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“Tegenwoordig staat radicalisering volop 
in de aandacht”, vertelt Ter Beek die 

zich al tien jaar met dit onderwerp bezighoudt. 
Zij is onderzoeker en projectmanager bij 
Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, waar zij zich 
onder andere bezighoudt met de preventie en 
behandeling van radicalisering. “Die aandacht 
komt vooral door het succes van IS. Zij weten 
veel schade toe te brengen en voeren een 
succesvol media-offensief. Maar radicalisering 
zelf is absoluut niets nieuws.”
Ook Moumane en Darif, respectievelijk ambulant 
hulpverlener en projectleider Intensieve 
Forensische Aanpak bij Spirit, beamen dat. “In 
de jaren negentig hadden we al jongeren die 
afreisden naar Tsjetsjenië, maar dat was ver weg. 
Nu komt het via Madrid, Parijs en Brussel bij 
ons. Maar we hebben niet het idee dat het vaker 
voorkomt dan tien, twintig jaar terug. De media 

en de politiek besteden er nu meer aandacht aan 
en daardoor lijkt het vaker voor te komen.”

Gevoelig
Ter Beek: “We werken in de jeugdzorg met een 
doelgroep die gevoelig is voor radicalisering. 
Veel van deze jongeren hebben het gevoel dat 
ze er niet bij horen. Ze voelen zich als groep 
achtergesteld. Dat ervaren ze als onrecht en dat 
roept woede en frustratie op. De meeste jongeren 
proberen daar op een positieve manier iets aan te 
doen, door zich in te zetten voor een opleiding 
of een mooie stageplek. Maar het gevaar is dat 
ze bij een tegenslag – bijvoorbeeld als ze geen 
stageplek kunnen vinden – verder gefrustreerd 
raken. Ze drijven af van de samenleving en op 
die bodem zaait IS met uitspraken als: ‘Het 
westen houdt ons moslims klein en als goede 
moslim ben je moreel beter dan een westerling.’ 
Ze voelen zich gewaardeerd, gezien of erkend. 
Als je dan ook nog eens zou gaan deelnemen 
aan de jihad, word je van een zero een hero.”
Moumane en Darif: “Je kunt niet direct zeggen 
dat onze jongeren vatbaarder zijn voor deze 
ideeën, maar we hebben wel te maken met 
jongeren met een zekere bagage. Ze hebben 
problemen met thuis, soms psychiatrische 
problemen of hebben een licht verstandelijke 
beperking. Ze zijn daardoor minder weerbaar en 
meer ontvankelijk voor ideeën van radicalen.”

Baard
Natuurlijk radicaliseert een jongere niet zo 
maar. Ter Beek: “Het is een proces. Je gaat 
niet plotsklaps van ‘jeugdige die niet zo lekker 
in zijn vel zit’ naar jihadi. Je gaat een aantal 
fasen door.” Wel stellen Moumane en Darif dat 
dit proces snel kan gaan. Dat een jongere in 
dit proces zit, is niet eenvoudig te ontdekken. 
Moumane en Darif: “Ze dragen echt niet 
ineens een lang gewaad en een baard. Dat 
hebben we in Brussel gezien.” Ter Beek: “Als 
iemand ineens veel aandacht heeft voor het 
geloof, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij is 
geradicaliseerd. Er wonen in Nederland genoeg 
streng gelovige moslims die gewoon onderdeel 
uitmaken van de samenleving, net zoals er streng 
gereformeerden zijn die prima functioneren in 
onze maatschappij.”
Het gaat om een combinatie van signalen. 
Moumane en Darif: “Komt iemand ineens in een 
gewaad naar een gesprek, dan wil dat nog niets 
zeggen. Maar als ze ook ineens andere vrienden 
krijgen en zich positief uitlaten over IS, dan is 
het belangrijk om eens te praten.” Dat gesprek is 
niet altijd even makkelijk. Daarom startte Spirit 
het adviespunt Radicalisering en Polarisatie, 
waar medewerkers van Spirit hulp en informatie 
kunnen krijgen.

Lees verder op blz. 2

Radicalisering

‘Blijf met de jongere in gesprek’
Jongeren in de jeugdzorg zijn gevoelig 
voor radicalisering, stellen zowel Ellis 
ter Beek van Horizon als Mohammed 
Moumane en Hicham Darif van 
Spirit. Maar hoe merk je dat jongeren 
radicaliseren? En hoe ga je er als 
docent of jeugdzorgwerker mee om? 
“Veroordeel de jongere niet, maar zoek 
een ingang om in gesprek te blijven.”
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Het ontdekken van de eigen seksualiteit is voor 
jongeren tegenwoordig heel wat ingewikkelder dan 
in het verleden. Maar in de meeste gevallen gaat het 
goed. Met vallen en opstaan, maar dat was twin-
tig jaar terug niet anders. Tegelijk merken we dat 
jongeren soms wat hulp kunnen gebruiken, vooral 
als de ontdekkingsreis minder voorspoedig verloopt. 
Bijvoorbeeld als een sexy foto van de jongere ineens 
op het internet circuleert, dat het ‘vriendje’ ineens 
eist dat je het ook met zijn vrienden doet of wanneer 
de jongere ontdekt dat hij of zij een andere seksuele 
geaardheid heeft. 

Lees verder op blz. 5

Leger de Heils zet 
ervaringsdeskundigen in
Leger des Heils wil ervaringsdeskundigen 
met een licht verstandelijke beperking (lvb) 
inzetten binnen de hulpverlening. Daarvoor 
is samenwerking gezocht met Stichting 
LFB, om eigen cliënten op te leiden tot 
ervaringsdeskundige. Stichting LFB is een 
belangenbehartigersorganisatie voor en door 
mensen met een licht verstandelijke beperking. 
Doel is om samen met de jongeren die deze 
opleiding hebben gevolgd, training te geven 
aan cliënten binnen het Leger des Heils over 
onderwerpen als seksualiteit, middelengebruik, 
gezonde leefstijl, weerbaarheid of financiën. 
De jongeren zijn hierin ondersteunend door bij 
het thema eigen ervaringen te delen en zo de 
aansluiting met andere jongeren te vergroten. 
Jongeren kunnen op deze manier als positief 
rolmodel fungeren en leren ook zelf steviger in 
hun schoenen staan. 

Zelfbeeldversterking en 
sociale vaardigheden 
voor kinderen
In de behandelmodule ‘Zelfbeeldversterking 
en sociale vaardigheden voor kinderen’ wordt 
een nieuwe methode beschreven waarin 
vaktherapie en sociale vaardigheidstraining wordt 
gecombineerd voor kinderen in de leeftijd van 
5 tot 15 jaar met een verstandelijke beperking 
en gedragsproblemen. In tien weken worden 
vaardigheden getraind en geoefend en de daarbij 
passende competentie eigen gemaakt. 
Deze module is breed inzetbaar door therapeuten 
in de jeugd-GGZ, professionals in instellingen, 
vrijgevestigde psychologen en vaktherapeuten. 
Door de praktische insteek kan de behandelaar 
direct met de kinderen aan de slag. 
Ingeborg Grootendorst en Merel Smit zijn de 
auteurs van dit boek. Ingeborg Grootendorst 
is beeldend vaktherapeut bij de Bascule. Merel 
Smit is psycholoog bij Multi Plus Zorg en 
Dienstverlening.
Meer informatie: www.bsl.nl

Kwaliteitsimpuls 
Voortgezet Onderwijs 
Amsterdam
De besturen van de scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO) Orion, Altra, Viertaal 
en Kentalis sloten 19 mei hun deelname aan 
de Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs 
Amsterdam (KVA) af met een symposium. Zij 
formuleerden daar hun gezamenlijke ambitie voor 
samenwerking in de komende jaren. De ambitie 
is om als VSO intensiever samen te werken en 
kennis te delen, over de grenzen van de besturen 
en clusters heen. Het is hiervoor noodzakelijk dat 
scholen, bestuurders en leraren steeds met elkaar 
in dialoog zijn en blijven en dat alle betrokkenen 
grote én kleine stappen in het verbeteren van 
onderwijskwaliteit omarmen.
Simone Kukenheim, wethouder Onderwijs in 
Amsterdam, sprak op het symposium over de 
kracht van kennisdeling: “Kennis delen en 
doorgeven wordt steeds meer een manier om 
te professionaliseren. En professionalisering 
van leraren is dé manier om te werken aan 
kwaliteit op scholen. We geven leraren (met 
de Amsterdamse lerarenbeurs, red.) nu iets in 
handen om zelf aan de slag te gaan met hun 
eigen ontwikkeling en die van het onderwijs.” Ze 
legde de nadruk op het borgen van de kennis die 
is opgedaan tijdens het KVA-traject en stelde de 
aanwezige leraren en directeuren daar ook vragen 
over: “Ik ben heel benieuwd naar hoe jullie nu 
verder gaan en wat de volgende doelen zijn.”
Meer informatie: www.metvereendekr8.nl
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De vasthoudendheid 
van Samen DOEN

Expertisenetwerken 
bundelen kennis

‘Jongeren met een 
licht verstandelijke 
beperking zijn extra 
kwetsbaar’
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“Je gaat niet plotsklaps van ‘jeugdige die niet zo lekker in zijn vel zit’ naar jihadi. Je gaat een aantal fasen door.”
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Vliegende Brigade brengt zorg naar de jongere

