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 Renald Majoor werd  
 als kind misbruikt: 

‘ Het was een  
vreselijke dag’ 
 

NOC*NSF en Fier 
ontwikkelen chat  
voor sporters

 

  Bram had een agressieprobleem

‘ Ik zocht continu  
de confrontatie’

‘ Een tevreden land 
discrimineert niet’ 
Extreemrechts in Nederland 
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VERBORGEN GROEP  
IN THE PICTURE

FIER BIEDT HULP AAN SLACHTOFFERS, GETUIGEN EN 

PLEGERS VAN GEWELD IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES. ONZE 

OPDRACHT: VOORKOMEN VAN GEWELD, STOPPEN VAN 

GEWELD EN HULP BIEDEN BIJ DE GEVOLGEN VAN GEWELD.
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Ik kijk in je ogen

Ik zie de pijn

Ik wil je handen pakken 

En vertellen dat jij

jezelf mag zijn 

H.o.p.e.

H.o.p.e. was in behandeling bij Fier en heeft als voormalig voorzitter van 

onze cliëntenraad veel voor ons betekend. Begin dit jaar nam zij feestelijk 

afscheid van Fier en van de cliëntenraad. We wensen haar alle goeds.  

Deze tekst komt uit een gedicht dat zij eerder schreef.
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H
et openbreken van taboes is een rode draad in 

het werk van Fier. Waarom? Omdat geweld in 

afhankelijkheidsrelaties, zoals veel maatschappelijke 

problematiek, zich schuilhoudt in de taboesfeer: 

angst, schaamte- en schuldgevoelens belemmeren 

betrokkenen te praten over de geweldservaringen. En zo houdt het 

taboe het geweld in stand, immers: een probleem dat niet wordt 

benoemd, wordt zeker niet opgelost. 

 

We moeten het blijven hebben over het onbespreekbare. Over de 

mannelijke slachtoffers van geweld bijvoorbeeld. Want ja, ook die 

bestaan. Het jonge voetballertje dat betast wordt door zijn teamleider. 

De zoon van de joviale kinderarts die thuis met regelmaat kort en 

klein wordt geslagen. Ongemakkelijke, schrijnende verhalen. Maar 

ze staan niet op zichzelf en zijn niet alleen van vroeger tijden. In 

het afgelopen jaar hadden we via Chat met Fier ruim drieduizend 

gesprekken met jongens over onder andere seksueel geweld en 

loverboyproblematiek. Dat is maar liefst zeventien procent van alle 

chatgesprekken in 2018.

We mogen blij zijn met die gesprekken. Blij? Jazeker. Want deze 

jongens práten over wat hen is aangedaan, zoeken een luisterend 

oor en hulp via onze chathulpverleners. Hoe vernederd ze zich ook 

voelen, hoe erg ze zich ook schamen, hoe bang ze ook zijn: het taboe 

wordt opengebroken. Voor velen van hen de allereerste keer dat 

ze erover durven praten, de eerste stap in het verwerken van hun 

trauma. 

 

Het onzichtbare zichtbaar maken, het onbespreekbare bespreekbaar. 

Dat is een doorlopende opdracht. Niet alleen voor mij, niet alleen 

voor Fier, niet alleen voor hulpverleners, maar voor iedereen die 

deel uitmaakt van onze maatschappij waarin verwaarlozing, 

mishandeling en misbruik realiteit zijn. 

Die realiteit blijven we belichten, onder andere in dit magazine. 

Opdat we elkaar zien, opdat we vragen stellen, het werkelijk mogelijk 

maken dat er gesproken wordt. Ook door mannen en jongens.

Linda Terpstra  
Voorzitter Raad van Bestuur Fier
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GOED OM TE WETEN!

Fier publiceert nooit herkenbare beelden van cliënten. Cliënten 

die aan ons magazine meewerken, worden daarom altijd anoniem 

geportretteerd. In de meeste gevallen is ook hun naam aangepast.  Voor 

sommige artikelen maken we gebruik van stockfoto's of fotomodellen.

‘We moeten 
blijven praten 

over het 
onbespreekbare’

inhoud
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Weet je nog hoe we elkaar ontmoet hebben? 
En hoe ik binnenkwam bij Fier? 
Jehanne: ‘Je bent gebracht door je voogd en je kwam 

binnen als een héél jong meisje. Je was speels en ging 

lekker knutselen; je kamer was binnen no-time één grote 

bende van creatieve spullen. We hadden toen ook nog 

een poppenhuis, daar heb je lekker mee gespeeld. Je wou 

allemaal jonge dingen doen, die toen ook echt bij jouw 

leeftijd hoorden.’ Isabel: ‘Ja, ik was twaalf. Ik weet zelf 

nog dat iedereen van de groep zat te lunchen en dat ik 

bij binnenkomst twee grote appelflappen meegenomen 

had. Het was heel ongemakkelijk. Iedereen keek me aan; 

zo van wat doe jij hier?’ Jehanne: ‘Je hield ook echt van 

grapjes. Nu nog steeds overigens. Je was bijvoorbeeld een 

keer een dag ziek. Een paar dagen later bedacht je: als ik 

nu mijn wangen roze maak met make-up, dan lijkt het 

alsof ik nog steeds ziek ben.  Wij hebben er drie dagen 

over gedaan om daarachter te komen. Na drie dagen 

dachten we opeens: er zitten ook glitters op haar wangen. 

Dat soort grapjes vond jij superleuk.’ 

Elk meisje dat bij Fier komt is verschillend. Hoe 
heb je specifiek mijn behandeling opgepakt? 
Jehanne: ‘In het begin van jouw behandeling was je nog 

heel speels. Je wist niet precies wat je hier kwam doen. Je 

was veel bezig met je familie en met je broertjes en zusjes. 

