

Het eerste jaar na mijn coming-out was heel erg moeilijk. Ik had 

het begrepen als mijn vriendin me had verlaten, maar zij wilde onze 

relatie voortzetten, ze wilde dit lastige traject samen aangaan. In 

het begin hebben we veel gepraat. Kunnen we überhaupt samen 

verder? Wat als ons kind thuiskomt met een leeftijdsgenootje en jij 

vindt hem leuk? Dat soort dingen. Gelukkig is de veiligheid van onze 

eigen kinderen nooit een zorg voor haar geweest. Door over mijn 

geaardheid te praten, hebben we samen een weg kunnen vinden. 

Het is een wezenlijk onderdeel van ons leven, maar geen dagelijks 

thema meer. Het is niet iets waar we telkens om rouwen. 

JOB (42) IS PEDOFIEL. HIJ HEEFT EEN VROUW EN 
TWEE KINDEREN. FIER SPRAK MET HEM OVER ZIJN 
GEAARDHEID, DE VOOROORDELEN EN ZIJN ANGSTEN.
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Forensisch psycholoog Inge Schilperoord 

onderzoekt onder andere pedoseksuelen. In 2015 

debuteerde ze met haar boek Muidhond, een 

roman over de in hoger beroep van tbs ontslagen 

pedoseksueel Jonathan die worstelt met het 

bestaan. Fier interviewde Schilperoord over haar 

boek, het hoofdpersonage én over de gelijkenis 

met de praktijk.

Lees het interview met Inge Schilperoord via 

www.fier.nl/muidhond

De eerste associatie bij pedofilie gaat altijd uit van seksualiteit en misbruik. 

Waarom toch? Als je hetero bent, betekent dit toch ook niet dat je iemand 

uitkiest voor alleen de seks? Echte liefde gaat veel verder dan dat. Ik zou 

nooit seks met een kind willen omdat ik weet dat ik het kind daarmee 

beschadig. Mijn liefde voor kinderen is honderdduizend keer sterker dan 

mijn drang naar seks. Ja, de aantrekkingskracht is er, maar ik ben geen 

slaaf van mijn lusten. Ik ben niet als een geketende hond die op z’n prooi 

duikt op het moment dat je de ketting doorknipt. 

Het meest kwetsend vind ik het als iemand met aanzien tekeer gaat tegen 

pedofielen. Een bekende ondernemer plaatste op Twitter de opmerking 

dat alle pedofielen neergeschoten zouden moeten worden. Dat komt 

keihard aan. Iemand met zoveel volgers die op hun beurt weer retweeten, 

iemand die zo vaak op televisie is... Deze mensen zijn succesvol, hebben 

het gemaakt in het leven. Je mag van ze verwachten dat ze toch een beetje 

inzicht hebben. 

In de media is het niet anders. Als er een kind wordt verkracht staat er met 

grote letters pedo in de krant. Daar gaan we weer, denk ik dan. Als er een 

vrouw is verkracht staat er toch ook niet bij dat de dader een hetero is? 

Dat er zo over pedofielen wordt gedacht, betekent dat ik continu bezig ben 

met het verdedigen van mijn identiteit: ik ben niet wie je denkt dat ik ben. 

Mensen die mij haten, haten het beeld dat ze van me gemaakt hebben. 

Maar mijn geaardheid zegt niets over of ik goed ben of slecht.

Mijn grootste angst is die voor de toekomst. Mensen zeggen de meest 

kwetsende dingen over pedofielen. Er wordt naar ons gekeken alsof we 

ziek zijn. We moeten dood, we moeten ons laten castreren en noem maar 

op. Wat nu als mijn buren ontdekken wie ik ben? Gelukkig heb ik mijn ware 

ik nog altijd verborgen kunnen houden voor de buitenwereld, maar ik wil 

niet denken aan de dag waarop het misgaat. Voor nu kies ik ervoor om 

te leven. Nee, ik voel mezelf geen slecht mens meer, maar als ik iemand 

anders had kunnen zijn – geen pedofiel – dan graag.’  

SPIEGEL
Ik ben naar een psycholoog gegaan, want dit grote geheim wilde ik 

niet meer. Ik moest gaan praten. En ik wilde niet langer depressief 

zijn. Dat is rampzalig, het vreet je op. Tijdens de eerste afspraken 

heb ik niets gezegd over mijn geaardheid, maar na een sessie of tien 

gooide ik het hoge woord eruit. Het eerste wat mijn psycholoog zei: 

als je strafbare dingen hebt gedaan, stoppen we direct. Toen ik hem 

vertelde dat dit absoluut niet het geval was, vond hij het prima om 

door te gaan. In totaal ben ik meer dan honderd keer bij die man 

geweest, hij heeft me helemaal doorgezaagd. Over de oorsprong 

van mijn geaardheid, over wat ik voel, over homoseksualiteit. Maar 

homoseksueel ben ik niet, sorry. Eigenlijk wist mijn psycholoog er 

ook weinig van. Toch hield hij me een spiegel voor: hoe ga je er 

nu mee om? Volgens hem was ik te streng voor mezelf. Jij vindt 

alles aan jezelf slecht, zei hij. En dat was ook zo. Ik schaamde me 

kapot, kreeg het woord pedofiel m’n strot niet uit. Maar uiteindelijk 

hielpen mijn gesprekken met hem. Aan het eind zei hij: hoe je je 

leven nu leeft, gaat het goed. Zo niet, kom dan weer. 

AFFECTIE
Er zijn pedofielen waarbij affectie geen rol speelt. Bij mij wel; voor 

mij is er – bij sommige jongens - wel seksuele aantrekkingskracht. 

Dat is het enige wat mijn seksuele geaardheid zo specifiek maakt. 

Ik hou van kinderen, maar dat doen de meeste mensen. Bij mij 

komt daar een verliefd gevoel bij kijken. Ik mis het dat ik geen echte 

relatie met iemand kan hebben, ik mis de interactie met jongens. 

Vaak genoeg denk ik: wat moet het mooi zijn om dat jongetje te 

leren kennen. Maar ik ga het nooit aan, want een relatie zoals 

volwassenen dat hebben, kan niet. Zoiets past niet bij een kind.

In feite is het niet zo heel lastig om een kind te verleiden of te 

dwingen tot intimiteit, maar op het moment dat je dat doet, ga je 

een grens over. Ik heb een moraal. En ik ben een nadenkend mens. 

Ik kan heel rationele beslissingen nemen. Als je getrouwd bent en 

verliefd wordt op een ander, kun je ook denken: beter van niet. En 

het dan niet doen. Zo is het bij mij ook. Mijn liefde voor kinderen en 

mijn liefde voor mijn gezin gaan heel diep. Dat ga ik niet op het spel 

zetten. De kans dat ik iemand doodrijd in het verkeer is groter dan 

dat ik een kind zal misbruiken. 

ROBERT M.
Een man als Robert M. snap ik niet. Als ik zo’n verhaal hoor, ben 

ik net zo boos als de gemiddelde Nederlander. Misschien nog wel 

bozer. Omdat als zoiets aan het licht komt, ik het voor mijn kiezen 

krijg. Robert M. is het toonbeeld van hoe gruwelijk slecht de mens 

kan zijn. Maar iedere pedofiel wordt er op aangekeken. Bij mensen 

die seks met kinderen hebben, is meer aan de hand. Ook psychisch. 

Anders doe je zoiets niet. 

De zoektocht naar een prettige manier van leven is voor een pedofiel 

niet eenvoudig. Het gevoel van onbegrepen zijn en je eenzaam voelen 

kan aan je vreten en invloed hebben op je dagelijks functioneren. 

De wereld is hard en sluit mensen buiten. Mensen die niet sterk 

genoeg zijn, kunnen zichzelf afsluiten – als overlevingsstrategie. Zij 

creëren hun eigen wereldje. Dit vervreemden van de maatschappij 

kan verkeerd uitpakken. Ik hoor soms heel irreëel idyllische verhalen 

over kinderen. Het beeld dat geschept wordt van het kind komt niet 

overeen met hoe kinderen in werkelijkheid zijn, dat volwassenen en 

kinderen prima een wederzijds gewenste seksuele relatie kunnen 

hebben, bijvoorbeeld. Dit soort verhaaltjes vind ik beangstigend. 

Deze ‘loners’ creëren een eigen werkelijkheid; een eigen moraal 

waarin seks met kinderen acceptabel is.

Ik denk dat het belangrijk is dat pedofielen over hun gevoelens 

kunnen praten zonder dat ze  buiten de maatschappij worden 

geplaatst. Voor een pedofiel is het van belang dat je over dit 

onderwerp hebt nagedacht. Wat ga je doen als een jongetje heel 

veel affectie toont? Wat ga je doen als de grens naar het kwade 

steeds dichterbij komt? Daar moet je het over kunnen hebben. Als 

zoiets nu bij mij gebeurt, heb ik mensen bij wie ik terecht kan, maar 

veel andere pedofielen hebben dat niet. Aan de ene kant willen we 

misbruik voorkomen, maar aan de andere kant stoppen we het 

onderwerp pedofilie in de doofpot. Maar hé, pedofilie bestaat. Eén 

tot drie procent van de mannen heeft deze gevoelens. Daar moeten 

we wat mee. 

VERKETTERD
Nee, laten we seks met kinderen niet accepteren. Maar laten we 

er wel voor zorgen dat mensen zoals ik gewoon mens kunnen zijn 

en een normaal leven kunnen leiden. Nu worden we verketterd. Ik 

zou meer openheid willen, meer acceptatie. Er is geen verandering 

mogelijk als het enige beeld van een pedofiel dat van een vieze 

kindermisbruiker blijft. De term pedofiel is zo verziekt. Het is een 

scheldwoord geworden, het ergste van het ergste. 

'HET IS BELANGRIJK DAT PEDOFIELEN OVER 
HUN GEVOELENS KUNNEN PRATEN ZONDER 
DAT ZE BUITEN DE MAATSCHAPPIJ WORDEN 
GEPLAATST'
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'DE KANS DAT IK IEMAND 
DOODRIJD IN HET 

VERKEER IS GROTER 
DAN DAT IK EEN KIND 

ZAL MISBRUIKEN'
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 CLIËNT IN BEELD 

' DOOR HENK 
HEB IK EEN 
NIEUW 
TALENT 
ONTDEKT' 

	 	LISANNE	(14): ‘Vroeger ging het niet 
zo goed met mij. Ik werd verwaarloosd 
en ben meerdere malen misbruikt door 
mijn broer. Door mijn verleden ben 
ik onzeker. Ik vind het lastig om aan 
anderen te vertellen wat er met mij is 
gebeurd. Sporten geeft mij kracht en 
energie. Ik houd dan op met piekeren 
en ga helemaal op in het spel. Vooral 
kaatsen vind ik leuk. Lekker gooien met 
de bal en wedstrijden spelen met de 
andere meiden. Iedere dinsdagavond 
krijg ik les van Henk Haar. Op het 
buitenterrein van Fier leert hij mij dan 
de foefjes en regels van het spel. Mijn 
omgeving vond het eerst maar gek 
dat ik deze sport doe. En zelf moest 
ik ook wennen: ik dacht écht dat het 
een typisch, Fries spel voor oudere 
mensen was. Nu ik twee keer kampioen 
ben geworden – de bekers staan op 
mijn kamer – wil ik er écht niet meer 
mee stoppen. Ik heb een nieuw talent 
ontdekt en daar ben ik Henk heel 
dankbaar voor. Hij heeft me enthousiast 
gemaakt voor deze gekke, maar toch 
wel heel leuke balsport.’  
 
Iedere week geeft vrijwilliger Henk Haar kaatsles 

bij Fier. Twee keer per jaar organiseert hij 

samen met kaatsbond KNKB wedstrijden voor 

medewerkers en cliënten van Fier.
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 CLIËNT IN BEELD 

' MET GERINE 
KAN IK MIJN 
TWIJFELS 
DELEN' 

	 	GABY	(18): ‘Slechte contacten, een 
foute omgeving en uiteindelijk een 
zwangerschap: zo ziet mijn leven er 
in een notendop uit. In goed overleg 
met mijn moeder en Jeugdzorg ben 
ik geplaatst bij Fier. Daar ben ik een 
paar maanden te vroeg bevallen van 
een zoontje. Wat ik het allermoeilijkst 
aan het moederschap vind? Dat ik niet 
gemakkelijk op iemand kan terugvallen. 
Ik heb hier namelijk geen familieleden 
of vrienden wonen. Sinds kort krijg 
ik daarom ondersteuning van een 
bijzondere vriendin. Bij vragen bel of 
sms ik haar. Lichtelijk in paniek belde ik 
haar laatst op toen mijn zoontje door 
krampjes bleef huilen. Ze was de eerste 
die zijn gebrabbel en gilletjes hoorde. 
Binnenkort ga ik samen met haar en 
haar dochtertje naar de kinderboerderij. 
Ook zijn we al een paar keer gaan 
wandelen en babyshoppen. Het is fijn 
dat ik mijn twijfels en onzekerheden 
met iemand kan delen. Iemand die weet 
wat er bij het moederschap komt kijken. 
Iemand die begrijpt dat je soms best 
moe kan zijn van een gebroken nacht.’ 
 