Radicalisering; Blijf met de jongere in gesprek

“Als een jongere bij Spirit wordt geplaatst, 
kijken wij ter plekke wat de ggz kan 

bieden”, vertelt Margreet Ooms. “Is aanvullende 
diagnostiek gewenst? Heeft de jongere thera-
pie nodig? En als die therapie nodig is, starten 
we deze zo snel mogelijk en liefst direct op de 
groep.” Gedurende de tijd dat de jongere bij Spi-
rit woont, blijft de Vliegende Brigade de jongere 
volgen. Margreet: “Ook als hij bijvoorbeeld van 
de crisisopvang via een leefgroep naar een pleeg-
gezin gaat.”
Hoe gaat dat in de praktijk? Margreet: “Als de 
groepsleiders van Spirit vragen hebben over het 
gedrag van een jongere, bezoeken we de jongere 
op de groep of we gaan even langs op school. 
We maken een praatje aan de keukentafel, 
drinken samen een kopje thee of lopen een 
rondje met mijn hond. Zo bouwen we een 
vertrouwensrelatie op. Als een jongere de eerste 
keer niet wil praten, komen we gewoon nog 
een keer langs. Vanuit die vertrouwensrelatie 
proberen we de jongere te motiveren voor 
verdere hulp.” Dat motiveren is belangrijk, 
want jongeren gaan niet altijd graag naar een 
psycholoog. Bijvoorbeeld omdat ze een slechte 
ervaring hebben, het een verplichting vinden of 
de noodzaak ervan niet inzien. Margreet: “We 
maken gebruik van de band die een jongere 
heeft met de groepswerkers. De groepsleiding 
kan motiveren en de drempel verlagen voor de 
ggz-hulp.”

Ondersteunen
Ook de groepsleiding van Spirit heeft baat 
bij de Vliegende Brigade. Lea Keijzer: “Onze 
jeugdhulpspecialisten hebben veel kennis over 
allerlei problematiek en stoornissen zoals ADHD 
en borderline. Onze specialisten kunnen de 

groepsleiding ondersteunen bij het maken van 
een plan op maat voor elke jongere. Ook voeren 
zij laagdrempelig systeemgerichte interventies 
uit en doen zij handelingsgerichte diagnostiek. 
Soms is er voor een jongere meer nodig, 

zoals complexe diagnostiek of specialistische 
behandeling, en komen ze niet aan bij de 
reguliere ggz. De jeugdhulpspecialist wordt dan 
vaak betrokken in een motivatietraject richting 
de ggz en kan met de jongere in gesprek gaan. 
Op het moment dat die motivatie er enigszins 
is, kunnen we direct de Vliegende Brigade 
raadplegen. Zij beschikken over specialistische 
kennis over bijvoorbeeld gedragsstoornissen en 
behandelingsvormen.”

Aanvullen
Zo zorgt de Vliegende Brigade ervoor dat 
psychiatrische en pedagogische kennis elkaar 

aanvullen. Lea geeft een voorbeeld: “We kregen 
een meisje van 15 jaar op de groep. Op school 
liep het niet, ze hing rond op straat en thuis 
was ze niet meer te handhaven. Je zag haar 
afglijden en niemand wist precies wat er aan 
de hand was. Na observaties van groepsleiding 
en jeugdhulpspecialist, is er een diagnostisch 
onderzoek aangevraagd bij de Vliegende Brigade. 
Hieruit bleek dat ze een vorm van autisme heeft. 
Daardoor vielen alle puzzelstukjes in elkaar.” 
Alle betrokkenen kregen inzicht op welke manier 
haar autisme invloed heeft op haar en haar 
omgeving, zodat de geboden hulp beter op haar 
kon aansluiten. Lea: “Door onze werkwijzen met 
elkaar te combineren krijgen veel meer jongeren 
de juiste diagnose, therapie en hulp.” 
Margreet: “De groepsleiding kan hetgeen de 
jongere leert in de therapie gebruiken in de 
begeleiding, zodat de behandeling wordt 
ingebed in het dagelijks leven. En er is een 
wisselwerking. De groepsleiders zijn tevens de 
ogen en oren voor de ggz – hoe uit een jongere 
zich, waar loopt een jongere tegenaan. Deze 
informatie kan de Vliegende Brigade meenemen 
in de therapie.”

Lijn5
De Vliegende Brigade startte in 2013 en past in 
de beweging om de zorg vanuit verschillende 
disciplines rondom de jongere te organiseren in 
plaats van dat de jongere naar de zorg op zoek 
moet. Inmiddels heeft ook Lijn 5 zich bij de 
Vliegende Brigade gevoegd. Een gz-psycholoog 
met veel ervaring met jongeren met een licht 
verstandelijke beperking maakt nu deel uit 
van het team. Lea en Margreet zien dit als een 
waardevolle aanvulling, omdat hiermee niet 
alleen expertise van de jeugd-ggz, maar ook de 
GGZ-zorg voor jongeren met licht verstandelijke 
beperking direct op de groepen van Spirit 
aanwezig is.

Meer informatie:
- Lea Keijzer (l.keijzer@spirit.nl of 06 - 536 459 77)
- Margreet Ooms (m.ooms@debascule.com of 
   06 - 304 154 74)

Kwetsen
“Houd in elk geval contact met de jongere”, 
adviseert Ter Beek. “Als een politicus een 
kwetsende uitspraak doet, praat er over. Plaats 
die opmerking in perspectief en straal uit 
dat jij de ervaringen van deze jongeren de 
moeite waard vindt. Vraag erop door. En voer 
gesprekken mét elkaar in plaats van tegen elkaar. 
Dit vraagt enige vaardigheid en moed. Zeker als 
je jeugdigen met elkaar laat discussiëren over 
moeilijke onderwerpen. Toch is dit van groot 
belang, de jeugdige die potentieel radicaliseert 
moet van jongeren dichtbij horen hoe zij de 
wereld beleven.”
Darif geeft een voorbeeld: “Op een Amsterdamse 
school werd de klassen gevraagd om 1 minuut 
stilte te houden vanwege de aanslagen in 
Brussel, maar één klas weigerde dat. Dat lag 
heel gevoelig, maar wij lieten de groepen met 
elkaar praten. Uiteindelijk bleek dat ze hetzelfde 
dachten. Iedereen verfoeide de aanslagen, maar 
die ene klas vond het hypocriet om alleen stil te 
zijn voor Brussel, terwijl dergelijke aanslagen ook 
in Irak en Syrië plaatsvinden.”

Niet veroordelen
Op het moment dat de jongere is geradicaliseerd, 
wordt het moeilijker hem of haar te bereiken. 
“Veroordeel zijn gedrag in elk geval niet. Dat 
bevestigt hem alleen maar in de gedachte dat de 
anderen hem niet begrijpen en slechte moslims 
zijn.” In deze fase is het ook belangrijk om hulp 
te vragen bij gespecialiseerde organisaties, zoals 
het Steunpunt Marokkaanse Nederlanders en het 
Landelijk Familiesteunpunt. Zij hebben namelijk 
ervaring met geradicaliseerde jongeren. 

Ter Beek: “Als er echt vermoedens zijn van 
deelname aan een jihadistisch netwerk 
of eventueel afreizen, dan kun je de 
jeugdbescherming inschakelen. De jeugdige 
begeeft zich in groot gevaar en gaat ook een 
juridische grens over. Het volgen van een training 
bij een terroristische organisatie is immers 
strafbaar. Dat is een zaak voor justitie en de 
veiligheidsdiensten, maar voordat de jongere 
afreist, kunnen wij nog wel wat doen. Je kunt 
besluiten een jongere ter bescherming in de 
gesloten jeugdzorg te willen plaatsen, er is daar 
een passend aanbod beschikbaar.”

Laagdrempelig, snel en outreachend. Dat zijn de kenmerken van de Vliegende 
Brigade, een bijzondere samenwerking tussen Spirit en de Bascule. Een team van 
(gz-)psychologen, orthopedagogen en een psychiater biedt op de leefgroepen 
en gezinshuizen van Spirit diagnostiek, consult en advies, therapie of een 
snelle doorverwijzing daarvoor. Een gesprek met Lea Keijzer, orthopedagoog en 
jeugdhulpspecialist van Spirit, en Margreet Ooms, orthopedagoog en cognitief 
gedragstherapeut bij de Bascule.

VERVOLG VAN VOORPAGINA

DE VIER FASEN NAAR JIHADIST
•  Jongeren voelen zich achtergesteld als 

groep, bijvoorbeeld omdat ze te maken 
krijgen met discriminatie bij het vinden van 
een stageplaats of werk.

•  Jongeren gaan denken in ‘wij’ en ‘zij’. 
Ze gaan op zoek naar groepen die hun 
denkbeelden bevestigen, bijvoorbeeld op 
internetfora. 

•  Jongeren komen onder invloed van 
mensen met een radicaal gedachtengoed. 
Ze verbreken langzaam maar zeker de 
banden met vrienden en zelfs hun ouders.

•  Jongeren besluiten af te reizen voor de 
jihad.

Meer informatie:
•   www.hulplijnradicalisering.nl, de hulplijn van het 

Steunpunt Marokkaanse Nederlanders.
•   www.familiesteunpunt.nl, de hulppagina van het 

Landelijk Familiesteunpunt. 
•   www.terratoolkit.eu beschrijft het proces 

van radicalisering en de do’s en dont’s voor 
eerstelijnswerkers. 