En je bent uit een situatie gehaald waarbij je voor je familie 

zorgde. Eerst vond je dat lastig. Je broertjes en zusjes waren 

op veel verschillende locaties. En je kon niet meer op je 

moeder passen.’ Isabel: ‘Hoe gingen jullie daarmee om?’ 

Jehanne: ‘Vanaf het begin hebben wij geprobeerd om jou je 

zoveel mogelijk thuis te laten voelen en kind te laten zijn. Jij 

zorgde altijd voor anderen en dat zijn wij voor jou gaan doen; 

we lazen je bij de welterustenronde voor en hebben jou 

lekker laten spelen, net als de andere kinderen uit de groep. 

Je mocht bij ons weer een beetje het kind zijn dat je was 

kwijtgeraakt. Met behulp van een tijdlijn hebben we bekeken 

wat belangrijk voor jou was en wat er allemaal gebeurd was 

in je leven; een fijne manier om het gesprek met jou aan te 

gaan. Zo kwamen we erachter dat je heel graag wilde weten 

waar je naartoe zou gaan als je klaar was bij Fier. Je kwam tot 

het besef dat je niet meer bij je moeder kon wonen. Op een 

gegeven moment werd je er steeds duidelijker in dat je dan 

graag bij je oma wilde wonen.’ Isabel: ‘Dat klopt. Oma is er 

altijd voor mij geweest.’

Jehanne: ‘Vanaf het moment dat je van ons begreep dat wij 

het beste met je voor hadden, is er eigenlijk iets veranderd. 

Er is in jullie gezin veel misgegaan. Hierdoor ben jij het 

vertrouwen in volwassenen kwijtgeraakt. Daarom moesten 

we extra alert zijn op dit thema en laten zien dat we aan 

jouw kant stonden. We hebben niets gedaan zonder jou er 

in te betrekken. Op die manier hebben we jouw vertrouwen 

gewonnen. En toen bedacht jij: maar oké, als deze mensen 

dus geen besluiten nemen zonder mij, dan kan ik ze ook wel 

vertellen wat er met mij is gebeurd en waar ik mee zit. Op 

het moment dat jij vertrouwen in ons kreeg en begreep dat 

wij wel met jou wilden kijken of je bij oma kon wonen, ben 

je ook opener geworden. 

Op dat moment vond je het nog steeds wel lastig om 

bepaalde thema’s te bespreken. Wat ik mooi vind, is dat jij 

graag een oplossing wilde vinden voor het bespreken van 

thema’s die je heel moeilijk vindt. Weet je nog hoe we dat 

hebben gedaan?’ Isabel: ‘Met een praatkasteel.’ 

Jehanne: ‘Ja, je hebt zelf een mooi praatkasteel gebouwd. 

Bij een mentorgesprek en therapie mocht het praatkasteel 

open. Dan mochten we er een briefje uit pakken, waar 

een voor jou moeilijk thema op stond. Die briefjes waren 

door jou en de individuele therapeuten in het praatkasteel 

gelegd. Tijdens ieder gesprek werd een briefje behandeld 

en dan stond jij er echt voor open. Onderwerpen die in 

het begin ‘verboden terrein’ waren, hebben we met jou 

kunnen behandelen. Hiervoor hebben we rustig de tijd 

genomen, totdat jij het gevoel had dat je ons kon vertrouwen 

en je verhaal kwijt durfde. Ik vind dat je dit echt goed hebt 

gedaan! Je mag trots op jezelf zijn. Wat doen we nu met 

het praatkasteel?’  Isabel: ‘Het praatkasteel is nu niet meer 

nodig.’ Jehanne: ‘Ja, op een gegeven moment kwam het uit 

jezelf. Je bracht zelf moeilijkere onderwerpen in.’ 

INTERVIEW 

ISABEL &  
DE MENTOR JEHANNE: 

‘In het begin was je 
nog heel speels. Je wist 
niet precies wat je hier 

kwam doen’
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Anderhalf jaar geleden kwam Isabel (nu 13 jaar) bij Fier terecht. Thuis nam zij de zorg voor het gezin op 
zich. Grote-mensen-zorgen voor een klein meisje. Iemand uit de omgeving van Isabel maakte zich zorgen 
over de veiligheid binnen het gezin en heeft de politie gebeld. Tegelijk met haar vijf jongere broertjes en 
zusjes is ze uit huis geplaatst. Jehanne is nu al een tijdje de mentor van Isabel bij Fier. Samen beleefden ze 
van alles; van mentoruitjes tot huilen op de bank. En nu: een interview met Jehanne, door Isabel. 

ISABEL (13) woont nu anderhalf jaar bij Fier. Ze wacht 

op het moment dat ze bij haar oma mag gaan wonen. 

Ze gaat dan ook voor het eerst naar de middelbare 

school. Ze verblijft momenteel nog bij Asja, de opvang 

voor slachtoffers van loverboys.

JEHANNE WIELSTRA (25) is drie jaar werkzaam bij 

Fier als allround hulpverlener. Ze is de mentor van 

Isabel. Jehanne heeft als invaller op alle groepen bij 

Fier gewerkt en werkt nu vast op de Asja-groep.
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ISABEL: ‘Ik vond het fijn dat je er altijd was. Ik wou soms 
dat er niemand binnenkwam, maar dan deed jij 
gewoon de deur open en dan praatten we'

33

Wat heb je van mij geleerd?
Jehanne: ‘Ik heb van jou geleerd dat je altijd positief kunt 

blijven, wat er ook gebeurt. Ik vind het zo knap dat je, ondanks 

alle tegenslagen, vrolijk was en mee kon doen. Je bleef 

doorzetten, op jezelf vertrouwen en je hebt leren vertrouwen 

op andere mensen. Ook vind ik het leuk dat je het leven 

niet te serieus neemt. Jij kunt altijd de humor van dingen 

inzien. En als je met verlof bent, dan mis ik jouw bijdrage 

en humor. Als het in de groep druk en chaotisch is, dan 

heb je er geen moeite mee om de groep tot orde te roepen. 