Gerine is de bijzondere vriendin van Gaby. 

Wekelijks bellen en sms'en ze en een paar keer 

per maand spreken ze af.
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 CLIËNT IN BEELD 

' DOOR JOOST 
VOEL IK ME 
VEILIG OP  
DE FIETS' 

	 	SHERAB	(29): ‘Drie jaar geleden 
ben ik samen met mijn dochter vanuit 
Mongolië naar Nederland gevlucht. Ik 
woon om veiligheidsredenen bij Fier 
en verlaat alleen het pand om mijn 
dochter naar school te brengen en op te 
halen. Zij op de fiets, ik lopend. “Mam, 
waarom leer je niet fietsen?”, vroeg ze 
laatst. Eerst moest ik lachen, het leek 
me vreselijk moeilijk, maar toen dacht 
ik: waarom ook niet. Gelukkig kon ik 
meteen aansluiten bij de fietsles van 
Joost Brugman. We begonnen op de 
step en na een paar lessen gingen we 
over op een fiets. Door Joost voel ik me 
nu veilig op de fiets én in het verkeer. 
Voor mij heel belangrijk, want ik weet 
als geen ander dat veiligheid voor alles 
gaat. Ook fijn: we zijn nu iedere ochtend 
een stuk sneller op school.’    
 
Vrijwilliger Joost geeft sinds 2014 iedere 

vrijdagochtend fietsles aan de meiden en 

vrouwen van Fier.

FIER!
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 CLIËNT IN BEELD 

' SOMS 
WORDT ERIK 
ZOGENAAMD 
BOOS' 

	 	CELINE	(16): ‘In de puberteit had ik 
verkeerde vrienden, gebruikte ik veel 
drugs en ging ik amper naar school. 
Toen het bijna uit de hand liep, kwam 
ik bij Fier. Daar werd ik gekoppeld aan 
Erik. Hij werd mijn huiswerkbegeleider, 
want mijn Engels was belabberd; ik 
haalde alleen maar drieën en tweeën. 
Eerst vond ik het moeilijk dat een man 
mij ging helpen. Ik dacht: alle mannen 
zijn fout. Nu weet ik dat het niet zo 
is. Erik is juist lief, aardig én hij heeft 
veel geduld. Soms wordt hij weleens 
zogenaamd boos. Bijvoorbeeld als ik 
stiekem de antwoorden achterin mijn 
lesboek opzoek. Als ik het woord graffiti 
probeer uit te spreken, schieten we in 
de lach. Dit woord krijg ik niet uit mijn 
mond. Voor het eerst in mijn leven heb 
ik wél een voldoende gehaald op Engels. 
En dat komt door Erik. Die anderhalf 
uur bijles in de week heeft mij echt 
geholpen.’ 
 
Elke dinsdagavond geeft vrijwilliger Erik 

Spandaw bij Fier huiswerkbegeleiding aan 

Celine.
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Zoek	 binnen	 zeven	 dagen	 nadat	 je	 bent	 aangerand	
of	 verkracht	 professionele	 hulp.	 Binnen	 deze	 tijd	
heb	 je	 als	 slachtoffer	 namelijk	 de	 beste	 kansen.	
Op	 psychisch	 herstel,	 op	 het	 voorkomen	 van	
zwangerschap	 en	 geslachtsziekten	 en	
op	het	veilig	stellen	van	sporen.	Iva	
Bicanic,	 landelijk	 coördinator	 van	
het	 Centrum	 Seksueel	 Geweld,	
wil	 dat	 we	 het	 allemaal	 weten:	
zeven	dagen.	

Als je bent aangerand of verkracht is het 

waarschijnlijk niet het eerste waar je 

aan denkt: professionele hulp zoeken. 

Want je voelt je vies en beschadigd, 

verdrietig, misbruikt. Het liefst 

vergeet je wat er met je is gebeurd. 

Je wilt er niet over nadenken, er 

niet over praten, geloven dat 

het allemaal niet waar is. Toch 

is het van groot belang dat 

er in de eerste week na een 

aanranding of verkrachting 

snel en professioneel wordt 

gehandeld, zegt Iva Bicanic, 

want direct na het meemaken v a n 

seksueel geweld liggen er belangrijke 

mogelijkheden voor het slachtoffer op medisch, 

psychologisch en forensisch vlak. 

ZEVEN DAGEN
Waarom zeven dagen? Bicanic: ‘De eerste 

zeven dagen na seksueel geweld bieden 

unieke kansen die daarna verkeken zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen 

van een zwangerschap en besmetting 

met bijvoorbeeld hepatitis B of hiv. 

Medicijnen hiertegen werken alleen 

als ze binnen een bepaalde tijd na 

conceptie of besmetting worden 

toegediend.’

Dan de psychologische factor: slachtoffers van verkrachting vertonen 

onmiddellijk na de verkrachting stressreacties, zoals huilen, verdoofd 

zijn, slapeloosheid, angst en prikkelbaarheid. ‘Normale reacties 

op een abnormale gebeurtenis’, zegt Bicanic. ‘Na verloop van tijd 

nemen deze reacties af, ook dat is normaal. Maar in veertig procent 

van de gevallen nemen de stressreacties niet af en ontwikkelt zich 

een posttraumatische stressstoornis. En als je daar te lang mee 

rondloopt, komen er allerlei klachten bij, zoals somberheid en soms 

zelfs suïcidegedachten. Je bent bovendien kwetsbaarder dan ooit; 

mensen met een onverwerkt trauma lopen namelijk een groot 

risico op nieuw trauma. Om precies te zijn: seksueel trauma in het 

verleden verdubbelt de kans op herhaling in de toekomst. Het is 

daarom belangrijk om tijdig in te grijpen, zodat het ontstaan van 

psychopathologie en herhaald slachtofferschap voorkomen kunnen 

worden.’

Op forensisch gebied valt er de eerste zeven dagen na seksueel 

geweld ook nog van alles te halen. Bicanic: ‘In die dagen kunnen 

er nog biologische sporen van de dader op of in het lichaam van 

het slachtoffer zitten, zoals haar, huidschilfers, bloed en sperma - 

alles waar DNA-materiaal in zit. Een forensisch arts kan in de eerste 

zeven dagen sporenonderzoek en letselduiding doen. Na een dag of 

tien kunnen deze sporen niet meer worden veilig gesteld en kunnen 

ze niet meer worden ingezet als bewijsmateriaal als je bijvoorbeeld 

aangifte wilt doen.’

CENTRUM SEKSUEEL GEWELD
Nederland beschikt eind 2016 over 16 Centra Seksueel Geweld, 

verspreid over het land, zodat slachtoffers niet langer dan een uur 

hoeven te rijden. In het Centrum Seksueel Geweld werken experts 

van verschillende disciplines samen om slachtoffers van seksueel 

geweld de juiste medische, psychische en forensische hulp te 

geven. Bicanic: ‘Het is een geïntegreerd systeem van speciaal 

getrainde professionals die ieder hun eigen taak hebben en precies 

weten wat ze moeten doen voor deze doelgroep. Politie, forensisch 

artsen, onderzoekers en hulpverlening werken samen vanuit het 

principe: schoenmaker blijf bij je leest. De politie en forensisch arts 

doen onderzoek, de hulpverlening niet – artsen, verpleegkundigen, 

maatschappelijk werkers en behandelaren hoeven zich niet af te 

vragen of een verhaal waar is of niet, zij houden  zich bezig met  de 

geestelijke en lichamelijke toestand van de persoon in kwestie.’

TUSSEN DE OREN
De multidisciplinaire aanpak van het Centrum Seksueel Geweld is 

volgens Bicanic een uitkomst voor slachtoffers van seksueel geweld 

en in het bijzonder voor de meest kwetsbare slachtoffers – jongeren 

bijvoorbeeld, of zij die trauma op trauma meemaakten. ‘Ze krijgen 

alle nodige hulp op één plek en hoeven niet vaker dan nodig hun 

verhaal te vertellen. Ze hoeven niet van het kastje naar de muur, 

niet zelf te shoppen voor de beste hulp terwijl ze daar helemaal 

niet toe in staat zijn. Nee, elk slachtoffer heeft vanaf dag één een 

casemanager, en de hulp is hier en nu, voor iedereen even goed 

bereikbaar. En effectief. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen 

dat wanneer de zorg geïntegreerd en goed gecoördineerd is, 

slachtoffers sneller herstellen en eerder kiezen voor aangifte.’ 

Bicanic hoopt dat slachtoffers van een aanranding of verkrachting 

zich door de komst van de Centra Seksueel Geweld sneller zullen 

melden dan nu het geval is. Dus binnen de eerste zeven dagen nadat 

het feit heeft plaatsgevonden. ‘Het moet bij de Nederlanders tussen 

de oren komen, net als bij bijvoorbeeld de morning afterpil. Iedereen 

weet dat je die zo snel mogelijk moet nemen om te voorkomen dat 

je zwanger wordt. Datzelfde willen we bereiken als het gaat om 

handelen na seksueel geweld. Ben je verkracht? Meld je dan – het 

liefst binnen zeven dagen – bij het Centrum Seksueel Geweld.’    

De landelijke uitrol van de Centra Seksueel Geweld werd gefinancierd 

door Fonds Slachtofferhulp.

‘ DE EERSTE ZEVEN 
DAGEN BIEDEN 
UNIEKE KANSEN 
DIE DAARNA 
VERKEKEN ZIJN’
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0800-0188	
www.centrumseksueelgeweld.nl

AANGERAND  OF    VERKRACHT?
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CENTRUM SEKSUEEL  
GEWELD FRIESLAND

Fier en het Medisch Centrum Leeuwarden zijn gestart met 

een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland. Hierin 

wordt samengewerkt met politie Friesland, GGD Fryslân, 

Veilig Thuis en Slachtofferhulp Nederland (regio Friesland). 

Een plek waar slachtoffers van een verkrachting of 

aanranding terecht kunnen voor medische en psychologische 

zorg en forensisch onderzoek. Het directe telefoonnummer 

van het CSG Friesland is: 088 – 2080088. Ook te bereiken 

via: csgfriesland@fier.nl
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De eerste 1001 dagen van een 
mensenleven zijn kwetsbaar. 
Vanaf de conceptie tot je tweede 
jaar staat alles in het teken van 
ontwikkeling; in die periode 
worden namelijk in hoog tempo 
belangrijke verbindingen in je 
hersenen gelegd. Goed nieuws 
voor kindjes die worden 
geboren in een veilig, liefdevol 
en harmonieus gezin. Maar hoe 
zit het met kinderen die ter 
wereld komen in een huis vol 
geweld?

‘De eerste drie jaar gaat de ontwikkeling 

van de hersenen ontzettend snel’, zegt 

Yael Meijer, klinisch psycholoog en 

psychotherapeut bij Fier. ‘Dat maakt kleine 

kinderen extra gevoelig voor zowel negatieve 

als positieve invloeden. Kinderen die in 

geweldssituaties ter wereld komen, hebben 

al vanaf de conceptie te maken met een 

negatieve invloed op de hersenontwikkeling 

op sociaal, cognitief en emotioneel vlak. Bij 

deze kinderen zijn alle verbindingen gericht 

op overleven, wat er in de loop der tijd voor 

zorgt dat het kind opnieuw in de problemen 

raakt; slachtoffer wordt of zelf geweld gaat 

gebruiken. Geweld kan zo onbedoeld van 

generatie op generatie worden doorgegeven. 

Die cirkel willen we graag doorbreken. Het 

jonge kind dat samen met haar moeder is 

opgevangen op Blijf, willen we na vijftien 

jaar niet opnieuw hoeven opvangen.’

Meijer is projectleider van het 

project Het Jonge Kind in Geweld 

(zie kader op volgende pagina) 

en houdt zich bezig met de 

ontwikkeling van een integrale 

methodiek voor en behandeling 

van de allerjongste cliënten binnen 

Fier: van -9 maanden (inderdaad: 

vanaf de conceptie) tot 6 jaar. Doel 

van dit project is om kinderen in 

geweldssituaties beter en eerder 

in beeld te krijgen en, indien nodig, 

vroeg te starten met behandeling. ‘Door 

er vroeg bij te zijn, willen we de kans op 

intergenerationele overdracht, revictimisatie 

en terugval in probleemgedrag wegnemen’, 

vertelt Meijer. ‘Een kind groeit op tot 

volwassene en moet daarin keuzes maken 

in het aangaan van relaties. Die keuzes 

willen we door het bevorderen van veilige 

gehechtheid zo vroeg mogelijk op een 

positieve manier beïnvloeden.’   

VERBORGEN EPIDEMIE
Volgens Meijer lopen we in Nederland 

achter als het gaat om specifieke zorg 

voor ongeborenen en de allerkleinsten in 

geweldssituaties. ‘Er wordt veel onderzoek 

gedaan naar kindermishandeling en de 

signalen, maar het effectief behandelen en 

het voorkomen ervan… daar hebben we nog 

te weinig zicht op.’ Het is een verborgen 

epidemie, zegt de klinisch psycholoog. Want 

in eerste instantie zie je vaak niets aan deze 

kinderen, de klachten komen meestal pas 

later. ‘Een beschadigde stressregulatie van 

een baby, bijvoorbeeld, hoef je niet altijd 

direct te zien. Bij huilbaby’s en driftkikkers 

valt zoiets op, maar niet bij de kindjes 

die kiezen voor de strategie “ik houd me 

stil, want dan overleef ik deze spannende 

situatie misschien wel”. De problematiek 

van deze kindjes blijft in eerste instantie 

onzichtbaar, terwijl ze wél verhoogd risico 

lopen op achterstand in hun ontwikkeling 

en daarmee problemen in hun leven later. 