•   Het Adviespunt Radicalisering en Polarisatie is te 
bereiken via het intranet van Spirit.

‘Niet alleen in Nederland worden jongeren overgehaald zich aan te sluiten bij IS. Hier roept een strijder 
van IS jongeren in het Syrische Aleppo op om zich bij IS aan te sluiten.

ILLUSTRATIE: WIM STEVENHAGEN
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Ramesh: “Eigenlijk ging het anderhalf jaar 
terug verkeerd. Waarom weet ik niet. We 

wonen bij mijn moeder in, betalen netjes de huur 
en er was niets aan de hand. Alleen ging het 
steeds slechter met m’n moeder. Ze is inmiddels 
75 jaar, dementerend en heeft ook tweemaal een 
TIA gehad. Haar gezondheid is niet best. Het 
probleem was alleen dat we niet echt privacy 
hadden. We woonden boven in de woonkamer 
en als m’n broers of zus langskwamen, waren we 
nooit alleen. Het ging mis toen mijn zus proble-
men kreeg met haar vriend. Ze kwam dan vaak 
midden in de nacht langs en begon te schreeu-
wen en te schelden.”
Asha: “Ik vond het verschrikkelijk. Dat wilde 
ik niet voor de kinderen. Ze moesten alles 
meemaken. Op een gegeven moment liep het zo 

uit de hand. Ze sloeg en trok aan de haren. Toen 
heb ik de politie gebeld.”

Veilig thuis
Ramesh: “De politie deed een melding bij Veilig 
Thuis omdat er twee kinderen bij waren. Zo 
ontmoetten we Faisal. Hij nam de tijd en kwam 
veel bij ons thuis langs. Vaak onaangekondigd. 
Dat vond ik juist goed, want zo ontdek je het 
best wat er aan de hand is. Faisal praatte met 
iedereen die erbij betrokken was en haalde er ook 
andere hulpverleners erbij.”
Asha: “Dat werkte in eerste instantie niet zo 
goed. We bleven in de woonkamer leven. Toen 
heeft Faisal de Jeugdbescherming ingeschakeld 
en gezegd dat als de situatie niet zou verbeteren 
de kans bestond dat de kinderen het huis uit 

moesten. Dat werkte. Mijn schoonmoeder is 
namelijk dol op de kinderen. Ze speelt met ze, 
zingt met ze. Het laatste wat ze wil, is dat de 
kinderen het huis uit moeten. De gezinsvoogd 
is maar een keer bij ons geweest en daarna 
kwamen we weer terug bij Faisal. Hij maakte 
afspraken met mijn moeder en zo konden we op 
de kamers beneden wonen en kregen we ook een 
sleutel van het huis.”

Schulden
Ramesh: “Ik ben nu ook bezig met onze 
schulden. Op dit moment werk ik in de 
weekenden als chauffeur en door de week voor 
mijn eigen bedrijf. Het geld dat ik als chauffeur 
verdien is voor de vaste lasten. Het geld dat ik 
met mijn bedrijf verdien, gaat terug in het bedrijf 
en binnen een paar maanden gaat dat geld 
opleveren. Nu werk ik zeven dagen per week, tien 
tot twaalf uur per dag. Maar als ik mijn schulden 
kan afbetalen, gaat dat allemaal beter.”
Asha: “Het gaat nu weer goed. Zeker met de 
kinderen. Die bloeien helemaal op. Maar het 
liefst zou ik helemaal weg uit het huis zijn. Het 

probleem is alleen dat ik geen woning krijg. 
Blijkbaar hebben de GGD en de Sociale Dienst te 
weinig power om echt woonruimte te regelen. En 
ik heb in Amsterdam maar zes jaar inschrijftijd. 
Dat is niets. Misschien dat iemand die dit leest 
een woning voor ons weet.”
Ramesh: “Ik ben klaar met mijn familie. Het liefst 
doe ik de deur achter me dicht en kom ik niet 
meer terug. Alleen mijn moeder zal ik blijven 
bezoeken. Zij is op zich een lieve vrouw. Ze heeft 
negen kinderen grootgebracht. Het is ook altijd 
goed gegaan, maar sinds anderhalf jaar is dit aan 
de gang. Ik heb er geen verklaring voor. Ik word 
er alleen moe van.” 

Om redenen van privacy zijn de namen van de 
gezinsleden gefingeerd. Het kind op de foto is niet 
een van de kinderen om wie het hier gaat.

Het gezin zoekt nog steeds een huis. Indien u 
mogelijkheden weet, kunt u contact opnemen met 
de redactie (info@jongaandeamstel.nl). Wij geven 
dit dan weer door aan Faisal Zaghdoud.

“Veilig Thuis meldde het gezin aan bij het Ouder- en Kind-
team”, vertelt Zaghdoud. “De politie was ’s nachts aan de 

deur geweest vanwege een heftige ruzie. De kinderen was welis-
waar niets aangedaan, maar ze waren wel getuige. Snel bleek dat 
er veel meer aan de hand was. Zo waren er ook problemen met de 
huisvesting en de financiën. Dat was de reden dat het Ouder- en 
Kindteam het gezin doorverwees naar Samen DOEN.”

Wonen in de huiskamer
Het grootste probleem was de woonsituatie. “Het gezin woonde 
in de woonkamer van oma, de moeder van de vader. Ze hadden 
geen enkele privacy en als er familie op bezoek kwam leidde dat 
vaak tot heftige discussies en verbale agressie. Vaak midden in de 
nacht. Ik ging daarom direct aan de slag met de huisvesting en 
de veiligheid van de kinderen. Ik sprak met alle betrokkenen over 
de huisvesting en zette voor de kinderen Signs Of Safety in. Dat is 
een programma van Altra waar ouders, familie en andere betrok-
kenen een plan maken om de veiligheid in het gezin op orde te 
krijgen.” Het zette in eerste instantie weinig zoden aan de dijk. 
Dienst Wonen wilde het gezin geen urgentie geven, onder andere 
omdat de ouders schulden hadden. Oma wilde het gezin niet laten 
wonen in de twee kamers die beneden leeg stonden en Signs 
Of Safety sloeg niet aan. Zaghdoud: “Het maken van afspraken 
bleek veel te moeilijk voor oma. Ze kon de gevolgen niet allemaal 
overzien.”

Paardenmiddel
De ruzies bleven doorgaan en daarom besloot Zaghdoud een 
paardenmiddel in te zetten. Hij schaalde de zaak op naar Jeugd-

bescherming. “Ik vertelde dat als de situatie niet beter zou 
worden, de kans bestond dat de kinderen uit huis zouden worden 
geplaatst. Dat werkte. Oma schrok daar zo van dat ze beloofde 
mee te werken. Jeugdbescherming schaalde de zaak weer af en 
ik ging weer aan de slag. Ik maakte duidelijke afspraken met de 
oma. Het gezin zou binnen drie dagen in de lege kamers komen. 
Toen dat was gelukt, zei ik dat het gezin binnen drie dagen een 
huissleutel moest krijgen. Ook dat lukte. Ik stelde per keer één 
duidelijk doel met een korte termijn. Anders zou de oma het 
niet aankunnen. Juist op dat punt was het met Signs of Safety 
misgelopen.”

Schulden
Nu de huisvesting is geregeld, is de rust terug gekeerd en werkt 
Zaghdoud aan de andere zaken, zoals de schulden en de sfeer 
in huis. “Samen met het gezin praat ik er nu ook over hoe ze de 
sfeer kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door elkaar niet te nege-
ren, soms koffie samen te drinken en soms eens voor de ander te 
koken. Tegelijk moeten ze uitkijken dat ze oma niet geheel gaan 
verzorgen. Oma heeft namelijk de neiging dat te eisen, maar ze 
heeft een pgb en ze kan dus een beroep doen op professionele 
verzorging.”
“De situatie is nu stabiel. Van de jeugdarts en de voorschool hoor 
ik dat ook de kinderen weer rustig zijn. Ik hoop dan ook het gezin 
binnenkort over te dragen. Ik moet alleen nog even kijken naar 
wie. Dat kan het Ouder- en Kindteam zijn, maar misschien ook ‘10 
voor toekomst’. Dat is een wat intensiever programma van Leger 
des Heils.”

‘De kinderen bloeien weer helemaal op’

‘Ik stelde per keer één duidelijk doel met een korte 
termijn’

Het gaat nu goed met de driejarige Marian en de tweejarige Mila, vertellen 
Ramesh en Asha. Acht maanden terug werden ze aangemeld bij Samen DOEN 
en met een beetje geluk kunnen ze over twee maanden weer verder. Mila kleurt 
tijdens het gesprek driftig op een blaadje, terwijl Marian zich op de voorschool 
vermaakt. “Ze heeft het daar enorm naar haar zin. Ze houdt van ravotten.”

Een typisch Samen DOEN-gezin, noemt Zaghdoud het gezin van Ramesh en Asha. “Ze hadden problemen op 
verschillende gebieden. Het groeide echt boven hun hoofd.” Toch lukte het gezin hun leven weer op de rails 
te krijgen. Dankzij de inzet van de ouders en de gestructureerde en integrale aanpak van Samen DOEN. 