Ik vind echt dat mensen daar een voorbeeld aan mogen 

nemen.’ Isabel: ‘Weet je mijn grap over samen in het diepe 

springen nog? Ik mocht niet naar mijn zusjes verjaardag, 

omdat we als broertjes en zusjes niet allemaal tegelijk 

zonder begeleiding mochten afspreken. Ik dacht; ongeacht 

wat mijn gezinsvoogd ervan vindt, we gaan gewoon in het 

diepe springen, ik ga lekker naar die verjaardag.’ Jehanne; 

‘O ja, toen zei ik: wat er ook gebeurt, als we in het diepe 

springen, dan springen we samen. Dus nu niet. En wat heb 

je van mij geleerd?’ Isabel: ‘Ik vond het fijn dat je er altijd 

was. Ik wou soms dat er niemand binnenkwam op mijn 

kamer. Maar dan deed jij gewoon de deur open met je sleutel 

en dan gingen we praten. Uiteindelijk was dat altijd heel fijn. 

En we hebben samen een keer op de bank gehuild, haha.’ 

Jehanne: ‘Waarom huilden we?’ Isabel: ‘Omdat er toen 

besloten werd dat ik een tijdje mijn familie niet mocht zien. 

Ik vond dat nergens op slaan. Jij moest ook huilen omdat 

ik verdrietig was.’ Jehanne: ‘Ik vond het erg vervelend voor 

jou dat deze beslissing was genomen. En jou verdrietig zien 

raakte mij ook.’ Jehanne: ‘Wat vond je ervan dat ik toen ook 

moest huilen?’ Isabel: ‘Eerst vond ik het grappig. En toen 

dacht ik: er is wel iemand hier die om mij geeft. Iemand die 

er altijd is.’ Jehanne: ‘Het overkwam me. Het was niet de 

bedoeling, maar jij zag toen ook dat wij het heel vervelend 

voor je vinden en dat wij ook geen robots zijn.’ Isabel: ‘Soms 

denk ik wel dat het hier robots zijn (grapje).’

Jehanne: ‘Oké, ik ga ook een vraag stellen. Hoe ziet jouw 

toekomst eruit, Isabel?’ Isabel: ‘Ik zie het wel. Ik hoop dat ik 

lekker bij oma kan gaan wonen en dat mijn broertjes en zusjes 

ook een keer een weekendje bij oma mogen logeren. En ik 

zou graag met oma op vakantie willen.’ Jehanne: ‘Waar zou 

je naartoe willen?’ Isabel: ‘Met oma naar Disneyland Parijs. 

Of naar Fright Night, haha.’ Jehanne: ‘En als je straks bij je 

oma gaat wonen, dan ga je daar ook naar school. We zoeken 

nu naar een middelbare school. Je bent hier gekomen toen 

je nog in groep 8 zat. Toen was je nog heel klein. Straks ga 

je voor het eerst naar het voortgezet onderwijs én ben je een 

kop groter dan ik!’

 

Isabel: ‘Nog even een afsluiter. Je bent de meest geweldige 

mentor die er is! Omdat jij er altijd voor mij bent; je bent een 

continue factor en dat is heel belangrijk!’   

‘Jongens die het slachtoffer zijn van sugardaddy’s, pooiers of loverboys, mensenhandel en 

seksueel misbruik worden een beetje vergeten in Nederland’, zegt Fier-bestuurder Linda Terpstra. 

‘Er is voor hen weinig tot geen gespecialiseerde hulp, laat staan een gespecialiseerde opvang- en 

behandelvoorziening. Met onze jongensopvang Ravi zetten wij een eerste stap daartoe.’

Jongens die worden gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt 

zitten vaak enorm in de knel. Eenmaal gevangen  in een loverboy-, mensenhandel- of crimineel 

circuit is het moeilijk om hier uit te komen. Deze jongens worden vaak ernstig bedreigd, waardoor 

het lastig is om van het foute netwerk los te komen. Ook zorgt de afhankelijkheidsrelatie ervoor 

dat jongens die slachtoffer zijn er zelf voor blijven kiezen om terug te gaan naar de personen die 

misbruik van hen maken.

Terpstra: ‘We krijgen bij Fier al een aantal jaren aanmeldingen binnen van jongens die 

slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Op onze chat zien we het aantal jongens met dergelijke 

problematiek jaarlijks groeien. Nu is eindelijk het moment daar dat we deze slachtoffers een 

veilige plek kunnen bieden waar ze aan hun trauma’s én hun toekomst kunnen werken.’ 

Hoe groot de groep jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland is, is onbekend. 

‘Net als met de meiden, hebben we hier geen keiharde cijfers van’, zegt Terpstra. ‘Is er bij de 

meiden nog een schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 1320 slachtoffers per 

jaar, bij de jongens is die schatting er niet eens. Jongensprostitutie speelt zich niet alleen af in 

een schimmige, bijna onbereikbare wereld, er rust ook nog eens een groot taboe op. Het wordt 

hoog tijd dat we dit taboe doorbreken en het onzichtbare zichtbaar maken. Laten we daar met 

z’n allen keihard aan werken.’