Nu wordt er vaak alleen gesignaleerd als het 

kind afwijkend gedrag vertoont, maar dan 

ben je eigenlijk al te laat, dan is de schade 

al aangericht.’

RODE DRAAD
Bij Fier wordt er inmiddels gescreend 

op risicogevallen. Meijer: ‘We kijken 

niet alleen naar de kinderen die worden 

aangemeld met klachten, maar naar alle 

situaties van geweld waarin ongeborenen 

AANDACHT VOOR 
JONGE KINDEREN IN 
GEWELDSSITUATIES

Kiekeboe
‘INGRIJPENDE 

GEBEURTENISSEN 
HEBBEN AL VANAF 

DE CONCEPTIE 
INVLOED OP DE 

ONT WIKKELING VAN 
HET KIND’
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‘Ik werd op mijn zeventiende zwanger, niet gepland. 

Ik was niet zo lekker, was moe, maar ik feestte veel, 

ging ieder weekend uit. Misschien is dat het, dacht 

ik, maar de huisarts wilde voor de zekerheid een 

zwangerschapstest doen. Die was positief. 

Het was lastig. Ik was 17, woonde in een instelling 

en was al zestien weken zwanger. Dat is niet het 

beste nieuws dat je kunt brengen. Mijn ouders 

begonnen gelijk over abortus, zelf heb ik nog even 

adoptie overwogen, maar na gesprekken met het 

Fiom over de voor- en nadelen van abortus en 

adoptie besloot ik het kindje te houden. Ik weet wie 

de vader van Gavin is, maar hij weet zelf nog niet 

dat zijn zoon is geboren. We hebben geen contact 

meer. Aan de ene kant ben ik er blij mee, nu hoef ik mijn zoon niet te 

delen en ik kan mijn eigen keuzes maken. Aan de andere kant: mijn 

zoontje zal zijn biologische vader niet kennen. 

Ik rookte als een ketter en ik dronk alcohol als ik op stap was. Daar  

ben ik gelijk mee gestopt toen ik ontdekte dat ik zwanger was. In 

het begin was ik wel bang dat mijn kindje schade had van het roken 

en drinken, maar gelukkig was de twintig weken echo goed. Wel is 

er tijdens mijn zwangerschap een zorgmelding gedaan. Zwanger, 

minderjarig, een traumatisch verleden… ze waren bang dat ik het 

niet zou kunnen. Dat was wel spannend. Ik dacht: ik moet alles goed 

doen, want straks halen ze hem bij me weg. Maar ik weet ook dat 

ik niet perfect hoef te zijn. Alle moeders doen wel eens een luier 

verkeerd om. Het gaat prima, ik vind het heel erg leuk om moeder 

te zijn. Gavin is een gemakkelijk kind, hij huilt nooit. Ja, alleen als hij 

honger heeft of pijn. 

Een keer per week heb ik een gesprek met Yael. Zij vraagt hoe het 

gaat en kijkt naar de interactie tussen Gavin en mij. Ze geeft ook 

advies: als je dit of dat doet, wordt hij net iets vrolijker. Dat is fijn. 

Yael maakt zich nog wel een beetje zorgen of ik emotioneel genoeg 

voor Gavin kan zorgen. Vanwege mijn verleden. Ik heb altijd mijn 

emoties uitgeschakeld om te kunnen overleven. Maar die emoties 

heb ik wel nodig bij mijn kindje. Als ik zie dat Gavin buikpijn heeft, 

moet ik dat in mijn stem laten doorklinken, maar dat vind ik lastig. 

Ik kan het wel benoemen, maar het gevoel er nog niet bij geven. En 

dat is voor Gavin juist zo belangrijk, want hij snapt de woorden niet, 

maar wel de emotie. Daarom oefen ik veel. Ik moet met verschillende 

stemmen dingen gaan zeggen, zodat Gavin het onderscheid kan 

maken. Vanmiddag ging het goed. Hij kreeg z’n prik en moest huilen. 

Ik zei tegen hem: het komt wel goed. Ik hield hem even tegen me aan 

en hij was stil.’    

‘ IK WEET DAT IK NIET 
PERFECT HOEF TE ZIJN. 
ALLE MOEDERS DOEN 
WELEENS EEN LUIER 
VERKEERD OM’

‘ ZWANGER, MINDERJARIG, 
TRAUMATISCH VERLEDEN…  
ZE WAREN BANG DAT IK HET 
NIET ZOU KUNNEN’

| 39

of pasgeborenen aanwezig zijn. Zoals bij 

een aanmelding van een vader met jonge 

kinderen, die geweld in het verleden heeft 

meegemaakt. Of een zus die misbruikt is 

door een buurman en waarbij in het gezin 

ook een baby aanwezig is. Het is sowieso 

altijd belangrijk om alert te zijn bij ouders 

met een geweldsachtergrond.’ 

Het trauma van de ouders en de lading 

die zij aan dit trauma geven, zijn volgens 

Meijer van groot belang als het gaat om 

de ouder-kindrelatie en daarmee op de 

ontwikkeling van het kind. ‘Welke betekenis 

geven mensen aan hun eigen verleden? Zijn 

ze nog kwaad? Voelen ze zich slachtoffer of 

hebben ze alles een plekje kunnen geven? 

En: in welke mate hechten zij aan de relatie 

met hun eigen (ongeboren) kinderen? Dat 

is zo ongeveer de rode draad binnen dit 

project; zicht krijgen op hoe cliënten denken 

over zichzelf en hun kinderen.’

Meijer denkt in risico’s: ‘Sommige ouders 

maken zich geen zorgen over hun baby. Hoe 

minder oog voor het  kindje en hoe meer 

vanuit eigenbelang wordt gesproken, hoe 

risicovoller ik de toekomst inschat. Maar 

dan nog kan het uiteindelijk goedkomen, 

als er maar goede begeleiding is. Het is aan 

ons om deze ouders zover te krijgen dat hun 

kinderen in hun hoofd gaan zitten en niet 

ondergesneeuwd raken door problemen. 

Deze ouders moeten weten: dit kind is 

belangrijk, prioriteit. Ze moeten in het beste 

geval kunnen voelen en denken vanuit de 

beleving van hun kindje. Zoiets krijg je niet 

via een röntgenfoto zichtbaar, maar wel 

indirect, in de wijze waarop je denkt over 

de belangrijke ander en hoe je handelt in 

de intimiteit van een belangrijke relatie. 

Oftewel: hoe gaan deze ouders relaties aan? 

Is er voldoende ruimte voor henzelf maar 

ook voor de ander?’

OVERLEVINGSSTRATEGIE
De meeste meiden en jonge vrouwen die bij 

Fier in de opvang verblijven, zijn behoorlijk 

beschadigd in hun hechting. Meijer: ‘Ze 

hebben van alles meegemaakt, hebben veel 

zorgen, stress, flashbacks, een schuldgevoel 

en noem maar op. Vervolgens hebben ze 

een kindje dat voortdurend een appèl op ze 

doet. Hoe doe je dat dan? Zowel de moeder 

als het kind kiest een strategie om de dagen 

door te komen. De moeders sluiten zich af, 

reageren gevoelloos, zijn te toegeeflijk of 

juist te streng en vaak onvoorspelbaar, ze 

hebben impulsdoorbraken en een slechte 

emotieregulatie. Hun hoofd zit gewoonweg 

te vol met problemen om goed zicht te 

kunnen hebben op wat er met hun kindje aan 

de hand is. Het kind kiest voor de strategie 

die de grootste kans op overleven geeft, 

ook afhankelijk van het eigen temperament. 

Ga ik heel hard gillen omdat mijn moeder 

me anders niet ziet? Of moet ik me juist 

stilhouden? Dit soort dingen moeten we 

in Nederland veel beter gaan opmerken. 

En eerder ingrijpen, voordat het kind zelf 

vastloopt in de gekozen overlevingsstrategie.’ 

SCHADE HERSTELLEN
Eerder ingrijpen betekent in sommige 

gevallen zo snel mogelijk inzetten op 

behandeling. Want hoe langer je wacht, 

hoe meer kans de schade krijgt om zich 

vast te roesten in bepaalde reactiepatronen 

en hoe moeilijker het wordt om de schade 

te herstellen. Zeker als je weet dat in veel 

gevallen de reactiepatronen ook nog eens 

worden bekrachtigd door de ouders. ‘Denk 

aan het kindje van de getraumatiseerde 

moeder dat zich stilhoudt om te kunnen 

overleven’, geeft Meijer als voorbeeld. ‘Wat 

nu als dit kind die strategie blijft handhaven? 

Lekker rustig, ook voor die moeder, maar 

daarmee doet dit kindje zichzelf mogelijk wel 

tekort in het leven. Door zich min of meer 

te verschuilen krijgt het van zijn moeder niet 

de sensitieve aandacht die nodig is om het 

brein voldoende te laten ontwikkelen. Terwijl

je, als je vroeg genoeg ingrijpt, die moeder 

kunt leren sensitief te reageren, ondanks 

haar eigen trauma. Het gaat erom dat het 

babybrein voldoende wordt geprikkeld en 

geen scheefgroei doormaakt. Daarmee krijg 

je een veerkrachtiger kind dat beter kan 

omgaan met complexiteit en tegenslag.’ 

Volgens Meijer reageren kinderen relatief 

snel en goed op behandeling die zij samen 

met hun ouders krijgen. ‘Weet je nog? Die 

1001 kritische dagen waarin belangrijke 

verbindingen in de hersenen kunnen worden 

gelegd? Stop er mooie dingen in en er 

komen mooi dingen uit. Het kinderbrein is 

ontzettend flexibel.’    

HET JONGE KIND  
IN GEWELD
Fier is in 2015 gestart met het project ‘Het Jonge Kind in Geweld’. Doel van dit 

project is om kinderen van -9 maanden tot 6 jaar in situaties van geweld beter 

en eerder in beeld te krijgen. Dit om de kans op intergenerationele overdracht, 

herhaald slachtofferschap en probleemgedrag weg te nemen. Onderdeel van 

het project is behandeling van het jonge kind (Infant mental health). Deze tak 

van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is speciaal gericht op het jonge kind 

en houdt zich bezig met de (verstoorde of gestagneerde) sociale, emotionele, 

cognitieve en motorische ontwikkeling en hechting. Fier ontwikkelt een integrale 

zorgmethodiek met de basisprincipes van de infant mental health toegepast 

binnen de behandeling van geweld in afhankelijkheidsrelaties, om de gevolgen 

van traumatisering voor moeders, vaders en hun baby’s, peuters en kleuters te 

beperken. De methodiekbeschrijving die het project uiteindelijk moet opleveren, is 

bedoeld voor algemeen, landelijk gebruik.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra.
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cases’ genoemd. Dit zijn recherchematige onderzoeken 

naar mensensmokkel. Bij mensenhandel gaat het om 

informatie-inzameling: heimelijke observatie om trends en 

routes te ontdekken, en intake gesprekken met potentiële 

slachtoffers. Als daaruit blijkt dat er een projectmatig 

onderzoek kan volgen, wordt de zaak overgedragen aan 

de regiopolitie. ‘Schiphol is een mainport van Europa’, 

vertelt Kees, rechercheur binnen het Sluisteam, ‘dus ook 

voor mensenhandel. Een van de grootste internationale 

mensenhandelonderzoeken, genaamd Koolvis, is bij ons 

begonnen. Sindsdien laten we geen mensenhandelzaak 

meer lopen.’ 

OOST-EUROPA
De focus ligt momenteel op vluchten uit Oost-Europa. 

Ramon: ‘In de eerste jaren dat we mensenhandel 

oppakten, hadden we vooral veel te maken met West-

Afrikaanse slachtoffers. Zoals het onderzoek Koolvis, 

waarbij Nigeriaanse meisjes met vervalste documenten 

en hetzelfde verhaal het land binnenkwamen. Daar zat 

toen een grote mensenhandelorganisatie achter die voor 

een groot deel is opgerold. De laatste jaren zien we vooral 

een toename van mensenhandelslachtoffers vanuit Oost-

Europese landen. Als er zo’n trend ontstaat, moet je daarop 

inspringen. Vandaar dat we nu veel energie steken in het 

controleren van vluchten uit Oost-Europa.’