Gezin krijgt weer ademruimte

Faisal Zaghdoud, regiehouder Samen DOEN

WAT IS SAMEN DOEN?
Samen DOEN is een algemene, 
tweedelijnsvoorziening waarvoor geen 
indicatie of beschikking nodig is. Samen 
DOEN werkt wijkgericht, direct ‘achter’ de 
eerstelijns-teams en -netwerken. De doelgroep 
van Samen DOEN zijn huishoudens die 
met zware, complexe domein overstijgende 
problemen kampen. 

Samen DOEN vervult in het jeugdzorgstelsel 
een aantal ‘rollen’:
1. als aanpak om naar op te schalen
2. als aanpak om naar af te schalen 
3.  als samenwerkingspartner bij specifieke 

casuïstiek 
4. als algemene voorziening 
5. als verwijzer naar specialistisch aanbod

DOMEINEN
Gezinnen komen in aanmerking voor 
begeleiding door Samen DOEN als ze 
problemen ondervinden op vier of meer van 
de onderstaande domeinen.
• Financiën
• Dagbesteding
• Huisvesting
• Huiselijke relaties

• Geestelijke gezondheid
• Lichamelijke gezindheid
• Verslaving
• Activiteiten dagelijks leven
• Sociaal netwerk
• Maatschappelijke participatie
• Justitie

De kinderen was weliswaar niets aangedaan, maar ze waren wel 
getuige van de ruzies.
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De voorgeschiedenis begint in 2013. Als 
voorbereiding op de invoering van de 

nieuwe Jeugdwet besluit de gemeente niet 
met iedere (L)VB-zorgaanbieder apart, maar 
met alle tezamen overleg te voeren. “Dat is 
goed geweest”, vindt Paul Proost, psycholoog 
en beleidsmedewerker bij het Leger des 
Heils. “Het heeft een krachtige impuls tot 
gezamenlijkheid gegeven en meer inzicht in 
ieders kracht en de onderlinge accentverschillen.” 
Marike Schuurman, gedragsdeskundige en 
beleidsmedewerker bij Cordaan Jeugd: “Het 
mooie vond ik dat we elkaar helemaal niet als 
concurrenten zagen.” 

Verbindende lijntjes
Het samen optrekken leidde tot de Expertise-
netwerken Jeugd (L)VB en (L)VB 18+, 
aanvankelijk alleen een platform en een groep 
inhoudelijke experts. In maart van dit jaar sloten 
de deelnemende partijen een convenant om 
inhoud en organisatie van de samenwerking te 
borgen. 
Er kwamen drie onderdelen bij: werkgroepen, 
netwerkbijeenkomsten en een coördinator 
informatiepunt, belegd bij Sigra. Het platform 
is aanspreekpunt voor externe partijen, denkt 
mee over aanbod en gevolgen van (nieuwe) 
regelgeving en geeft signalen door naar de 
gemeente. Door te kijken of een cliënt op een 
wachtlijst bij een soortgelijk aanbod van een 
andere instelling terecht kon, heeft het platform 
vorig jaar de problematiek van de wachtlijsten 
kunnen oplossen. 
De werkgroepen gaan themagericht onderzoek 
doen. De netwerkbijeenkomsten moeten 
kennisdeling bevorderen en de inhoudelijke 
experts geven advies over aanpak en 
beeldvorming bij complexe casuïstiek. 
Het convenant heeft ook verbindende lijntjes 
gelegd tussen de onderdelen. Zo kunnen de 
inhoudelijke experts problematiek onder de 
aandacht brengen van het platform, kan het 
platform de werkgroepen onderzoek laten 
verrichten en kunnen de uitkomsten daarvan 
weer in netwerkbijeenkomsten worden gedeeld. 

Strijd
Marike en Paul zijn inhoudelijk experts, Paul is 
daarnaast ook lid van het platform. De complexe 
casuïstiek waarover zij adviseren, bestaat er 
vaak uit dat een hulpverlener bijvoorbeeld 
wel de verstandelijke beperking, maar niet de 
bijkomende psychiatrische component, zoals 
autisme, herkent. Of de interactie tussen die 
elementen. 
Gevolg daarvan kan zijn dat een aanpak niet 
werkt, legt Marike uit. “Een jongere met een 
verstandelijke beperking en autisme kan een 
kalenderleeftijd van 14 jaar, het cognitief niveau 
van een 10-jarige en het sociaal-emotionele 
niveau van een kleuter hebben. Dat betekent veel 
voor je aanpak. Als je dat aspect mist, ontstaat er 
vaak strijd omdat de jongere wordt overvraagd. 
Wanneer je je daarvan bewust wordt, heb je 
zoveel meer in handen om ze te helpen.”
Want, vult Paul aan, het is vaak geen kwestie 
van niet-willen, maar van niet-kunnen. “Het 
geeft voor de begeleiding veel ruimte als je je dat 
realiseert. Weet je dat de jongere structuur en 
voorspelbaarheid nodig heeft, dan denk je niet 
zo snel: ‘Hij wíl gewoon niks!’ Dan kun je kijken 
of je wel voldoende structuur hebt geboden. ‘Je 
kamer opruimen’ is soms een te onduidelijke 
opdracht.”
Marike geeft het voorbeeld van een bezoekje aan 

het park vanwege het mooie zomerweer. Ben je 
gebaat bij vaste structuur en ga je op die middag 
altijd naar de bibliotheek, dan wil je helemaal 
niet naar het park. Paul: “Het werkt beter als je 
dat de avond tevoren al kunt aankondigen.”

Beeldvorming
De inhoudelijke experts geven advies over vragen 
als: waarom werkt een aanpak niet, hoe houd je 
een aanpak vol, wat zijn de randvoorwaarden, 
hoe breng je een aanpak in de praktijk als er nog 
andere gezins- of groepsleden zijn? Ze kunnen 
dus meedenken over beeldvorming en sugges-
ties doen voor nader onderzoek, begeleiding 
en behandeling. Vragen worden gesteld (via de 
coördinator informatiepunt, invulformat op: 
jlvb@lvbinamsterdam.nl) en eens per zes weken 
door de zeven experts gezamenlijk besproken. 
In dringende gevallen kan een expert al eerder 
meekijken. Soms wordt de vragensteller bij het 
multidisciplinaire overleg uitgenodigd, soms 
 vragen de experts er een andere discipline bij.  
Die overleggen zijn intensief, maar ze zijn ook 
mooi omdat alle invalshoeken bij elkaar komen, 
vindt Marike.

Complex
Op het vlak van de onderlinge samenwerking 
hebben Paul en Marike wensen. Marike: “Het is 
allemaal echt nog werk-in-uitvoering. Het zou 
fijn zijn als iedereen weet wie wat doet.” Paul: 
“Het is van belang dat het voorveld ons weet 
te vinden en dat de gedragswetenschappers 
in de Ouder- en Kindteams en in de Samen 
DOEN-teams met ons en met elkaar in gesprek 
komen. Dat is mede de bedoeling van de 
netwerkbijeenkomst.”
Uiteindelijk, vat Marike samen, is een van de 
doelen van het expertisenetwerk om betrokkenen 
bij een (L)VB-jongere zodanig te ondersteunen 
dat specialistische hulp niet nodig is. En 
tegelijkertijd dat zij gespecialiseerde hulp snel 
krijgen als dat nodig is, zodat ze niet te lang 
‘doormodderen’. Paul besluit: “Het belangrijkste 
is dat we zorgen dat de mogelijkheden van deze 
cliënten worden aangeboord. Zodat ze tot hun 
recht kunnen komen en participerende burgers 
kunnen worden.”

DOOR: ELS WIEGANT

‘Alle invalshoeken komen bij elkaar’
Expertisenetwerken

‘Jong aan de Amstel’ is een gezamenlijke uitgave van 
veertien instellingen voor de jeugdzorg, de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, speciaal onderwijs en hulp voor licht 
verstandelijk beperkten in de Stadsregio Amsterdam: 
Altra, Arkin, Cordaan Jeugd, De Bascule, GGZ 
inGeest, HVO-Querido, Leger des Heils, Lijn5, MOC ’t 
Kabouterhuis, Ons Tweede Thuis, Opvoedpoli, Spirit, De 
Waag en de William Schrikker Groep. 
‘Jong aan de Amstel’ verschijnt vier keer per jaar. De 
digitale nieuwsbrief ‘Jong Digitaal’ verschijnt elf keer 
per jaar. De artikelen in dit blad vertegenwoordigen 
niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de 
organisaties. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit 
blad rechten worden ontleend.

Overname van artikelen uit ‘Jong aan de Amstel’ 
is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie.