Ravi is gevestigd op een anonieme locatie en biedt plek aan maximaal 8 jongens. Voor deze 

groep is een specifiek integraal zorgprogramma ontwikkeld. 

Aanmelden voor deze groep kan via: 088 - 20 80 000 of aanmeldingen@fier.nl.  

RAVI
Fier is speciaal voor jongens een specialistische opvang- en 
behandelvoorziening gestart. Ravi is bedoeld voor jongens van 12 tot 16 
jaar die te maken hebben gehad met misbruik, geweld en bedreiging.

SPECIALISTISCHE OPVANG EN BEHANDELING VOOR JONGENS

FIER! | 9
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MISBRUIKTE 
JONGENS

Iedere professional die werkt met kinderen die zijn 

misbruikt ‘klaagt’ erover: de jongens zijn zo ontzettend 

onzichtbaar. Slechts één op de vijf mannen die is misbruikt 

zoekt hulp, één op de drie heeft het zelfs nog nooit aan 

iemand verteld. Vreselijk, want dat betekent dat van de (naar 

schatting) tienduizend nieuwe mannelijke slachtoffers per 

jaar het overgrote deel niet de hulp krijgt die nodig is. En 

het wordt nog erger: uit onderzoek blijkt namelijk dat de 

kans op een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij 

misbruikte jongens groter is dan bij meisjes. 

De boosdoener van het zwijgen van de jongens én hun 

verhoogde kans op PTSS is eenduidig: schaamte. ‘Die is 

bij jongens vele malen groter dan bij meisjes’, zegt Iva 

Bicanic, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld. ‘Vaak 

maken deze jongens de afspraak met zichzelf: ik vertel 

het aan niemand, dit mag niemand weten. Want als je 

het vertelt, dan is het ook echt zo. We zien jongens die 

blijven ontkennen, ook al worden ze geconfronteerd met 

bijvoorbeeld beeldmateriaal van het misbruik. Ze blijven 

volhouden: Nee, het is niet gebeurd.’

‘Jongens horen stoer te zijn’, zegt Marina Reijns, klinisch 

psycholoog en inhoudelijk directeur bij Fier. ‘Dat is hoe 

we er als maatschappij over denken. Maar die denkwijze 

maakt dat ze langer met hun problemen rondlopen dan 

meisjes, dat ze er moeite mee hebben om kwetsbaar te zijn 

en moeilijk over hun gevoelens kunnen praten.’ 

‘Het hapert al in de opvoeding’, vult Bicanic aan. ‘Wij 

voeden meisjes wel op met het idee dat iemand over hun 

grenzen kan gaan. Pas op voor vreemde mannen, let op 

met jongens, enzovoorts. Bij jongens doen we dat niet of 

nauwelijks; “Zij slaan wel van zich af”. Als er op televisie, 

bijvoorbeeld in soapseries, aandacht wordt besteed 

aan seksueel geweld, gaat het altijd om meisjes die het 

slachtoffer zijn. Maar het is old school om te denken 

dat alleen meisjes en vrouwen worden misbruikt. Door 

deze misvatting hebben jongens geen idee dat zoiets als 

aanranding of verkrachting ook met hen kan gebeuren. 

Dus als het dan gebeurt, is de schok enorm.’

GENITALE RESPONS
Naast schaamte spelen verwarring en schuldgevoel een 

grote rol bij jongens die slachtoffer zijn van seksueel 

geweld. Vanwege de genitale respons, oftewel een erectie 

of ejaculatie tijdens het misbruik. ‘Ik werd seksueel 

opgewonden, dus ik heb het zelf gedaan’, geeft Reijns 

als voorbeeld. ‘Deze denkwijze – die heel normaal is – 

zorgt voor een enorme innerlijke worsteling. Maar wat 

slachtoffers niet weten is dat het stijf worden van de penis 

een autonome reactie is die niets te maken heeft met 

instemming.’

Bicanic vult aan: ‘Een dader maakt er vaak misbruik van: 

zie je wel, je vindt het lekker, want je krijgt een erectie. 

De verwarring wordt nog groter doordat veel van de 

slachtoffers die misbruikt worden door een man, gaan 

twijfelen over hun seksuele identiteit. De helft denkt: ik 

kreeg een stijve piemel, dus ik ben homo.’

Vanwege de verwarring en het schuldgevoel is het volgens 

beide professionals belangrijk om slachtoffers psycho-

educatie (informatie over onder andere lichamelijke 

reacties) te geven in een eventueel behandelproces. Ook 

omdat het krijgen van een erectie vaak tot op late leeftijd 

kan doen denken aan het trauma. Bicanic: ‘Een jongen 

moet minimaal te horen krijgen dat het niet zijn schuld is, 

dat het normaal is dat hij een stijve piemel kreeg, dat een 

freeze-reactie (zie kader) veel voorkomt en het normaal is 

dat je verward kunt raken over je seksuele identiteit.’ 

33
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‘ Vaak maken deze jongens de afspraak met 
zichzelf: ik vertel het aan niemand. Want als 
je het vertelt, dan is het ook echt zo’

HIER AL EENS OVER NAGEDACHT?
“Heb jij even mazzel dat je als vijftienjarige seks mocht 

hebben met de biologielerares van vijfendertig!” Is een 

jongen misbruikt door een vrouw, dan wordt daar vaak 

wat lacherig over gedaan; het lucky boy-fenomeen. Maar 

draai de seksen nu eens om: een meisje van vijftien met 

een man van vijfendertig. Vinden we het dan nog steeds 

leuk? ‘We houden er anno 2019 nog steeds een dubbele 

moraal op na’, zegt Iva Bicanic. ‘En het is mede dankzij 

deze dubbele moraal dat jongens geen hulp zoeken na 

misbruik door een vrouw.’ 