PROFILING
We maken ons klaar voor de eerste controle op een vlucht 

uit Oost-Europa, waar veel slachtoffers van mensenhandel 

in Nederland vandaan komen. Ik krijg een portofoon, zodat 

ik kan meeluisteren met het team. Een lange wandeling 

over de luchthaven volgt. Je ziet ze niet, deze rechercheurs, 

maar zij zien iedereen die van de vlucht komt. Aan de 

hand van heimelijke observatie - profiling - bepalen ze of 

ze in actie moeten komen. Een jonge vrouw valt op in de 

menigte en wordt vervolgens door één van de rechercheurs 

aangesproken bij de pascontrole op de luchthaven. Gevraagd 

wordt of ze even mee wil komen voor een gesprek. Eén van 

de eerste dingen die ze te horen krijgt: ‘We’re here to keep 

you safe’. Ze gaat direct mee en er volgt een kort gesprek 

in een van de kantoren van de Marechaussee. Een gesprek 

waarin verschillende, nauwkeurig geformuleerde vragen 

worden gesteld om de situatie bloot te leggen. Ze legt aan 

ons uit wat ze komt doen in Nederland. Ze is prostituee, op 

de Wallen in Amsterdam. Uitbuiting? Nee, daar is volgens 

haar geen sprake van. 

Zeker weten doe je het nooit, geven rechercheur Kees en 

teamleider Robert aan. ‘Dat is waar we tegenaan lopen. 

De dames met wie we spreken hebben niet altijd zin om 

met ons te praten, en als ze slachtoffer van mensenhandel 

zijn, dan is het een utopie dat zij in een gesprek van tien 

minuutjes hun hele levensverhaal op tafel leggen. Daarnaast 

zijn ze soms bang dat ze ons niet kunnen vertrouwen of 

dat we zijn omgekocht door haar pooier, want waar deze 

vrouwen vandaan komen is corruptie onder de politie heel 

normaal.’ Ondanks deze uitdagingen geven de rechercheurs 

aan dat een gesprek altijd nuttig is: ‘Kijk, je praat wel met ze 

en dat geeft informatie, en is het niet voor ons van belang, 

dan wel voor andere opsporingsinstanties.’

BENARDE SITUATIE
Het Sluisteam kent ook een sterke preventieve werking 

met een direct resultaat. Ramon geeft een voorbeeld: ‘Er 

zijn meisjes die hier komen en nog niet worden uitgebuit. 

Maar alle signalen wijzen erop dat dit wel gaat gebeuren. 

En als het lukt om tot hen door te dringen dat de situatie 

niet klopt, dan is de winst groot. Als ze dan terug gaan naar 

huis, dan zijn ze misschien wel gered uit een heel benarde 

situatie.’ Kees legt uit dat het Sluisteam een belangrijke 

schakel kan zijn in veel mensenhandelzaken. ‘De informatie 

die wij inwinnen op de luchthaven kan voor andere 

mensenhandelteams, door het hele land, een puzzelstukje 

bieden dat ze net missen, of op basis van onze informatie 

kan een onderzoek worden gestart.’ 

Aan het eind van de dag is het belang van het Sluisteam 

op Schiphol mij geheel duidelijk. Onze luchthaven is 

vooralsnog een belangrijke doorvoerhaven van slachtoffers 

van mensenhandel, en ze komen overal vandaan om in 

Nederland in de prostitutie te werken. Opsporen, informatie 

verzamelen en preventie, alles komt voorbij in de dagelijkse 

strijd tegen mensenhandel die het Sluisteam voert. Hun 

werk gaat door, in het continue komen en gaan dat onze 

luchthaven kenmerkt.    

‘Schiphol	is	een	
mainport	van	

Europa,	dus	ook	
voor	mensenhandel’

Schiphol, woensdagochtend, kwart over zeven. Het oogt gezellig, 

veel mensen, veel beweging. Maar hoe gezellig het ook lijkt, helaas 

is Schiphol niet voor iedereen het begin van een mooie vakantie 

of succesvolle zakenreis. Waarom? Mensenhandel. Vraag maar 

aan het Sluisteam van de Koninklijke Marechaussee (KMar). 

Iedere dag komt deze speciale opsporingseenheid van de KMar 

in aanraking met mensenhandel. Rein van Duijn van het Centrum 

tegen Kinderhandel en Mensenhandel mocht een dagje mee.  

MENSENHANDEL 
VIA SCHIPHOL:

HET SLUISTEAM 
ZIT ER BOVENOP!

Mijn dag bij het Sluisteam begint met een paspoortcontrole en het ophalen van een 

bezoekerspas. Vervolgens een controle van mijn rugtas, door de bodyscan, en op naar 

de G-pier, het hoofdkwartier van het Sluisteam. Dit team, opgericht in 1994, houdt zich 

bezig met de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel op de luchthaven. Het 

Sluisteam is een onmisbare schakel om op de luchthaven, toegangspoort tot Europa, 

migratiecriminaliteit in te dammen. Een vorm van criminaliteit die in de laatste jaren 

sterk is gestegen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er meer en makkelijker geld mee te 

verdienen valt dan met drugshandel. Ook van mensenhandel specifiek nemen het aantal 

meldingen ieder jaar toe. 

MENSENSMOKKEL EN MENSENHANDEL 
Het Sluisteam bestaat inmiddels uit vijfentwintig medewerkers en waar de focus eerst op 

mensensmokkel lag, is het fenomeen mensenhandel erbij gekomen. Ramon, één van de 

senior rechercheurs, vertelt: ‘Bij zowel mensensmokkel als mensenhandel gaat het om 

een vorm van migratiecriminaliteit, maar er is een belangrijk verschil. Mensensmokkel is 

vooral gericht op het faciliteren van illegale grensoverschrijdingen. Hier komen bijvoorbeeld 

identiteitsfraude en valse reisdocumenten om de hoek kijken. Mensenhandel is vooral 

gericht op de uitbuiting van mensen, denk aan prostitutie of het inzetten van goedkope 

arbeidskrachten’. Beide vormen van migratiecriminaliteit eisen een andere aanpak. 

Mensensmokkel is een kwestie van heterdaad zaken, door het Sluisteam ‘hit-and-run 
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Wat ik bij me draag is een project van Fier. Samen met de meiden maakten  
we een boekje met foto’s en verhalen over hun meest dierbare voorwerp. 
Dit project werd mogelijk gemaakt door een anoniem fonds.
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 wat ik 
bij me 
   draag...

MIRANDA (13): ‘Dit armbandje komt uit 

Griekenland. Ik kreeg het toen ik drie jaar oud 

was tijdens een vakantie met mijn ouders. Toen 

waren ze nog bij elkaar; een paar jaar later gingen 

ze scheiden. Vreselijk vond ik dat. En nog steeds 

eigenlijk. Dit armbandje is een soort symbool van 

hoe het vroeger was.

Het armbandje is nog altijd heel belangrijk voor 

me. Het heeft, samen met mij, veel meegemaakt. 

Ik droeg het bij me toen ik werd misbruikt door 

verschillende jongens. Het bood me in die tijd een 

soort troost, ik had altijd de steun van mijn ouders 

bij me – zo voelde het. Mijn ouders weten niet dat 

dit armbandje zo belangrijk voor me is, ik heb het 

ze nooit verteld. Waarom weet ik niet. Misschien 

wel omdat ik bang ben dat ik hun verdriet doe. 

Omdat ‘ie een beetje is uitgerekt, draag ik 

het armbandje niet meer; veel te bang dat hij 

kapot gaat of dat ik hem kwijtraak. Hij zit veilig 

opgeborgen in een doosje. Als ik me verdrietig 

voel, pak ik hem er bij en denk ik aan leuke dingen. 

Ik vind hem mooi zo, met al die oogjes. Ik zie ze 

als de ogen van mijn familie; zij kijken met me 

mee.’

OOGJES
KENZI (15): ‘Robot heb ik al vanaf dat ik heel 

klein was. Ik kreeg hem van mijn moeder. Andere 

knuffels had ik niet, het was altijd Robot. Van 

poppen hield ik ook al niet, daar had ik gewoon 

niets mee. Robot was voor mij genoeg. Ik speelde 

met hem, praatte met hem. Nog steeds trouwens. 

Dan zeg ik tegen hem dat alles goed komt. Nee, 

hij praat niet terug. Maar dat hoeft ook niet, het 

gevoel is genoeg.

Robot doet me denken aan thuis, aan mijn 

familie. Als ik herinnerd wordt aan alles wat er is 

gebeurd, pak ik Robot op. Dan voel ik me veilig. 

Als ik hem vasthoud, voelt het als thuis. Ik ben 

nu al twee jaar van huis, het is gewoon fijn dat 

Robot bij me is.

Hij is apart en daar houd ik wel van. Die kleurtjes, 

en hij kijkt blij. Hij is gewoon anders dan anders. 

Zijn ogen zijn grappig, en zijn hoofd; dat wiebelt 

als je hem beweegt. Hij zit wel eens naast me op 

de bank en dan vragen de meiden: wat is dat? 

Mijn robot, zeg ik dan. En dan willen ze hem 

vasthouden. Dat vind ik prima hoor, zo lang ze 

hem maar niet kapotmaken.’

Robot
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Kracht Vasthouden 
   is genoeg

MYKELA (16): ‘Ik kreeg Popje toen ik vier jaar 

was en in het ziekenhuis lag. Als jong meisje kon 

ik mezelf niet goed uiten. Eten en drinken wilde 

ik niet, waardoor ik uitdroogde. In het ziekenhuis 

kreeg ik Popje van de buren. Sinds die dag is ze 

bij me.

Popje staat voor kracht en voor warmte; voor 

het perfecte wereldje waar ik tot mijn vijfde in 

leefde. Vanaf mijn zesde zijn er veel dingen met 

me gebeurd. Het ging mis bij ons thuis, vooral 

vanwege mijn vader. Hij dronk en gebruikte 

drugs, was er nooit voor me. 

Gelukkig was Popje er wel. Ook toen ik later in 

handen viel van een man die misbruik van me 

maakte, was Popje bij me. Aan haar kon ik me 

altijd vasthouden, zij liet me warmte voelen. De 

liefde die ik nooit gekregen heb, kreeg ik van haar. 

Popje geeft me kracht. Ze weet alles van me. 

Praten tegen haar hoeft niet, vasthouden is 

genoeg. Popje is al vaak opnieuw in elkaar 

gezet. Mijn moeder heeft haar benen er wel eens 

achterstevoren aangezet. Gelukkig zitten ze nu 

weer goed.’

RUQAYA (23): ‘Ik was veertien toen mijn moeder 

overleed. Ze werd ’s nachts wakker en voelde zich 

niet goed. De volgende ochtend was ze er niet 

meer. Al snel na haar dood is ze overgebracht 

naar Afghanistan, haar geboorteland. In onze 

cultuur moet het lichaam terug naar de ouders. 

Mijn opa en oma hebben haar daar begraven. 

Afgelopen zomer zat ik bij mijn moeders graf en 

heb ik haar verteld wat er met me is gebeurd en 

wat zij voor mij heeft betekend. Ik vertelde haar 

hoe dankbaar ik ben dat zij mij de weg heeft 

gewezen en dat als ze me nu kon zien, ze trots op 

me zou zijn. Daarna nam ik afscheid; ik wist dat 

het voorlopig de laatste keer zou zijn dat ik haar 

graf kon bezoeken. 

Er liggen daar veel stenen, maar het voelde alsof 

deze steen naar me keek - alsof hij met me mee 

wilde. Hij zit nu veilig in een doosje. Deze steen 

geeft me het gevoel dat er iemand is die me 

steunt. Mijn moeder heeft een moeilijk leven 

gehad binnen onze familie, we hadden dezelfde 

problemen. Zij leerde me om voor mezelf te 

kiezen en dat heb ik gedaan. Deze steen geeft me 

de kracht om door te zetten.’
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goed met me. Ik houd het liever voor mezelf. 

Ik wil niet dat de hele wereld weet hoe het 

met me gaat. Bovendien: ik schaam me er 

heel erg voor. Niemand krijgt mijn littekens te 

zien. Ik draag altijd bedekkende kleding. Mijn 

lichaam zoals het er nu uitziet… het schrikt af. 

En ik wil gewoon niet dat mensen zich zorgen 

over me maken. Daar heb ik in het verleden 

niet zulke goede ervaringen mee gehad. Een 

maatschappelijk werkster die ik ooit op school 

sprak, speelde alles rechtstreeks door aan mijn 

ouders. Thuis kreeg ik de volle laag, hoe ik het 

in mijn hoofd haalde om met andere mensen te 

gaan praten. Vanaf dat moment ben ik gestopt 

met praten.

HECHTPLEISTER
Ik snijd mezelf dagelijks, een krasje of een diepe 

snee. Als ik dissocieer kies ik de plek niet bewust 

uit, dan gebeurt het gewoon zonder dat ik er 

eigenlijk bij ben. Andere keren kies ik bewust 

waar in mijn huid ik het mesje zet. Ik weet 

inmiddels hoe ver ik kan gaan. Soms schiet ik 

uit en denk ik: oei, dat moet gehecht. Dan plak 

ik mijn wond zelf dicht met een hechtpleister. 