Hoofdredactie  Martin Gerritsen/TekstBeeld.Eu, 
Florence Tonk

Kernredactie  Bertie van der Linden (Altra)
Clara Vollaard (De Bascule)
Sarah Zagt (Spirit)

Redactie  Vacant (Ons Tweede Thuis), Hiske Dibbets 
(De Waag), Elvira Draijer (William Schrikker Groep), 
Maria van Lichtendonk (Leger des Heils), Leontien 
Kuip (HVO-Querido), Nel Pols (Cordaan Jeugd), Saskia 
Zeilstra (Opvoedpoli), Eveline Wiebes (Arkin), Daphne 
Wolthuis (Lijn5), Vacant (MOC ‘t Kabouterhuis)

Vaste medewerkers  Tamara Franke, Anja Geldermans, 
Suzan Hilhorst, Arjan Post, Sake Rijpkema, Adelheid 
van Rossum, Wim Stevenhagen en Els Wiegant

Redactieadres
Jong aan de Amstel
Postbus 38, 1540 AA Koog aan de Zaan.
e-mail: info@jongaandeamstel.nl
website: www.jongaandeamstel.nl

Ontwerp en DTP  Marjolein Lensink

Productie  Heijnis & Schipper Drukkerij bv, Zaandijk

COLOFON

CONTACTGEGEVENS
Altra  
Rode Kruisstraat 32, 1025 KN Amsterdam 
020 - 555 83 33 • info@altra.nl • www.altra.nl

De Bascule 
Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
Postbus 303, 1115 ZG Duivendrecht • 020 - 890 19 00 
info@debascule.com • www.debascule.com

Cordaan Jeugd  
IJzerwerkerstraat 5, 1033 RJ Amsterdam 
020-630 62 62 • zorgloket@cordaan.nl • www.cordaan.nl 

GGZ inGeest - Jeugd en Jongerenpsychiatrie 
Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam 
020 - 788 56 00 • www.ggzingeest.nl

HVO-Querido  
Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam 
020 - 561 90 90 • info@hvoquerido.nl • www.hvoquerido.nl

Jellinek Jeugd / Punt P 
2e Constantijn Huygensstraat 39, 1054 CP Amsterdam 
020 - 590 55 55 • www.jellinek.nl • www.puntp.nl

Leger des Heils - Goodwillcentra Amsterdam 
Rode Kruisstraat 24, 1025 KN Amsterdam  
020 - 630 11 11 • gwca@legerdesheils.nl 
www.legerdesheils-goodwillcentra.nl

Lijn5  
Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam 
088 - 513 11 28 • info@ln5.nl • www.ln5.nl

MOC ’t Kabouterhuis 
Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam • 020 - 644 53 51 
info@kabouterhuis.nl • www.kabouterhuis.nl

Ons Tweede Thuis 
Vuurdoornstraat 11, 1431 RM Aalsmeer • 0297 - 353 800 
info@onstweedethuis.nl • www.onstweedethuis.nl

Opvoedpoli 
Houtmankade 332, 1013 RR Amsterdam • 020 - 463 43 82 
info@opvoedpoli.nl • www.opvoedpoli.nl 

Spirit 
Fred. Roeskestraat 73, 1076 EC Amsterdam 
020 - 5400 500 • info@spirit.nl • www.spirit.nl

De Waag - Amsterdam 
Zeeburgerpad 12-b, 1018 AJ Amsterdam 
020 - 462 63 33 • info@dewaagamsterdam.nl 
www.dewaagnederland.nl

William Schrikker Groep 
Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam  
088 - 526 00 00 • info@wsg.nu • www.wsg.nu

Jonge kinderen, autisme, licht verstan-
delijke beperking. De regio Amsterdam 
kent een groot aantal expertisenetwer-
ken die professionals kunnen helpen op 
een specifiek gebied. Maar wat doet 
zo’n expertisenetwerk nu en wat heb 
je er als professional aan? Els Wiegant 
nam een kijkje bij het Expertisenet-
werk Jeugd (L)VB en bracht de andere 
netwerken in kaart. 
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Marike Schuurman en Paul Proost: “Uiteindelijk is een van de doelen van het expertisenetwerk om 
betrokkenen bij een (L)VB-jongere zodanig te ondersteunen dat specialistische hulp niet nodig is.” 

NOG MEER EXPERTISENETWERKEN
Er zijn in Amsterdam meer expertisenetwerken actief. De belangrijkste:
•  Expertisenetwerk Autisme: signaleren en oplossen van knelpunten in de zorg voor mensen 

met autisme. Te bereiken via het SIGRA: c.kuijper@sigra.nl.
•  Expertisenetwerk Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH): voor advies over diagnose, 

behandeling, wonen, begeleiding en andere vormen van hulpverlening.  
Te bereiken via: informatie@nahamsterdam.nl.

•  Expertisenetwerk Jonge Kind: bevordert vroegsignalering door professionals in de wijk en 
draagt bij aan goede afstemming tussen de zorgdomeinen.  
Te bereiken via: info@expertisenetwerkjongekind.nl. 

•  Experttafel Verblijf: zoekt (creatieve) oplossingen voor jongere en gezin binnen het 
gecontracteerde aanbod of – indien nodig – daarbuiten. Te bereiken via de gemeente.

•  Forensisch netwerk: advies over in te zetten zorg bij cliënten die strafbare feiten hebben 
gepleegd. Te bereiken via De Bascule: 020 - 890 19 00.
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THEMA: SEKSUALITEIT

Jongeren worstelen met hun seksuele identiteit

DOOR: ANJA GELDERMANS

Ineke van der Vlugt, programmacoördinator bij Rutgers

“Veel jongeren worden verliefd, 
ontdekken hun eigen identiteit, 

gaan relaties aan en experimenteren 
met seksualiteit”, zegt Van der Vlugt. 
“Veel jongeren willen weten welk 
seksueel gedrag normaal is en wat 
leeftijdgenoten doen op seksueel 
gebied”. Jongens en meisjes worstelen 
met heel verschillende zaken. “Meisjes 
beleven seksualiteit op een andere 
manier dan jongens. Ze hebben 
eerder problemen met opwinding, 
schaamte of schuld en pijn bij het 
vrijen. Daarnaast vinden ze het vaak 
lastig om grenzen aan te geven en 
hebben last van de dubbele seksuele 
moraal. Je bent al snel een trut of 
een slet en dat wil je allebei niet 
zijn.” Ook jongens worstelen met hun 
seksuele identiteit. Ze moeten laten 
zien dat ze mans genoeg zijn, maar 
zijn vaak onzeker over hun prestaties 
in bed, aldus Van der Vlugt. “Ze 
hebben eerder problemen met te snel 
klaarkomen of geen erectie kunnen 
krijgen. Ze vragen zich af of ze het wel 
goed doen. Vaak overschreeuwen ze 
hun onzekerheid.”
Het is belangrijk dat jongeren zich 
kwetsbaar durven opstellen en 
beseffen dat seks niet gelijk perfect 
hoeft te zijn. “Bij Rutgers gaan we wat 

seksualiteit betreft uit van drie pijlers. 
Of de seks veilig is, prettig en gewenst, 
ook achteraf. Met andere woorden: 
bedenk of je elkaar de volgende dag 
nog in de ogen kunt kijken.” 

Porno 
“Belangrijk is om seksualiteit in de 
breedte te bespreken”, zegt Van der 
Vlugt. “We behandelen niet alleen de 
verschillen tussen jongens en meisjes, 
maar ook verschillen in culturele 
achtergronden en seksuele diversiteit. 
Een belangrijk onderwerp is porno. Het 
pornogebruik onder jongeren is hoog, 
ongeveer 85 procent van de jongens 
kijkt ernaar. In porno ontbreekt juist 
de sociaal-emotionele kant van een 
relatie. We willen de jongeren laten 
zien dat porno geen recht doet aan 
de werkelijkheid, vaak eenzijdig is en 
vrouwonvriendelijk. Meisjes kunnen 
denken dat het zo hoort en zichzelf 
verliezen.”
Ook is het belangrijk aandacht te 
besteden aan het gebruik van alcohol 
en middelen in relatie tot seks. “Wat 
je ziet is dat jongeren onder invloed 
van middelengebruik hun verlegenheid 
overwinnen en zich dan soms niet 
meer seksueel kunnen beheersen en 
over grenzen gaan. Achteraf hebben ze 
dan een kater en voelen ze zich niet 
goed over hun gedrag. Op dat gebied 
is nog een wereld te winnen.”

Beerput
Van der Vlugt vindt het belangrijk dat 
jeugdhulpverleners extra aandacht 
geven aan relaties en seksualiteit. 
“Soms schrikken hulpverleners 
ervoor terug om dit onderwerp aan 
te snijden, omdat ze denken dat er 
dan een beerput opengaat. Maar 
seksualiteit maakt onderdeel uit van de 
sociaal emotionele ontwikkeling van 
iedere jongere en moet je dus altijd 
meenemen. Voor jongeren tussen de 
15 en 18 jaar staat dit onderwerp op 
nummer één! Relaties, vrienden en 

seks worden op deze leeftijd voor hen 
belangrijker dan de relatie met hun 
ouders.” Juist de groep jongeren die 
jeugdhulp krijgt, verdient volgens haar 
extra aandacht. “Bij deze jongeren 
speelt vaak hechtingsproblematiek. 
Dan gaat het om vragen als: wanneer 
voel je je veilig en vertrouwd bij 
iemand? Wat betekent seksualiteit 
voor je, wanneer kan het prettig en 
fijn zijn? Hoe geef je je wensen en 

grenzen aan en hoe houd je rekening 
met de ander?” Rutgers geeft ook 
bijscholing aan jeugdhulpverleners 
op dit gebied. “Hoe verloopt de 
seksuele ontwikkeling van jongeren, 
hoe zorg je dat ze zelf regie krijgen 
en een moreel kompas ontwikkelen bij 
relaties en seksualiteit? De focus ligt 
op het empoweren van de jongere.” 
Er is volgens Van der Vlugt al veel 
materiaal ontwikkeld. “Maar dat is niet 

voldoende voor een gezonde en veilige 
seksuele ontwikkeling. Een steunend 
netwerk rondom de jongere en een 
betrokken en deskundige begeleider, 
coach of mentor kunnen het verschil 
maken.”