FIER! | 11

Door schuld 
en schaamte 

verborgen
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G
odzijdank zijn ze weer een beetje onder de aandacht: jongens 
en mannen die te maken hebben (gehad) met seksueel 
misbruik. Onder andere Leaving Neverland, de documentaire 
over het vermeend misbruik van Michael Jackson, heeft deze 
verborgen groep weer in the picture gezet. 
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Maar er is meer. Waar meisjes vaak 

in herhaling vallen als slachtoffer, 

gaan jongens zich volgens Reijns 

veelal promiscue gedragen. Als 

dader. ‘Als ik hoor dat een meisje is misbruikt door haar 

broer, vraag ik me gelijk af wat hij heeft meegemaakt. En 

ja, in veel gevallen is het inderdaad zo dat de dader zelf 

ooit slachtoffer was. Niet zo heel gek. Als er iemand sterk 

over je lichamelijke grenzen heengaat, je lichamelijke 

integriteit aantast, herken je de grenzen van jezelf én de 

ander niet meer. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in seksuele 

grensoverschrijdingen richting anderen.’ Bicanic: ‘Soms 

niet eens bewust. Ik heb een jongen in mijn praktijk gehad 

die totaal over de grenzen van zijn vriendinnetje ging, 

puur omdat hij dacht dat het zo hoorde. Zo was het tijdens 

zijn misbruik ook altijd gegaan. Ze doen na wat ze zelf 

hebben meegemaakt. Daarom is het ook zo belangrijk om 

deze jongens seksuele voorlichting te geven. Je denkt al 

gauw: die voorlichting hebben ze allang gehad. Ja, maar 

dan wel in de omgekeerde volgorde.’

GEVOLGEN VAN MISBRUIK
De gevolgen van misbruik kunnen levenslang zijn, zelfs 

als het misbruik plaatsvond in de babytijd en het kind zich 

van het trauma zelf niets kan herinneren. ‘Wie als baby is 

misbruikt heeft vaak geen actieve herinneringen aan het 

misbruik’, legt Reijns uit, ‘maar de pijn van het trauma 

dragen ze wel mee in hun lichaam. Ze zijn bovendien vaak 

extreem onveilig gehecht. Al in hun eerste jaar zijn ze in een 

groot gevoel van onveiligheid grootgebracht, waardoor ze 

niet het vermogen hebben om een empathische relatie 

aan te gaan. Het zijn beschadigde kinderen die niet goed 

met leeftijdsgenootjes kunnen omgaan en begin puberteit 

emotieregulatieproblemen laten zien. Hun hormonen 

gaan dan een rol spelen, ze worden seksueel rijp, maar 

daar weten ze niet goed mee om te gaan. En opnieuw 

is daar dat gedrag dat laat zien dat ze vroegkinderlijk 

getraumatiseerd zijn.’ Die problemen kunnen volgens de 

klinisch psycholoog tot in de volwassenheid doorgaan. 

Volwassenen die als kind in hun vroege jeugd zijn 

getraumatiseerd hebben meer kans op zowel psychische, 

lichamelijke als sociale en financiële problemen. ‘Wat ik 

zie zijn kinderen, jongeren en volwassenen die enorm in 

de knoop zitten met zichzelf en hun eigen gevoelens’, zegt 

Bicanic. ‘Ze zijn enorm beschadigd in hun vertrouwen 

in anderen, maar ook in zichzelf en hun eigen lichaam 

- dat op zo’n vreselijke manier verraad heeft gepleegd 

door te reageren op het misbruik. Ze zijn in feite tegen 

zichzelf opgezet. En de herinneringen aan het trauma 

blijven maar terugkomen, ook al proberen ze die vaak zo 

ver mogelijk weg te stoppen. Voor veel mannen die als 

kind zijn misbruikt, komt het besef van wat er allemaal 

met hen is gebeurd pas later. Dat noemen we inflatie, 

een opwaardering van de betekenisgeving van de 

oorspronkelijke gebeurtenis. Je ziet dat heel goed terug 

in de documentaire Leaving Neverland, waarin twee 

volwassen mannen vertellen over het misbruik uit hun 

jeugd. Pas toen zij zelf vader werden, beseften ze dat hun 

relatie met Michael Jackson niet normaal was. Een nieuwe 

gebeurtenis in hun leven gaf een nieuwe betekenis aan 

het misbruik in hun jeugd.’

Bicanic pleit, onder meer vanwege deze inflatie, voor 

het blijven monitoren van slachtoffers na een trauma-

behandeling. ‘Je moet ze eigenlijk ieder jaar op controle 

laten komen, net zoals je bij patiënten met een chronische 

ziekte doet. De gevolgen van langdurig seksueel misbruik 

vertonen parallellen met  een chronische ziekte. De kans 

op terugval is groot. Het is belangrijk om ieder jaar even 

te polsen: hoe zit het nu in je hoofd? Hoe gaat het met je? 

Is het nog een keer gebeurd? Maar ook: heb jij wat er met 

jou is gebeurd met iemand anders gedaan? Dat iemand 

na een succesvolle behandeling klaar is, is mooi, maar 

communiceer met kind en ouders over mogelijke terugval 

bij het ouder worden. Het feit dat iemand geen signalen 

vertoont, betekent niet per definitie dat het oké is of dat 

het oké blijft. Je moet seksueel misbruik in een levensloop 

zien, de dynamiek begrijpen.’
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‘ Ik had een jongen in mijn praktijk 
die totaal over de grenzen van zijn 
vriendinnetje ging, puur omdat hij 
dacht dat het zo hoorde’
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POKERFACE
Nog maar een keer: slechts één op de vijf misbruikte 

jongens zoekt hulp. Kunnen we ze eerder herkennen? 