Naar de huisarts of de spoedeisende hulp ga 

ik niet meer; te veel onbegrip. Ze laten je lang 

wachten als je jezelf pijn hebt toegebracht, en 

de manier waarop ze naar me kijken… Je ziet ze 

denken: daar heb je weer zo’n aandachttrekker, 

ik heb wel wat beters te doen dan zo iemand 

dichtnaaien. Het maakt me verdrietig als 

mensen me niet als een volwaardig persoon 

zien. Ik zou ze willen zeggen dat ik dit niet 

zomaar doe, dat dit mijn manier van overleven 

is. Ik denk dat veel medisch personeel weinig 

weet over zelfbeschadiging. Ze zijn zo medisch 

gericht dat ze waarschijnlijk niet veel meekrijgen 

van psychische ziektebeelden. Daarom zou 

het mooi zijn als er meer openheid is over dit 

onderwerp. Mensen moeten weten wat het is, 

waarom het gebeurt. Niemand doet zichzelf 

zomaar pijn. Kijk alsjeblieft niet afkeurend naar 

ons, zou ik willen vragen, maar help ons net als 

iedere andere patiënt.

LITTEKENS
Naar mijn eigen lichaam kijk ik nooit, puur 

omdat ik het niet wil zien. Maar toen ik gevraagd 

werd voor dit interview heb ik toch even bewust 

naar mijn littekens gekeken. Ik schrok van wat 

ik zag, van de hoeveelheid en de ernst van de 

wonden. Het ziet er niet uit. Dat het zo erg was 

had ik niet in de gaten. Het maakt dat ik me 

nog meer voor mezelf schaam. Ik schaam me 

voor alles wat er in mijn hoofd zit, voor alles 

wat er vroeger is gebeurd. Voor wat ik nu doe. 

Snijden is ziek, ik weet het. 

Ik zou heel graag een leven willen zonder 

snijden, maar ik weet niet zo goed hoe. Mijn 

trauma’s moeten eerst weg. Snijden is niet de 

oplossing, maar zodra ik in nood zit denk ik 

alleen maar: niet meer voelen, niet meer voelen, 

niet meer voelen. En de gemakkelijkste manier 

om dat voor elkaar te krijgen, is even een mesje 

in mijn huid te zetten of een sigaret op mijn 

been uit te drukken.’    

Ssnijden    t egen de pijn
ZELFBESCHADIGING

Een	mes	in	je	huid,	of	een	stuk	glas.	
Een	 sigarettenpeuk	 op	 je	 arm.	 Je	
knokkels	 tot	 bloedens	 toe	 stukslaan	
op	 een	 muur.	 Bleekwater	 drinken.	
Je	 haren	 uittrekken.	 Een	 overdosis	
pillen	slikken…	Naar	schatting	heeft	
18%	 van	 de	 jongeren	 zichzelf	 wel	
eens	beschadigd.	H.o.p.e.	(25)	is	één	
van	 hen,	 zij	 beschadigt	 zichzelf	 al	
van	jongs	af	aan.	‘Snijden	maakt	me	
rustig.’	

‘Het begon toen ik nog heel klein was, met 

hoofdbonken tegen de muur. Mijn jeugd was 

moeilijk, er gebeurde van alles om me heen 

waar ik geen controle op had. Ik werd fysiek en 

emotioneel mishandeld door mijn ouders. Ook 

ben ik misbruikt. Ik wist me geen raad, niet met 

mezelf en niet met mijn emoties. Daarom begon 

ik mezelf pijn te doen. Hierdoor werd het leeg in 

mijn hoofd en had ik voor even de controle. Zo 

is het nu nog steeds: ik bepaal wat er met mijn 

lichaam gebeurt, ik bepaal wanneer ik pijn heb.   

Vanaf mijn twaalfde ging het hoofdbonken over 

in krassen, snijden en branden met sigaretten. 

Ook trok ik mijn haar uit en stopte ik met 

eten. Maar het was voornamelijk snijden, met 

scheermesjes. Ik begon op mijn onderarmen, 

niet heel diep, maar wel duidelijk zichtbaar. 

Toen ik er op school commentaar op kreeg 

(klasgenoten zeiden dat ik knettergek was) 

verplaatste ik het snijden naar mijn borst, buik 

en benen.

ROES
Ik haat wie ik ben, ik haat mijn lichaam. Ik 

ben niets waard, een mislukkeling. Dat is me 

jarenlang verteld door mijn ouders, het zit als 

een mantra in mijn hoofd. En daarmee ook 

de drang om mezelf te snijden. Door mezelf 

te snijden, straf ik mezelf. Het brengt me 

tegelijkertijd in een soort roes. Ik word er rustig 

van. Een ander drinkt en blowt, ik doe dit. De 

pijnprikkel geeft me een fijn gevoel, het werkt 

als  een pijnstiller. Door een mesje in mijn huid 

te zetten, snijd ik letterlijk en figuurlijk mijn 

gevoel af - mijn manier om even niet te hoeven 

voelen. Heel af en toe lukt het me om de drang 

te weerstaan, op de momenten dat ik wat beter 

in m’n vel zit. Dan zet ik de muziek keihard, ren 

rondjes in mijn kamer, schrijf, praat, dat soort 

dingen. 

AANDACHT
Snijden is voor mij niet een manier om te 

communiceren, om aandacht te vragen, in 

tegenstelling tot sommige andere snijders. Zij 

laten zien: ik heb gesneden, dus het gaat niet 

‘IK DOE 
DIT NIET 

ZOMAAR, 
DIT IS MIJN 

MANIER VAN 
OVERLEVEN’DEFINITIE

Zelfbeschadiging is het bewust en 

onbewust toebrengen van letsel 

aan het eigen lichaam, zonder de 

intentie te hebben het leven te willen 

beëindigen.  

Bron: www.zelfbeschadiging.nl

CIJFERS
De meest recente internationale 

studies omtrent zelfbeschadiging 

stammen uit 2012 en daarin lopen 

de cijfers wat uiteen. Jennifer 

Muehlenkamp e.a. deden in 2012 een 

internationaal vergelijkend onderzoek 

en stellen dat 18% van de jongeren 

zichzelf wel eens heeft beschadigd 

(bron: International prevalence of 

adolescent non-suicidal self-injury 

and deliberate self-harm). In een 

andere studie uit 2012 is er sprake 

van 24% (Adolescent non-suicidal 

self-injury: A cross-national study of 

community samples from Italy, the 

Netherlands and the United States).

LANDELIJKE STICHTING 
ZELFBESCHADIGING
De Landelijke Stichting 

Zelfbeschadiging (LSZ) ondersteunt 

en bevordert de eigen regie en 

kracht van mensen die zichzelf 

beschadigen en hun naasten en 

behartigt hun belangen ten opzichte 

van beleidsmakers, onderzoekers en 

hulpverleners. Daarnaast biedt de 

stichting lotgenotencontact en neemt 

initiatieven om het taboe en stigma 

rond zelfbeschadiging te doorbreken.
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Ik	ben	trots	op	de	medewerkers	
van	ons	Expertisebureau	Online	

Kindermisbruik.	Ze	werken	
met	enorm	veel	passie,	bekijken	

keer	op	keer	verschrikkelijke	
beelden,	maar	blijven	rustig	en	

handelen	verstandig.	

Als ik denk aan Fier, 
denk ik aan rechtop staan, 

je rug rechthouden. 
DAT IS WAT FIER DOET IN EEN TOCH WEL TUMULTUEUS VELD. 

DE RUST EN DE VASTBERADENHEID DIE DE MEDEWERKERS 

UITSTRALEN: WE GEVEN NIET OP, WE PAKKEN DIT AAN. 

MET EEN ONVERVALSTE FIERHEID.

Met Fier wisselen 
we ervaringen uit, 
versterken elkaars 

kennis. 
WAT KUNNEN WE DOEN EN WAT MOETEN WE 

DOEN OM HET MAKEN EN VERSPREIDEN VAN 

AFBEELDINGEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK 

VAN KINDEREN TE STOPPEN? FIER DAT WE 

SAMEN DIE STRIJD AAN KUNNEN GAAN.

TROTS OP M’N KINDEREN. OP DE 

OUDSTE, DIE ZICH ONTWIKKELT 

TOT EEN VERSTANDIG EN 

MOOI KIND, EN ONDANKS 

ZIJN WORSTELINGEN ALTIJD 

EEN ANDER IN OGENSCHOUW 

NEEMT. DE JONGSTE, EEN 

TRANSGENDERKIND, DIE DURFT 

TE ZIJN WIE ZE IS.

Ons internationale 
netwerk maakt me 
trots. We werken 
samen met 45 
meldpunten van 
afbeeldingen van 
seksueel misbruik van 
kinderen in de wereld. 
En we maken prachtige 
verbindingen met 
opsporingsdiensten en de 
industrie. Iedereen is het 
erover eens: dit probleem 
moet de wereld uit. 

Tegen	de	jongens	en	
meisjes	die	slachtoffer	zijn	
van	seksueel	geweld	zou	ik	

willen	zeggen:	dit	klopt	niet.	
Wees	trots	op	wie	je	bent	en	

laat	je	niet	kisten	door	
wat	er	is	gebeurd.

Arda Gerkens	is	directeur	van	het	Expertisebureau	Online	
Kindermisbruik,	ook	wel	bekend	van	het	Meldpunt	Kinderporno.	
We	vroegen	haar	waar	zij	fier	op	is.

48 | FIER!

De puberteit in combinatie met een trauma, een extreem laag 

zelfbeeld en beginnende persoonlijkheidsproblematiek. Dat is zo 

ongeveer hét recept voor zelfbeschadiging, zegt Christine Albers, 

psychotherapeut bij Fier. ‘Als puber ben je kwetsbaar. Al die 

hormonen, de emoties… je leven is een zoektocht. En als je in deze 

periode ook nog eens moeilijke dingen meemaakt, bijvoorbeeld een 

verkrachting of de scheiding van je ouders, dan maakt dat je extra 

kwetsbaar. Zeker als je niet de juiste steun krijgt, je geen stabiele 

persoonlijkheid hebt en je niet goed weet hoe je met je emoties 

moet omgaan. Jezelf knijpen, slaan of ergens tegenaan stompen 

kan dan enorm opluchten - een korte termijn oplossing om even niet 

de geestelijke pijn te hoeven voelen.’ 

Dwayne Meijnckens, bureaucoördinator van de Landelijke Stichting 

Zelfbeschadiging, ziet op het forum www.zelfbeschadiging.nl veel 

jongeren tussen de 11 en 25 die worstelen met hun gevoelens en 

emoties. ‘Deze jongeren zijn wanhopig, dragen vaak een enorme 

last met zich mee vanuit trauma’s, pesterijen of thuissituaties. Er is 

spanning, ze komen in een tunnelvisie terecht en zien geen andere 

uitweg dan zichzelf pijn te doen.’

INNERLIJKE PRIKKEL
Volgens Meijnckens en Albers begint zelfbeschadiging vaak 

vrij onschuldig, veelal met behulp van huis-tuin-en-keuken 

‘gereedschap’: punaises, paperclips, een schaar of een pincet. Een 

licht krasje in de huid, of een wondje dat steeds opnieuw wordt 

opengekrabd. ‘Met een heel diepe snee begint het nooit’, zegt Albers, 

‘Maar dat kan het wel worden als er niet op tijd wordt ingegrepen. 

Wat in de tienerjaren begint kan doorgaan tot in de volwassenheid. 

Bij zelfbeschadiging geldt: hoe langer je het doet, hoe meer het 

vanuit een innerlijke prikkel komt. Het wordt een soort patroon, een 

gewoonte waar je naar teruggrijpt als je het even moeilijk hebt.'

Ingrijpen gebeurt volgens Meijnckens en Albers te weinig. ‘Er rust 

een stigma op zelfbeschadiging’, zegt Meijnckens. ‘Men is er bang 

voor. Het is bovendien een lastig te begrijpen fenomeen. Word ik 

meegesleept? Wordt het erger als ik er aandacht aan geef? Met 

dat soort vragen houdt de maatschappij zich bezig. Terwijl personen 

die zichzelf beschadigen in feite een heel duidelijk signaal afgeven: 

help me.’

‘Veel mensen, ook hulpverleners, weten vaak niet goed wat de 

achterliggende oorzaak van zelfbeschadiging is’, vult Albers aan. 

‘En ze hebben geen idee hoe ze erop moeten reageren. Maar erover 

zwijgen is al helemaal geen goed idee. Dan leren jongeren niet hoe 

ze wél op een gezonde manier kunnen omgaan met hun emoties.’

Ga het gesprek aan, adviseren Albers en Meijnckens, vraag naar de 

achterliggende reden van de zelfbeschadiging. ‘En laat vervolgens 

zien dat er ook andere manier zijn om gevoelens te uiten’, zegt 

Albers. ‘Zoek alternatieven. Wat kun je doen als je je rot voelt? Is dat 

een kopje thee drinken, even contact zoeken, een wandeling maken? 

Hoe laat je de spanning zakken?’

Meijnckens: ‘We zien wel eens contracten voorbijkomen ‘als ik mezelf 

beschadig tijdens mijn opname of therapie, stopt mijn behandeling’, 

maar dat is schijnveiligheid. Het is als een pleistertje plakken op een 

heel grote wond. Terwijl als je de oorzaak van de spanning weet weg 

te nemen, in veel gevallen ook de zelfbeschadiging afneemt.’ 