Voor meer informatie: 
www.rutgers.nl
www.seksuelevorming.nl
www.youcanfixit.nl

Jongeren leren gezonde en 
veilige keuzes te maken op het 
gebied van relaties en seksua-
liteit. Dat is het uitgangspunt. 
Maar hoe leer je jongeren dat? 
Een gesprek met Ineke van 
der Vlugt, programmacoördi-
nator seksuele ontwikkeling 
en opvoeding van de jeugd bij 
Rutgers, kenniscentrum sek-
sualiteit. “Voor jongeren die 
niet zo stevig in hun schoenen 
staan, is het maken van keuzes 
soms een moeilijke opgave.”

THEMA:

Ontdekkingsreis met vallen en opstaan
De prikkels zijn enorm. Soms lijkt alles geladen met seksualiteit. Modellen 
op billboards prijzen in suggestieve poses waren aan, datingsites zijn razend 
populair en de tekst en clip van Snoop Doggs ‘Wet’ laat weinig tot de ver-
beelding over. “Tell me baby, are you wet?”
Binnen deze overdaad aan indrukken moeten jongeren hun eigen seksualiteit 
ontdekken. Maar hoe doe je dat? Wat is normaal en wat is een stereotype? 
Mag je ook wel ‘nee’ zeggen? Wat gebeurt er als je een sexy foto van jezelf 
op instagram zet? Wat moet je doen als je ontdekt dat je homo of lesbo 
bent?
Het ontdekken van de eigen seksualiteit is heel wat ingewikkelder dan in het 
verleden. Maar in de meeste gevallen gaat het goed. Met vallen en opstaan, 
maar dat was twintig jaar terug niet anders. Tegelijk merken we dat jongeren 
soms wat hulp kunnen gebruiken, vooral als de ontdekkingsreis minder voor-
spoedig verloopt. Bijvoorbeeld als een sexy foto van de jongere ineens op het 
internet circuleert, dat het ‘vriendje’ ineens eist dat je het ook met zijn vrien-
den doet of wanneer de jongere ontdekt dat hij of zij een andere seksuele 
geaardheid heeft. 
De jeugdzorg in de Regio Amsterdam kent inmiddels een groot aantal pro-
gramma’s om jongeren te helpen bij hun ontdekkingsreis, maar ook om 
slachtoffers en daders van seksueel geweld bij te staan. In dit nummer van 
Jong aan de Amstel belichten we dit aspect van de jeugdzorg.

Ineke van der Vlugt: “Het is belangrijk dat jongeren zich kwetsbaar durven opstellen en beseffen dat seks niet gelijk perfect hoeft 
te zijn.”
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SEKSUALITEITTHEMA:

“De seksuele ontwikkeling bij  
deze jongeren verloopt het  

zelfde als bij jongeren zonder beper-
king”, zegt Lorette van der Werf, 
ambulant gezinsbehandelaar bij Lijn5. 
“Alleen de wijze waarop zij er sturing 
aan geven verschilt. Ze voelen van 
alles, maar kunnen dat niet plaat-

sen. Ook kunnen ze het gedrag van 
anderen moeilijk inschatten. Dat geeft 
verwarring.” 
Haar collega Jeannette van Essen: 
“Jongens hebben vaak moeite zich in 
te leven in de ander. Tegelijk weten 
ze niet goed wat hen overkomt. Als ze 
opgewonden raken, hebben ze vaak 

weinig controle over de eigen driften 
en kunnen daarmee ongemerkt over 
de grenzen van anderen gaan.” 
Meisjes hebben daarentegen juist 
moeite met het aangeven van grenzen. 
Van der Werf: “Ze zijn vrijer in contact 
maken. Ze hebben niet door wat er 
gebeurt en zijn afhankelijk van de 
ander. Dat kan verkeerd aflopen.” Ook 
hunkeren ze naar aandacht. “Omdat 
ze vaak niet over andere manieren 
beschikken om contact te maken, 
gedragen ze zich seksueel uitdagend. 
En als de ander iets wil, gaan ze daarin 
mee. Veel meisjes raken daardoor 
beschadigd.” Hierdoor zijn ze vaker 

slachtoffer van pooierboys. Van der 
Werf: “Pooierboys geven deze meisjes 
precies wat ze willen: aandacht.” Een 
complicerende factor voor zowel jon-
gens als meisjes is dat deze jongeren 
gevoeliger zijn voor groepsdruk.

Gezonde seksualiteit
Om deze jongeren te behandelen, leg-
gen de ambulant gezinsbehandelaars 
de focus op een gezonde seksualiteit. 
Van Essen: “Bij onze cliënten vanaf 
groep 8 heeft seksualiteit onze aan-
dacht. We beginnen bij de uiterlijke 
verzorging en de omgang met het 
eigen lichaam. Stapje voor stapje 

maken we de overgang naar vriend-
schap en seksuele relaties. We leren 
ze wat vriendschap is, wanneer dat 
overgaat in liefde, hoe je op een goede 
manier seks hebt met elkaar.” 
Probleem is dat deze jongeren alles 
heel letterlijk nemen. “Dat geldt ook 
voor alle seksuele informatie die ze 
krijgen via de media. Porno is voor hen 
dan het voorbeeld: o, zo doe je dat 
dus.” 

Maatwerk
De behandeling richt zich vooral op 
het aanleren van vaardigheden en nor-
men en waarden. “Dat zijn niet ‘onze’ 
normen”, benadrukt Van der Werf. 
“Maar normen die we samen vaststel-
len.” Van Essen: “Het is belangrijk om 
daarbij de ouders te betrekken. Maar 
ook hun seksualiteit kan niet gezond 
zijn ingericht. We trainen het gezin 
in wat wel en niet goed is, maken het 
onderwerp bespreekbaar en herhalen 
het zo vaak als nodig is.” Eenvoudig is 
dat niet, beaamt Van der Werf. “Voor 
alle ouders is seksualiteit een ingewik-
keld onderwerp, laat staan voor ouders 
met een beperking. Daarbij speelt mee 
dat kinderen niet alles begrijpen wat je 
zegt. We maken daarom vaak gebruik 
van beelden en bespreken alledaagse 
situaties. Soms gaat het gewoon om 
afspraken maken: geen seks voor je 
zestiende.”

Meer informatie: 088 - 513 11 28, 
toegang.stadamsterdam@ln5.nl 
of kijk op www.ln5.nl. 

De havo- en vwo-leerlingen van 
het Altra College Bleichrodt, 

een school voor speciaal voortgezet 
onderwijs, krijgen in de tweede en 
derde klas seksuele voorlichting aan de 
hand van het lespakket ‘Lang leve de 
liefde’ van Rutgers. Van der Meij: “We 
geven apart aandacht aan seksualiteit, 
omdat we hebben gemerkt dat onze 
leerlingen absoluut niet weten hoe ze 
met seks om moeten gaan. Het gaat 
vaak nog op het niveau van ‘meisje 
plagen, kusje vragen’. Maar dat werkt 
natuurlijk niet echt op deze leeftijd. 
We proberen ze via deze lessen weg-
wijs te maken, want op straat leren ze 
dat niet.”

Doodeng
Als Van der Meij begint met de lessen, 
mogen de jongeren eerst van alles 
spuien. “Ze mogen aangeven waarover 
ze het willen hebben op het gebied 

van seks. Dan roepen ze: poepseks, 
gangbang of beffen. Alle extremiteiten 
passeren de revue. Deze woorden 
schrijf ik allemaal op het bord. Maar 
geleidelijk aan verdwijnen deze 
woorden en hebben we het over wat 
hen werkelijk bezighoudt: hoe kom 
je tot de daadwerkelijke daad?” Want 
veel kinderen vinden seks eigenlijk 
doodeng, stelt Van der Meij: “Veel van 
onze leerlingen vinden het al moeilijk 
om sociaal contact te maken, laat 
staan intiem te worden met iemand. 
Sommigen zullen er in hun leven nooit 
aan toekomen.”
Van der Meij werkt in zijn lessen veel 
met voorbeelden. “Ik zorg altijd voor 
een veilige sfeer in de klas. Want als je 
meningen wilt horen, moeten de kin-
deren zich vertrouwd voelen. Veel van 
onze jongens reageren vrij primitief, 
maar dat veroordeel ik niet. Wel ga ik 
altijd de discussie aan. Vaak door de 

knuppel in het hoenderhok te gooien, 
anders komt de boodschap niet aan. 
Bijvoorbeeld over wat vrouwen wel 
of niet fijn vinden. Gelukkig zitten in 
elke klas wel een paar meisjes die de 
ideeën van de jongens kunnen beves-
tigen of ontkrachten. Ook geven we 
aandacht aan seksuele verschillen en 
minderheden. We hebben een meisje 
op school, dat een jongen wil worden 
en daar graag over praat. Dat is heel 
fijn.” “Er is nog een wereld te winnen 
bij het praten over seks”, vervolgt Van 
der Meij. “Veel mensen kijken porno 
en hebben het over seks, maar als het 
gaat om wat je zelf wilt of wat die 
ander wil, zijn veel mensen heel preuts. 
Daar is nog zoveel winst te behalen.” 