Zijn er signalen waarop we kunnen letten? Dat blijkt 

lastig. Bicanic is er in ieder geval heel duidelijk over: 

'Signalenlijstjes kunnen écht niet meer. Slachtoffers van 

seksueel geweld laten juist verschrikkelijk weinig signalen 

zien. Want ze wíllen niet dat we het zien. En jongens al 

helemaal niet. Ze zetten een pokerface op, laten ook jou 

als hulpverlener geloven dat het goed met ze gaat, dat ze 

nergens last van hebben.’ 

Afgelopen jaar promoveerde Thekla Vrolijk-Bosschaart 

met haar onderzoek naar de slachtoffers in de zaak rond 

Robert M. Deze zaak kwam in 2010 naar buiten toen werd 

ontdekt dat M. tijdens zijn werk bij kinderdagverblijf ’t 

Hofnarretje in Amsterdam en als oppas aan huis tientallen 

kinderen seksueel misbruikte. Uit onderzoek van de politie 

bleek dat er 87 slachtoffers waren. De onderzoekster 

legde de dossiers van kinderen die in aanraking waren 

geweest met M. voor aan onafhankelijke experts. Het ging 

om dossiers van kinderen waarvan bewezen was dat ze 

waren misbruikt en van kinderen bij wie er geen bewijs 

van misbruik werd gevonden. Nu komt het: de experts 

konden op basis van de symptomen van de kinderen niet 

beoordelen welke kinderen wel en welke kinderen niet 

waren misbruikt.  

‘Misbruik bij kleintjes is inderdaad moeilijk te herkennen’, 

zegt Reijns. ‘Deze kinderen laten vaak geen expliciete 

signalen zien en hebben nog geen woorden om uit te 

leggen wat er met hen is gebeurd. Hulp vragen doen deze 

slachtoffertjes in veel gevallen indirect, door het laten zien 

van afwijkend gedrag.’

De slachtoffertjes uit het onderzoek van Vrolijk-

Bosschaart lieten veel pathologie zien: gedragsproblemen, 

zoals woede- en paniekaanvallen, incontinentie, 

slaapproblemen en zorgelijk seksueel gedrag. Reijns: 

‘Kijk naar afwijkingen in wat voor een baby of peuter 

normaal gedrag is. Denk aan het jongetje dat na het 

douchen routinematig op bed gaat liggen omdat “zijn 

kontje nog moet worden schoongemaakt” of het jongetje 

dat seksueel getinte bewegingen maakt, op zijn knuffels 

rijdt en onmiddellijk naar de borsten van een vrouw grijpt. 

Hieraan zie je: niet de taal om te benoemen wat er speelt, 

maar wel dat gedrag. Gedrag dat zich vaak blijft herhalen. 

Dat het ongepast is, voelen deze kinderen zelf niet aan, 

omdat ze dit zo vaak hebben moeten doen op aangeven 

van een ander.’

Ook in de prepuber- en puberteit zijn de signalen van 

misbruik vaak allesbehalve expliciet. Daar waar meisjes 

rond hun puberteit gaan internaliseren (terugtrekken, 

depressieve klachten), laten jongens vaak externaliserend 

gedrag zien. Denk aan: een kort lontje, prikkelbaar, agressief. 

FREEZE-REACTIE
Zestig tot zeventig procent van de slachtoffers verstijft 

tijdens seksueel misbruik. Ze doen niets, ze voelen zich 

verlamd. Hun lichaam schiet in een overlevingsmodus, 

in een freeze. Want, zo “denkt” het lichaam: beter 

verkracht dan vermoord. ‘Slachtoffers hebben geen 

enkele controle op deze automatische respons’, zegt Iva 

Bicanic. 'Maar dat weten ze in veel gevallen natuurlijk 

niet. Ze nemen het zichzelf kwalijk dat ze niet hebben 

geschreeuwd of gevochten, dat ze het ‘zomaar’ hebben 

laten gebeuren. Tegen de tijd dat ze ouder worden, 

gaan ze zich afvragen: waarom heb ik niks gedaan? 

Slachtoffers lopen niet vast op de penetratie of andere 

seksuele handelingen, maar op hun eigen beoordeling 

van hun reactie tijdens het misbruik. Het is daarom 

belangrijk dat iemand ze vertelt hoe het lijf werkt bij 

extreme stress. Dat die freeze een normale respons is.’ 
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‘Ze laten ook jou als 
hulpverlener geloven dat 

het goed met ze gaat, dat ze
 nergens last van hebben’
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Linda Pool heeft vanuit haar rol als 

zorgcoördinator de afgelopen jaren 

een tiental jongens begeleid die in 

een asielzoekerscentrum zijn opgeno-

men. Zij kent die verhalen wél. ‘Bijna 

niemand stapt ongeschonden vanuit 

Libië de boot op’, zegt ze. ‘Voordat deze 

vluchtelingen in Italië aan land ko-

men, hebben ze al meerdere trauma’s 

opgelopen. Ze worden bedreigd door 

hun mensenhandelaren of smokke-

laars, opgesloten en gemarteld. Veel 

vrouwen en in sommige gevallen ook 

jongens worden seksueel misbruikt.’ 

Het gaat om vluchtelingenjongens uit 

voornamelijk West-Afrikaanse landen, 

zoals Ghana, Gambia, Nigeria, Oegan-

da en Ivoorkust. Zij reizen richting 

Europa omdat het perspectief in hun 

eigen land uitzichtloos is. ‘Er gaat daar 

de hardnekkige mythe rond dat er in 

het westen gemakkelijk geld te verdie-

nen valt’, zegt Pool. ‘En daarom offeren 

veel gezinnen daar een zoon of een 

dochter op die de familie vanuit Eu-

ropa moet gaan onder houden. Deze 

jongens worden onder grote druk op 

pad gestuurd.’ 