ONBEGRIP
‘Professionals moeten echt met dit thema aan de slag’, stelt 

Meijnckens. ‘Want het taboe en de vooroordelen maken 

hulpverlening weinig toegankelijk en het zelfbeeld van deze jongeren 

maakt het lastig om zelf hulp te vragen. Onbegrip en gebrek aan 

kennis maken bovendien dat hulpverleners lang niet altijd de beste 

zorg bieden. Schrijnend voorbeeld is dat mensen die zichzelf toch 

vrij ernstig hebben beschadigd op de Spoed Eisende Hulp als laatste 

worden geholpen en soms zelfs zonder verdoving worden gehecht. 

Niet in elk ziekenhuis, maar het komt regelmatig voor.’ Albers: ‘Hoe 

vernederend is dat, ook nog eens op je kop krijgen, terwijl je het 

al zo moeilijk hebt? Je voelt de afwijzing, je voelt dat ze denken: 

dom kind. Terwijl het juist een taak voor professionals is om iemand 

gerust te stellen en op te vangen nadat er iets naars is gebeurd. Het 

zou mooi zijn als er meer begrip komt voor zelfbeschadiging en dat 

er wordt gevraagd: hoe kan ik jou helpen, wil je er iets over vertellen 

of wil je dat ik je gewoon verbind? Het is het heel schrijnend dat 

mensen nu zelf pleisters gaan plakken, terwijl de littekens misschien 

minder ernstig waren geweest als ze door een specialist waren 

gehecht.’    

De naam H.o.p.e. is om privacy redenen gefingeerd. H.o.p.e. is lid van de 

cliëntenraad van Fier en schrijft blogs op www.fier.nl

Illustraties: Nellie de Boer

' ZELFBESCHADIGING IS EEN SIGNAAL'



             ‘IK HOOP 
DAT IK 

ANDEREN KAN 
INSPIREREN’
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‘Ik was een jaar of vijftien toen ik ontdekte dat ik op vrouwen 

viel. Mijn moeder dacht dat ze een hartaanval kreeg, toen 

ik het vertelde. Ze heeft me een week lang genegeerd.  

Mijn vader mocht van niets weten. Homoseksualiteit is 

in onze cultuur onacceptabel. Het mag niet. En het kan 

niet. Jarenlang leidde ik een dubbelleven. Thuis was ik 

het gehoorzame meisje dat alles voor haar ouders deed: 

wassen, strijken, koken, schoonmaken en de zorg voor 

mijn jongere broertjes op me nemen. Op school was ik 

een moderne Turkse met veel vrienden én een vriendin. 

Regelmatig stonden deze twee werelden lijnrecht tegenover 

elkaar. Zo werd bij mij thuis niet over seksualiteit en relaties 

gesproken, iets wat bij mijn vrienden wel vaak onderwerp 

van gesprek was. Van mijn ouders mocht ik op school 

niet naast een jongen zitten. Daar maakte ik met mijn 

vriendinnen dan weer grapjes over:  als lesbienne kon ik toch 

juist beter niet te dicht in de buurt van meisjes komen?! 

Vaak voelde ik me door de kloof tussen deze twee werelden 

verdrietig en eenzaam. Op die momenten zonderde ik me 

af in mijn slaapkamer. Mijn ouders maakten zich daar niet 

druk om, tenzij anderen het merkten. Zo zei een familielid 

ooit: “Wat kijkt jullie dochter nors”. Mijn ouders scholden 

me verrot. Ik bracht de eer van de familie te schande. Toen 

ze ontdekten dat ik een vriendin had, brak de hel helemaal 

los. Mijn vader dreigde me iets aan te doen. Hij was woest! 

Met een tas kleding én mijn paspoort vluchtte ik het huis 

uit. Ik kwam terecht bij Fier. Mijn leven was niet meer veilig 

bij mijn ouders thuis.’  
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            ‘DE EER VAN DE FAMILIE 
IS BELANGRIJKER DAN 

MIJN EIGEN GELUK’

DE TURKSE AISHA (20) VLUCHTTE HET HUIS 
UIT TOEN HAAR OUDERS ONTDEKTEN DAT ZE 
LESBISCH IS. DE KANS OP EERWRAAK WAS TÉ 
GROOT. TEGENWOORDIG PAKT ZE SAMEN MET 
DE POLITIE EERGERELATEERD GEWELD AAN. 
‘MIJN OUDERS ZIJN NET ALS IK SLACHTOFFERS.’  
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‘Doormiddel van systeemtherapie heb ik geprobeerd het contact met 

mijn ouders te herstellen. Dat is niet gelukt. Ze accepteren niet wie 

ik ben. Mijn moeder baalt dat ze twintig jaar geleden geen abortus 

heeft gepleegd. Ze heeft me meerdere malen de dood toegewenst. 

Mijn vader maakt de rest van de familie wijs dat ik studeer in een 

andere stad. De werkelijke reden van mijn vertrek komt, als het aan 

hem ligt, nooit aan het licht. Dat de eer van de familie belangrijker is 

dan mijn geluk, doet pijn. Het veroorzaakt zelfs een identiteitscrisis: 

wie ben ik? En waarom ben ik anders dan anders? Bij Fier volg ik 

traumatherapie om mijn verleden een plekje te geven. Dat  lucht op, 

maar het haalt ook nare herinneringen naar boven; het dubbelleven 

wat ik lange tijd leidde heeft me letterlijk en figuurlijk opgebroken. 

Gelukkig krijg ik veel steun van mijn vriendin. Zij staat altijd voor me 

klaar. We zijn zelfs samen naar de andere kant van het land verhuisd. 

Daar hebben we, in een prachtig huis met uitzicht over de landerijen, 

een nieuw bestaan opgebouwd.’

‘Ooit hoop ik met mijn verhaal uit de anonimiteit te treden, zodat 

ik anderen kan inspireren. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen 

uit mijn cultuur, vooral jongeren, doodongelukkig zijn; zij verkiezen 

de normen en waarden van de familie boven hun eigen geluk. Dit 

gegeven maakt me verdrietig, maar het beangstigt me ook: hoe 

monddood is en gaat de Arabische wereld worden? Ook over de 

vluchtelingenproblematiek maak ik me zorgen. Veel jonge kinderen 

groeien net als ik op tussen twee culturen. Om niet alleen maar 

vanaf de zijlijn toe te kijken, werk ik samen met de politie om 

eergerelateerd geweld aan te pakken. Ik vertel mijn verhaal bij 

voorlichtingsbijeenkomsten en adviseer agenten over hoe om te 

gaan met gezinnen waar eerkwesties spelen. Veel bewondering heb 

ik voor de agent die bemiddelde bij de systeemgesprekken tussen 

mijn ouders en mij. Hoewel de missie niet slaagde, lukte het hem 

wél om een fatsoenlijk gesprek met mijn ouders te voeren. Wat hij 

deed? In burgerkleding luisteren naar hun verhaal. Want, zei hij: “Jij 

bent slachtoffer, maar eigenlijk zijn zij het ook.” Op de dood na is het 

aantasten van de eer het ergste wat hen kan overkomen. Ik hoop dat 

er ooit een moment komt dat ik het weer leuk en gezellig met mijn 

ouders heb. Dat ze me accepteren om wie ik ben én dat ze zien wat 

een fijn leven ik leid. Uiteindelijk is dat ook hetgeen zij willen: een 

gelukkige dochter.’    

De naam Aisha is gefingeerd.

VOOROORDELEN ZIJN VAN ALLE TIJDEN.  Vooroordelen over vrouwen dus ook. 

Opmerkingen als ‘Vrouwen denken met hun buik’, ‘Vrouwen willen gewoon hard worden 

(aan)gepakt’ en ‘Vrouwen doen alles voor geld’ zijn generaliserend en ongefundeerde 

uitingen van mensen, meestal mannen, die weinig respectvol omgaan met de medemens. 

Respectvol omgaan met vrouwen zou van alle tijden moeten zijn. Helaas is dat niet het geval. 

Kortgeleden zag ik een reportage van Alberto Stegeman. Hij toonde aan dat mannen die 

zich uitgaven voor rijschoolhouder in aangeboden advertenties, vrouwen gratis rijles zouden 

geven in ruil voor seks. Zij namen het ‘rijles’ geven wel erg letterlijk. Het blijkt dat dit in 

natura afrekenen van de rijles wettelijk is toegestaan. Jonge meisjes die rijles nemen en 

vatbaar zijn voor ‘aantrekkelijke, geld-besparende acties’ van louche autorijschoolhouders 

zijn kwetsbaar.

Nu vrouwen/meisjes vanaf 16,5 jaar, dus minderjarig al achter het stuur van een auto mogen 

kruipen, is het van belang dat de wetgever zich inspant om een Verklaring Omtrent Gedrag 

te vragen aan rijschoolhouders. Voor de eerste de beste voetbal- of hockeytrainer is dat al 

het geval. Gelukkig is de Tweede Kamer bezig hier actie op te ondernemen, maar het blijft 

raar dat dit met het verlagen van de leeftijd om rijles te mogen nemen, niet is opgepakt. 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties krijgt gelukkig steeds meer aandacht, en terecht.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is volstrekt onaanvaardbaar. Bij de aanpak daarvan gaat 

het om alle vormen, ongeacht leeftijd, sekse, etniciteit en sociaal economische status. En 

het komt zowel voor in huiselijke kring als in professionele omstandigheden. Uit onderzoek 

blijkt dat vrouwen gemiddeld pas naar de politie stappen nadat ze vijfendertig keer door 

hun man of vriend mishandeld zijn. Juist professionals hebben een belangrijke sleutelrol in 

de aanpak. Zij moeten scherp zijn op signalen en op basis daarvan kunnen handelen, zodat 

het geweld zo vroeg mogelijk kan worden gestopt. Dit geldt voor alle vormen van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties. 

De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties is inmiddels sterk verankerd in wetgeving. 

Recent is de Goedkeurings- en Uitvoeringswet van het Verdrag van Istanboel, die de aanpak 

van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld regelt, door beide Kamers aanvaard. Het 

Verdrag geeft een belangrijke impuls aan het verder versterken en verbeteren van de aanpak 

van geweld tegen vrouwen. Maar de aanpak van dit onderwerp blijft onze inzet vragen. Nog 

te vaak worden we opgeschrikt door gewelddadige incidenten met soms dodelijke afloop. 

Ze laten zien hoe hardnekkig geweld in afhankelijkheidsrelaties is en hoe moeilijk het soms 

is dit geweld te voorkomen. De familie, vrienden, buren, professionals en gemeenten hebben 

een rol en een verantwoordelijkheid om geweld in afhankelijkheidsrelaties op te merken, aan 

te pakken en terug te dringen. Met name zij vormen de spil in de zo nodige ketenaanpak. 

Hun rol kan nog worden versterkt. Daarom is en blijft een gezamenlijke aanpak van rijk, 

gemeenten, professionals en burgers onverminderd nodig. 

Wietze de Haan

WIETZE DE HAAN is een 

Fries politicus en was statenlid 

van Friesland. Momenteel is hij 

ambassadeur van Fier.

column
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‘MIJN VADER MAAKT DE REST 
VAN DE FAMILIE WIJS DAT IK 
STUDEER IN EEN ANDERE STAD’

‘	VROUWEN	STAPPEN	
PAS	NAAR	DE	
POLITIE	NADAT	
ZE	VIJFENDERTIG	
KEER	DOOR	HUN	
MAN	OF	VRIEND	
MISHANDELD	ZIJN’

NOG EEN LANGE
WEG TE GAAN
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Geweld stoppen? 
Dat doen we samen!

Het	onderzoek	naar	de	duurzaamheid	

van	Bijzondere	Vriendschappen	wordt	

gefinancierd	door	het	Kansfonds	

en	Stichting	Weeshuis	der	

Doopsgezinden.

Er met elkaar voor zorgen dat het geweld stopt, door kennis te 

vergroten. Dat is waar de Fier Academy voor staat. Of het nu 

gaat om huiselijk geweld, kindermishandeling, (vroegkinderlijke) 

traumatisering, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, 

mensenhandel/loverboyproblematiek of complexe scheidingen. 

‘Hierin hebben we een missie’, zegt Nynke Plantinga, teamleider 

bij de Fier Academy. ‘Wij zien in ons werk dagelijks de gevolgen 

van al deze vormen van geweld. Zowel de slachtoffers als plegers 

van geweld hebben we goed leren kennen. Hierdoor weten we hoe 

geweld ontstaat, welke behandeling het meest effectief is, hoe je dit 

geweld kunt voorkomen en wat hiervoor nodig is. Samen met andere 

professionals, ouders én scholen gaan we graag de strijd aan. Want 

de cirkel van geweld doorbreken, kunnen we niet alleen; kennis delen 

is essentieel.’  

ACTUALITEIT
‘Geweld en de gevolgen daarvan blijven vaak lang onopgemerkt door 

de directe omgeving en door professionals’, vertelt Plantinga. Een 

belangrijke focus in het voorlichtings- en opleidingsaanbod van de 

Fier Academy is dan ook het leren herkennen van de signalen van 

verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en het 

bespreekbaar maken ervan. 