Grenzen 
Verder geeft hij veel aandacht aan het 
herkennen en erkennen van grenzen. 
”Autistische jongeren zijn niet sterk in 

lichaamstaal en nemen alles heel let-
terlijk. Dan kun je gauw misverstanden 
krijgen op dit gebied, waar juist alles 
zo nauw luistert. Het kan problemen 
geven als ze de grenzen van een ander 
niet herkennen of zelf worstelen met 
frustraties. We proberen hen daarbij te 
begeleiden, maar niet door alles voor 
te kauwen. Er moet ook ruimte zijn om 
dingen zelf uit te zoeken.” Een voor-
deel van de lessen is ook dat jongeren 
leren waar ze hulp kunnen krijgen als 
ze problemen hebben, aldus Van der 
Meij. “Maar ik wil niet alles proble-
matiseren. Als deze jongeren eenmaal 
een relatie hebben, gaat dit in grote 
lijnen hetzelfde als bij andere jongeren. 
Vooral de weg er naartoe is voor hen 
ingewikkeld.” Of ze het binnen de rela-
tie leuk hebben met elkaar in bed, daar 
hebben we geen zicht op, lacht Van 
der Meij. “En dat is maar goed ook, je 
moet niet alles willen weten.”

‘Voor jongeren met autisme is contact maken al 
ingewikkeld’

DOOR: ANJA GELDERMANS

DOOR: ANJA GELDERMANS

Voor jongeren met een stoornis 
in het autistisch spectrum is 
seksualiteit nog een grotere 
‘struggle’ dan voor ‘gewone’ 
jongeren. Want seks ligt in het 
verlengde van contact maken 
en dat is voor deze jongeren 
al ingewikkeld genoeg. Docent 
Bas van der Meij van Altra 
College Bleichrodt legt het 
accent in zijn lessen over seks 
daarom op het relationele 
gedeelte. 

‘Jongeren met een licht verstandelijke beperking 
zijn extra kwetsbaar’
Doordat jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) 
een achterstand hebben in hun sociaal-emotionele ontwikke-
ling, gaan ze vaker over hun eigen of andermans grenzen. Ze 
zijn daardoor eerder slachtoffer of dader van seksueel misbruik. 
“Deze jongeren moet je stap-voor-stap vertrouwd maken met 
het eigen lichaam, gevoelens en seksualiteit.”
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Stapje voor stapje maken we de 
overgang naar vriendschap en seksuele 
relaties. We leren ze wat vriendschap is, 
wanneer dat overgaat in liefde, hoe je op 
een goede manier seks hebt met elkaar.
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DOOR: ARJAN POST

DOOR: ARJAN POST

Neem ‘Victor’, een zeer verlegen 
jongen die veel gamet en een 

teruggetrokken bestaan leidt. Opeens 
komt hij in contact met een jong 
meisje, dat hij uiteindelijk misbruikt. 
Of neem ‘Henk’, die een meisje aanzet 
tot seks en daarvoor ook zijn vrienden 
uitnodigt. Als die dingen uitkomen, 
belanden jongens als zij bij ‘de Waag’, 
waar ze cognitieve gedragstherapie 
krijgen.

Waarom?
“Hoe ingrijpend dit voor alle 
betrokkenen en hun families is, blijkt 
alleen al uit de logische vraag waaróm 
jongeren zulk gedrag vertonen. Dat 

antwoord is telkens zeer complex”, 
zegt Erik Lagendijk, GZ-psycholoog 
en systeemtherapeut bij de Waag. 
“Aanvankelijk begrijpt niemand er 
iets van. De betreffende jongen in 
de eerste plaats.” Belangrijk is om 
een antwoord op die vraag niet te 
verwarren met een oordeel over het 
gedrag. Na uitvoerige praatsessies 
bleek bijvoorbeeld uit het geval van 
Victor dat het contact met het meisje 
zijn wens om onzichtbaar te blijven 
verstoorde. Hij raakte erg in de war, 
met alle gevolgen van dien. Van een 
heel ander kaliber zijn jongeren die 
leeftijdgenoten verleiden tot seks en 
daarbij ook hun vrienden betrekken. 

Bij deze jongeren is minder vaak 
sprake van pathologie. Zo is een 
slechte jeugd geen voorspeller: juist 
ook jongeren uit goede milieus kunnen 
over de schreef gaan. De behandeling 
is daarom ook anders. 

Signalen
In het geval van deze ‘leeftijdmis-
bruikers’, zoals Henk, speelt groeps-
druk vaak mee, beïnvloedbaarheid en 
de laagdrempeligheid van chatboxen. 
Maar ook de ingewikkelde relatie  
tussen jongens en meisjes zelf, bena-
drukt Lagendijk. “Vaak is onduidelijk 
waar het experimenteren ophoudt en 
grensoverschrijdend gedrag begint.” 

Dat is een belangrijk onderwerp van 
behandeling: welke signalen hebben 
jongeren zelf gemist? Aan de hand 
van een werkboek analyseren ze met 
hun behandelaar de loop der dingen. 
Niet zelden blijken de jongens zelf 
ook ooit misbruikt te zijn. “Schaamte, 
schuldgevoel en ontkenning zijn dan 
de onderwerpen die het eerst met hen 
besproken worden.” 

Omgeving
Bij de behandeling staat motivatie 
voorop. Veel aandacht gaat naar 
het versterken van zelfinzicht, maar 
ook naar alles wat goed gaat in het 
leven. Een grote rol daarbij speelt 
de omgeving. Lagendijk: “Wanneer 
een zusje of nichtje is misbruikt, zijn 
gezinnen en families verscheurd. Veel 
jongeren willen dit zo goed mogelijk 

proberen te herstellen en goedmaken. 
Dat repareren is een belangrijke 
drijfveer.” Voor Lagendijk is veiligheid 
essentieel. Daarom wordt vanaf het 
begin de omgeving bij de behandeling 
betrokken. En na afloop krijgen zij 
bijvoorbeeld een ‘veiligheidsplan’ 
mee, dat in geval van nood hulp 
kan bieden. Het succes van de 
behandeling is helder, weet Lagendijk. 
“Uiteindelijk is in veel gevallen de 
waarom-vraag met de jeugdige en zijn 
gezin besproken en is duidelijk hoe 
hij recidive kan voorkomen. Vrijwel 
niemand van hen gaat dan nog de 
fout in.”

Meer informatie: www.
dewaagnederland.nl

‘Sara’ was veertien toen ze een 
vriendje kreeg op school. Al snel 

sprak ze bij hem thuis af. Maar wat 
een spannend afspraakje had kunnen 
worden, werd een nare ervaring. Er 
waren ook andere jongens aanwezig, 
en allemaal wilden ze seks met Sara. 
Ze dwongen haar ertoe. Het duurde 
zo’n anderhalf jaar voordat ze het 
uiteindelijk aan een vriendin durfde te 
vertellen. Daarop werden haar ouders 
ingelicht en de politie ingeschakeld, 
maar het probleem was toen al 
geschied. Bovendien zat Sara al die 
tijd nog steeds met haar voormalige 
vriendje in de klas. 

Vertrouwenspersoon
Met Sara is het goed gekomen. Via 
de zedenpolitie kwam ze in contact 
met het programma ‘Julia’ van Qpido. 
Dat biedt individuele ambulante 
hulp aan meisjes tot 18 jaar (met 
een uitloop tot 23 jaar), ‘Romeo’ 
aan jongens. Sara kreeg intensieve 
begeleiding en bouwde een band 
op met een vertrouwenspersoon, 
die haar negen maanden lang elke 
week zag. Roos Koolhof, psycholoog 
bij Qpido: “Luisteren staat voorop. 
Veel slachtoffers van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag moeten 
eerst de schaamte en schuldgevoelens 
voorbij. Ze op hun gemak stellen, daar 
begint het mee. Wandelen in het park, 
mee naar McDonald’s. Je probeert 
aansluiting te vinden, om van daaruit 
te werken aan herstel, veiligheid en 
weerbaarheid.”

Kwetsbare pubers
De cliënten van Romeo en Julia 
zijn divers. Jong of al iets ouder, uit 
allerlei milieus. Vaak spelen social 
media een belangrijke rol. Jongeren 
worden slachtoffer van ‘sexting’, 
waarbij ze worden gechanteerd met 
compromitterende foto’s. Soms zijn 
ze slachtoffer van verkrachting. Dan 
wordt behandeling ingeroepen van 
BRight GGZ. Zo ook bij Sara. Soms 

vertonen meisjes ‘seksueel wervend 
gedrag’, dan zoeken ze aandacht. 
Koolhof: “Het gaat om pubers. Die 
experimenteren met grenzen, maar 
ze zijn ook uitgesproken kwetsbaar. 
Daarom geven we voorlichting op 
scholen en geven we mee: denk na 
over de gevolgen van je gedrag. Ga 
niet op elk verzoek in. Durf nee te 
zeggen en blijf daarbij.”

Ouders en scholen
Het valt Koolhof telkens weer op 
hoe weinig er bij jongeren eigenlijk 
bekend is, over grenzen en over de 
consequenties van hun gedrag. In een 
digitaal tijdperk zijn die niet meer 
uit te wissen. “Ouders en scholen 
hebben ook een verantwoordelijkheid, 
al hebben leraren het al druk genoeg. 
Daarom geven wij voorlichting. 
Grenzen aangeven blijft lastig, zeker 
als er groepsdruk is. Maar Sara 
laat zien dat je een heel eind kunt 
komen, zelfs met haar ex-vriendje op 
school.” Het gaat volgens Koolhof 
steeds om het verbinden van de 
persoon met de context, niet om 
het inhameren van vaststaande 
normen en waarden. “Respect en 
zelfrespect, dat is de kern. Je ziet dat 
ouders nog weleens overreageren, uit 
handelingsverlegenheid. Dan willen 
ze meteen alles verbieden. Maar hoe 
zorgwekkend overschrijdend gedrag 
soms ook is, seksualiteit zelf is niet 
verboden of slecht. Bewustwording is 
de sleutel.”