Eenmaal aan land in Italië wordt de si-

tuatie er niet beter op. Pool: ‘De jongens 

komen terecht in overvolle kampen 

waar maffiosi de dienst uitmaken. Ze 

worden in de kampen zelf geronseld 

voor de prostitutie of criminele activi-

teiten. De maffia profiteert van de im-

mense voorraad aan mensen. Jonge 

jongens worden gedwongen drugs te 

verhandelen of seksuele diensten aan 

te bieden op straat. Aan zoveel moge-

lijk klanten, voor zoveel mogelijk geld. 

Het geld dat ze daarmee verdienen 

moeten ze afstaan. Dit hele proces gaat 

opnieuw gepaard met veel dreiging en 

geweld. Het feit dat deze slachtoffers 

heel weinig kennis hebben van hun 

rechten en plichten, maakt het er niet 

beter op. Daar maken mensenhande-

laren handig gebruik van.’

Een deel van deze vluchtelingen komt 

uiteindelijk in Nederland terecht, het-

zij via een mensenhandelaar die hen 

verder uitbuit, hetzij zelfstandig. Een 

deel verdwijnt in de illegaliteit, ande-

ren vinden plek in een asielzoekers-

centrum. ‘Het gaat slecht met jongens 

die ik in de AZC’s spreek’, vertelt Pool. 

‘Ze hebben trauma op trauma op trau-

ma. Ze slapen niet, zijn schrikachtig, 

hebben last van herbelevingen en 

medische klachten als gevolg van de 

martelingen en het misbruik. Daar 

komt bij dat ze helemaal niemand 

vertrouwen, ook hulpverleners niet, 

waardoor ze lastig te helpen zijn. Vaak 

trekken ze uiteindelijk hun eigen plan, 

vooral als de druk op de procedure 

rondom hun verblijfstatus toeneemt. 

Dan zijn ze ineens verdwenen, de ille-

galiteit in. We weten dat een groot deel 

van deze jongens weer in de gedwon-

gen prostitutie terechtkomt.’

Ja, er is een markt voor deze jongens, 

ook in Nederland, zegt Pool. ‘Het 

klinkt heel gek, maar hoe jonger, 

kwetsbaarder en ongelijkwaardiger, 

hoe meer ze in trek zijn voor seks. Er 

is een grote groep mannen die daar op 

kickt. Gewo ne mannen, Europeanen, 

met kinderzitjes achterin de auto. 

Mannen die puur voor lustbeleving 

hun morali teit uitschakelen.’ 

‘We kunnen zo ontzettend weinig 

voor deze slachtoffers doen’, besluit 

Pool. ‘Tijd voor intensieve trauma-

behandeling is er vaak niet in verband 

met hun verblijfsprocedure. Je kunt 

ze helpen met een beetje klachten-

reductie, stabilisatie en wat medicij-

nen, maar dat is het zo ongeveer wel. 

Het wordt tijd dat we gaan inzien hoe 

we in Nederland omgaan met deze 

groep immigranten. Het kan niet zijn 

dat we ze zo verschrikkelijk aan hun 

lot overlaten.’   
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‘ De maffia profiteert van de immense 
voorraad aan vluchtelingen. Jonge 
jongens worden gedwongen seksuele 
diensten aan te bieden op straat’

Een bijzondere groep jongens die in ons land te maken heeft met seksueel geweld zijn de 
vluchtelingen. We kennen ze allemaal van de beelden in de media: op de armetierige bootjes die 
vanuit Libië met veel te veel passagiers de zee overgaan. We weten: dat moet een helse overtocht 
voor ze zijn. Maar wat we vaak niet weten is wat er vóór de trip op de boot heeft plaatsgevonden 
en wat er daarná komt…

VLUCHTELING EN MISBRUIKT

RODE LOPER
Maar om die jongensslachtoffers te kunnen monitoren, 

moet je ze eerst wel in je spreekkamer krijgen. ‘Ik heb 

legio meisjes behandeld’, zegt Bicanic, ‘een jongen 

die tegenover me zit is uniek. Ik heb ze dolgraag in 

behandeling, in gedachten leg ik de rode loper voor ze 

uit als ze zich melden, maar ze melden zich gewoonweg 

niet.’ En bij jongens die wél in beeld van de hulpverlening 

komen, worden het misbruik vaak gemist. Reijns: ‘Dan 

wordt er gekeken naar de bovenliggende problematiek 

- het afwijkende gedrag - in plaats van naar de oorzaak 

van dat gedrag. Bicanic: 'Ik ken een jongetje dat naar 

een agressieregulatietraining werd gestuurd, terwijl hij 

gewoon iedere week werd misbruikt.’ 

Een gemiste kans, want deze jongens zijn, met de juiste 

traumabehandeling, heel goed te helpen, zeggen Bicanic 

en Reijns. Daarin verschillen ze dan weer niet zoveel van 

de meisjes. 

Hoe krijgen we nu die jongens in de spreekkamer? 

Continue aandacht voor jongens en misbruik, zeggen de 

professionals. Zorgen dat de drempel voor hen om hulp te 

zoeken lager wordt. Bicanic: ‘Nu met de verhalen rondom 

Michael Jackson zie je weer even een aandachtspiek. 