Maar daar blijft het niet bij. Plantinga: ‘Geweld heeft verstrekkende 

gevolgen op psychisch en sociaal vlak. Om slachtoffers, maar óók 

getuigen en plegers te helpen bij de gevolgen van geweld én bij 

het stoppen van geweld is specialistische hulp nodig. Binnen Fier 

en bij onze ketenpartners hebben we veel kennis en expertise tot 

onze beschikking. Deze professionals doen dagelijks waardevolle 

praktijkervaring op. Samen met specialisten binnen én buiten Fier 

vertalen we deze kennis en expertise continu naar een concreet intern 

en extern scholingsaanbod. Daarbij is de actualiteit altijd leidend: wat 

gebeurt er in de wereld en wat kunnen wij betekenen?’    

FIER ACADEMY

Hoe signaleer je geweld in afhankelijkheidsrelaties? Hoe maak je het bespreekbaar? Hoe 
kun je (escalatie van) problematiek voorkomen en daadwerkelijk stappen zetten om het 

geweld te stoppen? Kennis is macht!  De Fier Academy, ons landelijk opleidingscentrum, wil 
taboes doorbreken en kennis én deskundigheid vergroten door het bieden van trainingen, 

AANBOD FIER ACADEMY
De Fier Academy biedt onder andere:
•  voorlichting aan jongeren, ouders, professionals en het ‘brede 

publiek’;
•  opleidingen en trainingen aan professionals in onderwijs, 

hulpverlening, politie en justitie;
•  advies aan andere (zorg- en onderwijs-) organisaties bij 

geweldsincidenten (seksueel of fysiek geweld);
•  presentaties en workshops op nationale en internationale 

congressen;
•  jaarlijkse congressen en symposia in samenwerking met o.a. 

Logacom en Uitgeverij SWP. 

-	20	september	2016:	Middagsymposium Trauma, wat 

  doe je met me? 

-	24	november	2016:	Jaarcongres Huiselijk Geweld. 

Meer informatie: www.fier.nl/agendaoverzicht

Interesse in een voorlichting, training of opleiding van de Fier 

Academy? Neem contact op via fieracademy@fier.nl / 058 – 215 

70 84 of kijk voor meer informatie op www.fier.nl/fier-academy

ONDERZOEK: 

LEREN VAN 
VRIENDSCHAP
Alweer	 zeven	 jaar	 geleden	 lanceerde	 Fier	 het	 project	 Bijzondere	

Vriendschappen	waarin	vrijwillige	maatjes	gekoppeld	worden	aan	meiden	

die	bij	Fier	verblijven.	Onze	onderzoeksgroep	besloot	dit	project	eens	kritisch	

onder	de	loep	te	nemen:	worden	er	langdurige	en	intensieve	vriendschappen	

gesloten	tussen	vrijwilligers	en	cliënten?	En	helpen	deze	vriendschappen	bij	

de	sociale	ontwikkeling	van	deze	meiden	die	door	traumatische	ervaringen	

vaak	moeite	hebben	met	het	vormen	van	gezonde	relaties?	

Floortje Kunseler is senior onderzoeker bij Fier en deed samen met haar collega’s 

onderzoek naar de duur en effectiviteit van de vriendschappen. Kunseler: ‘We 

vroegen (oud)cliënten en vrijwilligers naar hun ervaringen. Hoe tevreden waren ze 

over de vriendschap? Wat deden ze zoal samen? Waren er moeizame momenten? 

Maar ook: kunnen meiden zich specifieke leermomenten herinneren en passen ze 

deze ook toe in hun verdere sociale leven?’

SOCIAAL STERKER
Het onderzoeksrapport wordt binnenkort gepubliceerd, maar Kunseler licht alvast 

een tipje van de sluier op: ‘Uit het onderzoek komt in ieder geval naar voren dat 

bijzondere vriendschappen positieve effecten kunnen hebben op het sociale leven 

van cliënten. We zien daarbij een verband tussen de duur en de effectiviteit van de 

vriendschappen. Meiden die voor langere tijd met een vrijwilliger bevriend waren, 

gaven aan dat ze sociaal sterker waren geworden in deze periode; ze hadden 

bijvoorbeeld meer vertrouwen gekregen in mensen en konden beter hun grenzen 

aangeven dan voorheen.’ 

De onderzoeksgroep bekeek daarom welke factoren een rol spelen bij het vormen 

van zo’n langdurige, intensieve vriendschap en vooral wat Fier, maar ook andere 

organisaties die een maatjesproject uitvoeren, kunnen doen om zo’n ‘bemiddelde’ 

vriendschap te laten slagen. ‘Het tussentijds meten van de tevredenheid bij 

vrijwilligers en cliënten zou bijvoorbeeld kunnen helpen’, zegt Kunseler. ‘Maar ook 

de verwachtingen van de vrijwilliger zijn belangrijk: vooral de eerste maanden van 

het contact kunnen namelijk soms behoorlijk moeizaam verlopen, vaak groeit het 

vertrouwen langzaam. Daar moet de vrijwilliger goed op voorbereid worden.’ 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek stellen Kunseler en haar collega’s 

een aantal concrete handvatten op voor doorontwikkeling van het maatjesproject. 

‘Zo dragen we eraan bij dat Bijzondere Vriendschappen het herstel en de sociale 

ontwikkeling van de meiden zoveel mogelijk ondersteunt.’    

| 55FIER!54 | FIER!

WAAROM ONDERZOEK?
Als expertisecentrum voelt Fier zich verantwoordelijk 

voor kennisontwikkeling en kwaliteitsverbetering in 

het (jeugd)zorgaanbod. Daarom hebben we een eigen 

onderzoeksgroep die voortdurend relevante praktijk-

vraagstukken onderzoekt en meet wat de effecten zijn van 

de hulp die we bieden en die op basis hiervan aanbevelingen 

doet. Hierin zoekt de onderzoeksgroep continu verbinding 

met andere organisaties en onderzoeksinstellingen. Door 

kritisch naar ons eigen werk te kijken en ons aanbod te 

blijven aanscherpen en ontwikkelen, willen we ervoor 

zorgen dat slachtoffers, plegers en getuigen van geweld 

de best mogelijke zorg krijgen. 
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Miljoenen mannen, vrouwen en kinderen zijn 
vanwege het Syrische conflict op de vlucht. 
Miljoenen mensen die onderdak nodig hebben, een 
bed, water en eten. En: noodzakelijke bescherming. 
Maar daarin wordt nog onvoldoende rekening 
gehouden met het gevaar op mensenhandel, een 
fenomeen dat bij een dergelijke humanitaire crisis 
toeneemt. Steeds vaker komen berichten voorbij 
over vluchtelingen die worden uitgebuit. Het 
Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel 
(CKM) pleit daarom voor een gerichte aanpak 
op dit gebied. Vluchtelingen verdienen namelijk 
bescherming, ook tegen mensenhandel. 

Het is maart 2011 als de opstand in Syrië begint. De jaren erna 

staan in het teken van geweld, bombardementen, vernielingen en 

de dood. Ruim vijf jaar later is er nauwelijks verandering in gekomen 

(zie kader). De route die vluchtelingen afleggen is niet zonder 

gevaar, ook niet als het aankomt op mensenhandel. ‘Factoren als 

instabiliteit, de afwezigheid van een functionerend rechtssysteem 

en het ontbreken van een sociaal netwerk maken vluchtelingen 

kwetsbaar voor mensenhandel’, zegt Frank Noteboom van het 

CKM. ‘Ook zien we dat families hachelijke overlevingsstrategieën 

inzetten, waardoor seksuele uitbuiting, kinderarbeid en het aantal 

kindhuwelijken met jonge meisjes is toegenomen.’

Noteboom haalt het verhaal aan van de dertienjarige Hamza dat 

eerder in The Guardian verscheen. De Syrische jongen vluchtte twee 

jaar geleden met zijn familie naar Turkije. Hamza gaat niet naar 

school, maar werkt twaalf uur per dag, zes dagen per week samen 

met zijn broertjes in een schoenenfabriek. Nu zijn vader is overleden 

en zijn moeder als huishoudster werkzaam is in ruil voor een lagere 

huur, zijn Hamza en zijn twee jongere broertjes kostwinners. Hun 

dagelijkse loon bedraagt nog geen tien dollar. Noteboom: ‘We 

hebben het hier over kinderarbeid, maar deze jongens kunnen geen 

kant op. Geen werk betekent geen eten.’ 

Ook in Europa zijn vluchtelingen niet altijd veilig. Zo blijkt uit 

onderzoek van Europol dat de mensensmokkelaren die de groep 

vluchtelingen ‘helpen’ zich in een vijfde van de gevallen ook 

schuldig maken aan mensenhandel. Uit een van de eerste surveys 

onder vluchtelingen blijkt tevens dat er duidelijke aanwijzingen zijn 

van uitbuiting. ‘Tot slot nemen in Europa ook de verhalen over 

verdwenen kinderen  toe’, zegt Noteboom. ‘De vrees bestaat dat 

een deel van hen in handen is gevallen van mensenhandelaren en 

seksueel of crimineel wordt uitgebuit.’

NEDERLAND
Het is niet duidelijk of en in hoeverre vluchtelingen in Nederland 

slachtoffer worden. Wat wel bekend is, is dat 13 tot 25 procent van 

de vluchtelingen in Nederland kampt met een posttraumatische 

stressstoornis of een depressie, dat vluchtelingen veelal de 

Nederlandse taal, wet- en regelgeving en de cultuur niet kennen, 

en dat ze vaak niet weten waar bescherming te zoeken als zich 

misstanden voordoen. Of sterker nog, dat ze het wel weten maar dat 

ze deze autoriteiten niet vertrouwen. Al deze factoren samen maken 

dat in Nederland een voor mensenhandel kwetsbare populatie 

verblijft. De grootste zorgen gaan vooralsnog uit naar Syrische 

kindbruiden. Deze kinderen lopen een vergroot risico om achter 

de voordeur te verdwijnen als verborgen vrouw en in het ergste 

geval als huisslaaf. Daarnaast zijn er ook zorgen over alleenstaande 

minderjarige vreemdelingen en met name over diegenen die met 

onbekende bestemming verdwijnen.Hoewel bekend is dat een 

humanitaire crisis de kans op mensenhandel vergroot en dat er 

internationaal meerdere berichten zijn verschenen over uitgebuite 

vluchtelingen, is hier – ook in Nederland – nog te weinig aandacht 

voor. De Nederlandse instanties die vluchtelingen screenen 

bleken bijvoorbeeld onvoldoende in staat te zijn om signalen van 

mensenhandel op te vangen, aldus een inspectierapport. Ook is de 

eerste zes maanden van 2016 het aantal meldingen van de politie 

aan het coördinatiecentrum mensenhandel fors teruggelopen. Dit 

zou erop kunnen duiden dat er minder aandacht is bij de politie 

voor mensenhandel, hetgeen een zeer zorgelijke ontwikkeling zou 

betekenen. Tot slot wordt in Nederland nog onvoldoende gevraagd 

aan vluchtelingen wat hen onderweg is overkomen en of ze weet 

hebben van mogelijke signalen van mensenhandel in Nederland. 

Deze informatie is evenwel belangrijk in het verbeteren van de 

bescherming van vluchtelingen.  

BETERE BESCHERMING NODIG
Het CKM pleit daarom voor een gerichte mensenhandelaanpak 

voor vluchtelingen. Noteboom: ‘Als er onvoldoende oog is voor het 

gevaar van mensenhandel en een effectieve aanpak op nationaal 

en internationaal niveau ontbreekt dan heeft dat tot gevolg dat 

vluchtelingen en in het bijzonder kinderen zoals Hamza een groter 

risico lopen op uitbuiting. Hamza’s verhaal is illustratief voor de 

vrees dat degenen die vluchten niet altijd bescherming vinden en 

zelfs gevangen kunnen raken in een leven van dwang en uitbuiting. 

Waar een oplossing van het conflict in Syrië niet direct in onze 

handen ligt, ligt dat anders als het aankomt op het beschermen 

van vluchtelingen voor mensenhandelaren. De vraag blijft evenwel: 

hoeveel slachtoffers moeten erbij komen voor er internationaal en 

nationaal echt gerichte actie wordt ondernomen?’    

Dit artikel is gebaseerd op een position paper dat dit najaar 

verschijnt op www.ckm-fier.nl

Het CKM is opgericht door Fier en wordt gesteund door de 

Nationale Postcode Loterij.