Meer informatie: www.qpido.nl

Hulp voor daders: ‘Betrek omgeving bij behandeling’

‘Bewustwording is de sleutel’

Bij ambulant centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg de Waag worden jonge 
zedendelinquenten behandeld. De kans op recidive is daarna zeer gering. Maar de vraag naar het 
waaróm van seksueel overschrijdend gedrag blijft vaak moeilijk. 

Qpido krijgt te maken met slachtoffers van seksueel geweld, 
maar probeert tevens seksueel risicogedrag op scholen in de 
kiem te smoren. Hoe pakt Qpido dit aan? Arjan Post sprak met 
Roos Koolhof, psycholoog bij Qpido.

Roos Koolhof: “Luisteren staat 
voorop. Veel slachtoffers van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag 
moeten eerst de schaamte en 

schuldgevoelens voorbij.”
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Alex, woont in Veilige Haven van HVO-Querido

DOOR: MARTIN GERRITSEN

Marco Zeilstra, persoonlijk 
begeleider bij het ambulant 
jongerenteam van HVO-Querido

‘In Veilige Haven 
hoeven jongeren 
geen toneelstukje te 
spelen’
Veilige Haven is een woning van HVO-Querido 
voor jongeren met een andere seksuele voorkeur. 
De woning in Amsterdam Zuidoost beschikt over 
vier kamers waar jongeren tot rust kunnen komen, 
zich veilig kunnen voelen en vanuit die veiligheid 
aan hun problemen kunnen werken. Samen met de 
begeleiding. 

“We werken vanuit het ambulant jongerenteam met 

jongeren van 18 tot en met 23 jaar, die geen vaste 

verblijfplaats hebben en door allerlei oorzaken fors in de 

problemen zitten. Het bijzondere van Veilige Haven is dat we 

onderdak bieden aan LHBTI-jongeren (lesbische, homoseksuele, 

biseksuele en transgender jongeren en jongeren met een 

intersekseconditie – JadA). Een deel van de jongeren meldt 

zichzelf aan, een ander deel wordt doorverwezen door andere 

instanties. Zo kwam Alex bij ons terecht via zijn school.”

“Vaak gaat het om jongeren die op straat komen omdat hun 

geaardheid thuis of in hun gemeenschap niet wordt geaccepteerd. 

Maar ook op straat is het niet makkelijk om als LHBTI-jongere te 

leven. De vooroordelen zijn groot, zodat ze hun geaardheid vaak 

voor zichzelf houden.”

“In Veilige Haven hoeven ze dat niet te verbergen. Hier wonen ze 

met jongeren die een andere seksuele geaardheid niet raar vinden. 

Hier hoeven ze geen toneelstukje meer te spelen.”

Schulden
Verder verschillen deze jongeren niet zo van onze andere 

jongeren. Ze hebben problemen op vele fronten. Ze gaan niet 

meer naar school, hebben geen werk, vaak grote schulden en 

niet zelden ook psychiatrische problemen. Nadat de jongeren 

hier eerst een paar weken tot rust zijn gekomen, zoeken we 

samen een oplossing voor die problemen. We zoeken een zinvolle 

dagbesteding, kijken of ze weer naar school kunnen en proberen 

hun financiën op orde te krijgen. Dat is vaak al een hele klus, 

want de meesten hebben de school niet afgemaakt, maar wel 

een grote schuld bij het DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en 

bij de ziektekostenverzekeraar. Verder schakelen we zo nodig ook 

specialistische hulp in, bijvoorbeeld ondersteunende gesprekken 

bij (psychiatrische) problemen.

“De jongeren verblijven hier maximaal anderhalf jaar. In die tijd 

brengen we samen met ze hun leven op orde. Na die anderhalf 

jaar stromen ze uit naar een andere woning. Het enige probleem 

is dat die niet altijd even makkelijk te vinden zijn in Amsterdam. 

Dus het kan wel eens gebeuren dat een jongere hier wat langer 

zit dan die anderhalf jaar. We zetten hier namelijk niemand na 

anderhalf jaar op straat. We zijn immers HVO-Querido.”

Jongeren kunnen meer informatie vinden op 
www.veiligehavenamsterdam.nl. 
Hulpverleners kunnen meer informatie krijgen bij HVO-Querido en 
vragen naar de contactpersonen van Veilige Haven; 020 - 561 90 90.

‘Ik wilde een plek om tot rust te komen’
DOOR: MARTIN GERRITSEN

“Ik ben net m’n kamer aan het schoonmaken. Ik ben 
namelijk nogal netjes. Het moet er allemaal goed uitzien. 
Het wordt ook steeds meer mijn eigen plek. Ik woon hier nu 
een maand en vind het heerlijk.”
“Eigenlijk weet ik al vanaf mijn geboorte dat ik anders 
ben. Mijn moeder kleedde me tot mijn zesde jaar ook als 
meisje. Eigenlijk ben ik in een verkeerd lichaam geboren. 
Mijn familie weet ook dat ik zowel op jongens als meisjes 
val. Dat vinden ze geen probleem. Dat hebben ze zo 
geaccepteerd. Alleen mijn vader moet niets van homo’s en 
lesbo’s hebben. God maakt de mensen niet voor niets zoals 
ze zijn, vindt hij. We hadden dan ook altijd ruzie.”
“Eigenlijk heb ik vooral bij mijn oma gewoond, maar toen 
ze ziek werd, woonde ik soms bij m’n zus, soms bij m’n 
nicht. Ik was continu onderweg. Het kon zo niet langer. Dat 
wist ik ook wel. Ik had geen plek waar ik even tot rust kon 
komen. Ik wilde mezelf ontwikkelen, maar hoe moest dat? 
Ik ging bijna niet meer naar school, had schulden en wist 
niet goed wat ik moest doen. Op school en op straat vertel 
je niet zomaar dat je anders bent. Dan schelden ze je uit, 
kleineren je.”
“Ik heb op Internet van alles gezocht, maar vond niets. 

Tot de school maatschappelijk werker me wees op Veilige 
Haven. Toen moest ik wel even lachen, want ik had ze nog 
nooit verteld dat ik bi was, maar blijkbaar wisten ze dat 
toch. Toen heb ik het ook in de klas verteld. Ik was er klaar 
mee. Ik had altijd in de ontkenningsfase gezeten en van 
alles voor me gehouden. Maar het was genoeg. Mensen 
moeten me maar nemen zoals ik ben.”
“Toen ik hier bij Veilige Haven kwam, wist ik direct dat 
dit het was. Ik mocht een week nadenken of ik hier wilde 
komen, maar binnen een uur zat ik al in mijn kamer. Die 
spullen van mij had ik zo hier. Nu probeer ik samen met 
Marco mijn leven weer op orde te krijgen. Ik ga in elk 
geval weer naar school. Dat is een begin. Dat gaat nu ook 
makkelijker. Hier heb ik rust. Hier heb ik geen stress. Hier 
kan ik nadenken over wat ik nu eigenlijk wil. Ik volg nu 
de opleiding voor de detailhandel, maar uiteindelijk wil ik 
modellenwerk gaan doen. Ik weet dat dat heel wat anders 
is, maar het gaat me lukken. Zeker weten.”

Om redenen van privacy is de naam van Alex gefingeerd. 
De jongen op de foto is een model.
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DE CLIENT

PROUD PEOPLE

HVO-Querido Proud People is een onlangs 
opgericht LHBT- en diversiteitsnetwerk 
dat onder andere de belangen van LHBT-
cliënten en -medewerkers binnen HVO-
Querido behartigt. 

Ons doel en streven is bovenal om bij te 
dragen aan een cultuur/sfeer die iedereen 

uitnodigt om zichzelf te kunnen zijn, 
ongeacht geaardheid, seksuele identiteit, 
etniciteit of religieuze achtergrond. En dat 
binnen een professioneel en empathisch 
benaderbaar kader waarin iedereen 
uitgenodigd wordt om vorm te geven aan 
leven op de manier die bij hem of haar past.
Om dat te bereiken doen we verschillende 
dingen: 

-  Deskundigheidsbevordering door bezoeken 
en informatie te verstrekken over LHBT-
gerelateerde onderwerpen; 

-  We zijn beschikbaar voor gesprekken met 
cliënten die zelf een vraagstuk hebben op 
dit gebied;

-  We zijn beschikbaar voor gesprekken met 
begeleiders die LHBT-cliënten begeleiden en 
dat graag zo goed mogelijk willen doen; 

-  Een platform vormgeven waarop cliënten 
en medewerkers elkaar kunnen ontmoeten 
en bijdragen aan het netwerk, en ook hun 
behoefte kenbaar kunnen maken; 

-  Organiseren van activiteiten voor LHBT-
cliënten, en niet te vergeten de Gaypride 
met een grandioze boot! 

 
Meer informatie:  Proud.people@hvoquerido.nl