MENSENHANDEL IN HUMANITAIRE CRISIS

IN CIJFERS
Uit cijfers van  de United Nations High Commissioner for 

Refugees blijkt dat bijna vijf miljoen Syrische vluchtelingen 

zijn gevlucht naar Libanon, Turkije en Jordanië en volgens 

de International Organisation for Migration zijn 857,363 

personen in 2015 via de Oost-Mediterrane route naar 

Europa gereisd. In datzelfde jaar vroegen bijna 20.000 

Syriërs asiel aan in Nederland. 
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LELIJK 
BESTAAT 

NIET

Jacco	Boomsma	(43)	
werd een paar jaar gele-

den, na jarenlang in de 

commercie te hebben 

gewerkt, kunstenaar. Hij 

schildert op doek, werkt 

zonder plan en geeft de 

workshop ‘ontdekken 

leren durven doen met 

verf’. Meer informatie op 

www.jaccoboomsma.nl

HELP!
Onze meiden willen heel graag verder met kunst- en cultuuractiviteiten. Schilderen, schrijven, muziek 

maken en noem maar op. Hiervoor zijn we op zoek naar fondsen, bedrijven en enthousiaste mensen die 

ons willen steunen. Interesse? Neem dan contact op met Annemarie van Rijn, via avanrijn@fier.nl

FIERMEIDEN GAAN LOS 
OP HET WITTE DOEK

KUNSTEXPOSITIE
Aangenaam verrast was wethouder Andries Ekhart, toen hij de meiden van Fier afgelopen voorjaar een 

rondleiding gaf door het Leeuwarder stadhuis. ‘Ze waren oprecht geïnteresseerd in kunst en wilden 

alles weten over de schilderijen die daar hangen.’ De wethouder gaf de meiden de opdracht om zelf los 

te gaan op een doek en dus schakelde Fier kunstenaar Jacco Boomsma in om ze daarin te begeleiden. 

Van 29 augustus tot en met 18 september werden de schilderijen tentoongesteld in het stadhuis van 

Leeuwarden.

WAT	KRIJG	JE	ALS	JE	DE	MEIDEN	VAN	FIER,	EEN	KUNSTE-

NAAR,	 VERSCHILLENDE	 POTTEN	 VERF	 EN	 WITTE	

DOEKEN	IN	ÉÉN	RUIMTE	ZET?	SERENE	RUST	ÉN	ALLERLEI	

CREATIES	DIE	EEN	MAAND	LANG	ALS	PRONKSTUKJES	IN	

HET	STADHUIS	VAN	LEEUWARDEN	HANGEN.	DE	EERSTE	

EXPOSITIE	VAN	FIER	IS	GEBOREN!	

De kunstwereld kent geen regels, weet kunstenaar Jacco Boomsma. 

Alles mag en alles kan. Maar wat als een leerling met een complex 

verleden aan haar docent een mes vraagt om haar kunstwerk 

kapot te snijden? ‘Tsja, daar moest ik wel even over nadenken’, blikt 

Boomsma lachend terug. ‘Ik dacht: als ik straks maar geen hordes 

meiden met messen voor me heb staan.’ Het tegendeel bleek 

waar. Judith, Boomsma’s leerling, verscheurde haar kunstwerk (zie 

opening magazine), om het vervolgens weer dicht te naaien. Het 

schilderij kreeg de titel: ‘Gescheurd, maar weer geheeld’.

GEEN REGELS
Het unieke aan dit project? ‘Dat er geen regels waren’, zegt Boomsma 

stellig. ‘Vijf avonden lang mochten de meiden ongedwongen los 

gaan op een wit doek. Er werd niet gepraat, emoties hoefden niet 

gedeeld te worden. En dat leverde rust op én prachtige creaties. 

Creaties die zelfs het stadhuis van Leeuwarden hebben gehaald.’

WITTE KLODDERS
Schilderen heeft een helende werking, zegt Boomsma. ‘Het 

ontlaadt, haalt je uit je hoofd, je kan je emoties erin kwijt én het 

hoeft niet perfect te zijn.’ Dat niet feilloze was een belangrijk thema 

tijdens de vijf workshops die Boomsma aan de meiden van Fier gaf. 

‘Stuk voor stuk wilden ze het weer lelijk maken. Maar lelijk bestaat 

niet. Uiteindelijk werden de doeken alleen maar mooier.’

Manon is één van de meiden die het liefst een nieuw doek pakte, 

nadat ze niet tevreden was over haar creatie. ‘Ik vond mijn 

zonsondergang niet mooi. Wilde hem weg hebben. En dus kwakte 

ik er witte klodders op. Een hoopje gekloot noem ik het nu. Eentje 

met een vage zonsondergang.’ Mirte schilderde haar ontwerp zelfs 

helemaal over. ‘Witte lichtjes schijnen door het roze doek heen. Ik 

ben er blij mee. Het heeft iets fascinerends.’
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Zomertijd	 betekent	 Summerschool	 bij	 Fier.
Summerschool?	 Ja!	 Tientallen	 vrijwilligers	 komen	
naar	 Fier	 om	 onze	 meiden	 de	 meest	 inspirerende,	
creatieve	en	educatieve	tijd	van	hun	leven	te	geven.	
Net	 even	 ander	 onderwijs	 dan	 ze	 het	 hele	 jaar	
door	 gewend	 zijn.	 Van	 workshops	 schilderen,	 tot	
masterclasses	 debatteren,	 van	 een	 bootcamp	 op	
het	 Cruijff	 Court	 tot	 een	 lesje	 politiek.	 Niets	 is	 te	
gek.	De	Summerschool	draait	ieder	jaar	volledig	op	
vrijwilligers.	Zonder	hen	geen	Summerschool.	Aan	
alle	80	vrijwilligers	die	in	2016	hebben	meegedaan:	
bedankt,	bedankt,	bedankt!	Jullie	zijn	helden!

Kitty @KittyRijnbergen

Vandaag als vrijwilliger geholpen met een Summerschool activiteit 

bij @Fier_NL. Resultaat: heerlijke hapjes gemaakt door de meiden 

:-)

Pietrick	Veenstra @PietrickV

Wow, wat 'n enthousiasme en wat waren de meiden van  

@Fier_NL fanatiek tijdens workshop 'lokale politiek' tijdens 

#summerschool. Top!

MartinevanderLinden @martinevdlinden

Vanmiddag een workshop journalistiek gegeven aan de meiden 

van @Fier_NL. Mooi om te zien hoe graag ze iets nieuws willen 

leren.

Bart	Visser @MBvisser

Gave ochtend bij #summerschool van @Fier_NL omdat de meiden 

enthousiast en creatief meedenken en doen bij thema #lef

Yolande	Brada @YolandeBrada

Trots op inzet en enthousiasme van de meiden van @Fier_NL over 

#dromen #doelen #uitstraling #summerschool2016 Leeuwarden

Rixt	van	Dongera @RixtvD

Vanmiddag ontzettend leuk bezig geweest met de verkiezingen 

met een enthousiaste groep, donderdag mag ik nog eens!

Gerben	Huisman @gerbenhuisman

De dames van @Fier_NL waren vanochtend niet te stoppen. 

Debatteren @summerschool

Saskia	de	Paskia	@sassefras1972

@Fier_NL Vandaag heb ik bij jullie een workshop Excel gegeven 

voor de #Summerschool. Erg leuk om te doen! Wat mij betreft 

volgend jaar weer!

Rabo	Leeuwarden-NWF	@RaboLNWF

Meerdere collega's geven deze week workshops aan meiden van 

@Fier_NL tijdens #Summerschool. Over sollicitatietraining, geld 

en mindfulness.

Gerard	Duursma	@bonopoly

Vanmiddag aan de meiden van @Fier_NL tijdens Summerschool 

een workshop gegeven over het verwezenlijken van je dromen. 

Mooi werk!

Shari	v.d.	Hout	@Shari_vdH

Mooie ochtend bij @Fier_NL Fryslan Ik mocht een workshop 

politiek geven. Wat een betrokken meiden! #SummerSchool

Marco	Oosterwijk	@caoosterwijkady

Op 08.08.16 zet ik me in voor Summerschool  

@Fier_NL, omdat #jullietwaardzijn #Summerschool

 #Lerenparticiperen #Fier #SummerSchool

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
Bij	Fier	zijn	we	op	zoek	naar	enthousiaste	en	gedreven	

vrijwilligers.	Jongens,	meiden,	mannen	en	vrouwen	die	

hun	eigen	kennis	en	ervaring	inzetten	voor	de	meiden	

en	jonge	vrouwen	die	bij	Fier	in	de	opvang	verblijven.	

Handen-uit-de-mouwen-types,	inspirators,	doeners,	

actievelingen…

Ben	jij	op	zoek	naar	een	leuke	vrijwilligersfunctie?	Ben	

je	betrouwbaar	en	wil	jij	je	actief	inzetten	voor	onze	

meiden?	Dan	hebben	we	een	aantal	mooie	projecten	

voor	je!	Geef	je	op	via	participatie@fier.nl.

#SUMMERSCHOOL
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LEESTIP: ONTAARD VERKLAARD
Kunstenaar en stripauteur Una blikt in deze indrukwekken-

de graphic novel terug op haar eigen leven als opgroeiende 

jonge vrouw in de jaren '70 en hoe het kon dat ze van de 

ene dag op de andere kind-af was en als onfatsoenlijk werd 

bestempeld. Een moedig en aangrijpend verhaal over seksueel 

geweld, victim blaming en sekse-ongelijkheid. Te bestellen via 

soulfoodcomics.nl

FIER IN 
GRUNN
Afgelopen voorjaar is Fier in 

Groningen gestart. Fier biedt 

vanuit de vestiging in Groningen 

tijdig en specialistische hulp 

aan jeugdigen en gezinnen 

in deze regio die te maken 

hebben (gehad) met geweld, 

conflictsituaties, misbruik en 

trauma. ‘Om de geweldscirkel 

te doorbreken, is het belangrijk 

dat ernstige en complexe 

problematiek zo snel mogelijk 

gezien en (h)erkend wordt’, zegt 

Rianne Waanders, manager van 

Fier. Fier werkt in Groningen 

samen met onder andere 

wijkteams, (gespecialiseerde) 

zorgaanbieders, 

vluchtelingenwerk en 

onderwijsinstellingen. 

MAX
Razendsnel is-ie, en daarom is onze 

nieuwste aanwinst op Nadine’s 

FiereFarm vernoemd naar Formule1 

coureur Max Verstappen. Max is niet 

alleen vliegensvlug, maar ook nog eens 

onnoemelijk lief. We love you Max!

CALL YOU RIGHT 
BACK, MUM
'Mam, ik bel je zo terug' is de titel van het 

boek dat Wanda Beemsterboer schreef 

over de moord op haar dochter Nadine. 

Een indrukwekkend verhaal dat inmiddels 

ook in het Engels verkrijgbaar is met de 

titel ‘Call you right back, mum’. Wie het 

boek koop steunt de Nadine Foundation 

en bijbehorende projecten tegen zinloos 

geweld. Eén van die projecten is Nadines 

Fiere Farm, het mini-boerderijtje op het 

terrein van de Veilige Veste van Fier. 

Meer informatie over de Nadine 

Foundation en het boek vind je op:  

www.nadinefoundation.nl

ONDERSTEUNT U 
ONZE MISSIE? 
WORD MAGAZINE-
PARTNER VAN FIER!

U kunt slachtoffers van geweld én 

het werk van Fier steunen door een 

bedrijfsabonnement te nemen op het Fier 

magazine. Met dit abonnement ontvangt 

u 2x per jaar het door u gekozen aantal 

exemplaren voorzien van een sticker met 

de tekst ‘Wij steunen Fier in hun strijd 

tegen geweld’. 

Door het magazine onder uw relaties te 

verspreiden of op uw leestafels neer te 

leggen levert u een belangrijke bijdrage 

aan bewustwording rondom thema’s 

als kindermishandeling, eergeweld en 

mensenhandel. 

Uw bedrijf verbindt zich hierdoor openlijk 

als maatschappelijke partner van Fier. 

U kunt dit uiteraard ook in uw eigen 

communicatiekanalen benoemen.

Wat	kost	een	bedrijfsabonnement?

5 exemplaren €    75 per jaar

10 exemplaren   €  150 per jaar

20 exemplaren  € 300 per jaar

30 exemplaren  € 450 per jaar

Bent u geïnteresseerd in een 

bedrijfsabonnement? Neem dan contact 

met ons op via: communicatie@fier.nl

GEZOCHT:  
MENSEN MET LEF!

Toe aan een nieuwe uitdaging? Fier heeft 

regelmatig nieuwe vacatures. We zijn altijd op 

zoek naar mensen die graag buiten de lijntjes 

kleuren. Mensen met lef dus. Kijk voor het 

meest recente overzicht op: 

www.fier.nl/vacatures

POSITIEF!
Goed nieuws! Het leefklimaat binnen de 

opvangvoorzieningen van Fier wordt door onze cliënten 

weer bovengemiddeld positief ervaren! Dit blijkt uit het 

jaarlijkse onderzoek van de Hogeschool Leiden en de 

Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers concluderen: 

‘Er is sprake van een positief leef- en leerklimaat bij Fier. 

Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de 

behandeling van een uiterst kwetsbare groep meisjes 

in onze samenleving.’ En hiermee zijn we super blij! Een 

positief behandel- en leerklimaat is namelijk een belangrijke 

voorwaarde voor behandeling en herstel. 



_ o p e n t  d e u r e n

www.gho.nl

Doors will be  
opened to those 
who are bold  
enough to  
knock.

Fier helpt jongens en meiden  
om de energie in zichzelf terug te 
vinden. Nieuwe deuren te openen. 
Het onmogelijke mogelijk te maken. 
We zijn trots om voor Fier te 
mogen werken. Want werken voor 
organisaties die geloven dat het 
kan, dat is wat wij het liefste doen. 
Van een megasterk concept tot een 
superactie. Van een verhaal met 
vleugels tot een rake campagne. 
Hoeveel bureau wil je hebben?
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