Maar er komt een moment dat we met z’n allen weer even 

“misbruik-moe” zijn en die aandacht weer wegzakt. Tja, en 

dan ben je ook de slachtoffers weer “kwijt”.’  
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CIJFERS JONGENS/MANNEN EN MISBRUIK
• 1 op de 5 mannen heeft ooit seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt.

• 1/3 van alle mannelijke slachtoffers heeft het nooit verteld.

• 1/5 van de mannelijke slachtoffers zoekt hulp.

• Bijna de helft van de mannelijke slachtoffers ervaart psychische, seksuele of relatieproblemen.

• Mannelijke slachtoffers ontwikkelen minstens zo vaak PTSS dan vrouwelijke slachtoffers.

• 1 op de 5 slachtoffers krijgt genitale respons tijdens het misbruik.

• In 7% van alle gevallen van kindermisbruik is de pleger vrouw.

• Bij 1/3 van alle mannelijke slachtoffers boven de 16 jaar is de pleger een vrouw.

• 1/3 van de misbruikte mannen is eerder misbruikt.

• Mannelijke slachtoffers ervaren meer schuld- en schaamtegevoelens dan vrouwelijke slachtoffers.

• Ruim de helft van de mannelijke slachtoffers twijfelt over hun seksuele identiteit.

• Homo- en biseksuele mannen zijn vaker slachtoffer dan heteroseksuele mannen.

Bron: Centrum Seksueel Geweld (www.centrumseksueelgeweld.nl)

FIER!
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                LEESTIPS: 

• Recognizing Child Sexual Abuse: An Unrelenting Challenge. Thekla Vrolijk-Bosschaart, 2018

• Jongens en mannen als slachtoffer van seksueel geweld. Iva Bicanic & Agnes van Minnen, 2019:  

https://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/PDF/jongens_mannen_slachtoffer.pdf

• Traumasporen, het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. Bessel van der Kolk, 2016

‘ Ik heb legio meisjes 
behandeld, een jongen 
tegenover me is uniek’
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WALHALLA
Edward Sturing werd mijn trainer, een andere man 

was leider van het team. Die maakte de planning en 

bekommerde zich om de spelers. Omdat het voor mij 

als jochie best een heel eind was van het gezinshuis in 

Barneveld naar de voetbalclub in Arnhem, stelde hij voor 

dat ik af en toe bij hem kon logeren. Ook een andere jongen 

uit een hoger elftal sliep wel eens bij hem, dus ik zag er 

geen enkel kwaad in. Bovendien: ik was daar, bij Vitesse, 

een walhalla. Dit was de wereld waar het om draaide, dit 

waren de mensen die mij wilden helpen en die ik kon 

vertrouwen. 

Achteraf bezien was ik het ideale slachtoffer. Ik was in 

die periode beleefd en stil, woonde in een tehuis. Ik was 

kwetsbaar. 

De eerste twee keren dat ik bij de teamleider logeerde was 

het leuk, gezellig zelfs. Na de training nog even wat drinken 

en dan vroeg naar bed. Maar de derde keer ging het fout. Ik 

zou er vijf dagen blijven, samen met een andere jongen. 

Maar die vertrok een dag eerder. Daar schrok ik wel even 

van: ik, als jonge jongen, met een veel oudere man in dat 

huis… Maar ik dacht ook: ik blijf, het zal wel oké zijn. 

Het werd een vreselijke dag.

Ik was op de bank televisie aan het kijken - we hadden 

net getraind en ik was moe - toen mijn teamleider naast 

me ging zitten, heel dichtbij. De gordijnen had hij vlak 

daarvoor dichtgedaan. Ondanks dat ik het ongemakkelijk 

vond, bleef ik zitten, ook toen hij me begon aan te raken. Ik 

zat daar, totaal verstijfd. Hij maande me te gaan liggen en 

pakte een handdoek uit de keuken die hij over mijn gezicht 

legde. Daarna trok hij mijn broek uit, betastte me en ging 

verder... Toen ik overeind kwam, schrok hij. 

Razendsnel verdween hij richting de keuken. Ik trok 

m’n broek omhoog, wilde weg, maar dat kon niet. 

Mijn teamleider had de deuren op slot gedraaid en me 

ingesloten. Hij wist dondersgoed: ik zit fout. Hij wilde niet 

dat ik in deze toestand naar iemand anders zou gaan.

De hele nacht heb ik wakker gelegen. In de war. Bang. 

Huilend. En maar nadenken: wat is er gebeurd? Hoort dit 

erbij op de voetbalclub? Wat heb ik verkeerd gedaan? Wat 

had ik kunnen doen? Ik wist het niet. 

Ook de dag erna wilde mijn teamleider me niet laten 

gaan. Ik moest met hem mee om boodschappen te halen. 

Daarna reden we naar de club omdat ik nog een wedstrijd 

had. Onderweg zei hij tegen me: we zullen het toch het 

hele seizoen met elkaar moeten doen. Ik zei niets terug. Ik 

kon het niet. 

We wonnen de wedstrijd, ik scoorde zelfs. Toen ik na de 

wedstrijd naar mijn trainer toeging om hem te bedanken, 

keek de teamleider me van een afstandje dwingend aan. 

Zijn ogen zeiden genoeg: je houdt je mond.

OPGEBRAND
Ik bleef zwijgen, ook toen we het weekend erna met ons 

gezinshuis op vakantie naar de Ardennen gingen. Het viel 

de begeleiding gelijk op dat ik zo rustig was. Ze vroegen 

me wat er was, maar ik gaf geen antwoord - vreselijk bang 

dat dit het einde was van mijn carrière bij Vitesse. Terug 

in Barneveld knakte ik. Ik huilde, maar zei nog altijd niets. 

Mijn mentor begon me vragen te stellen en zo ontrafelde 

hij stukje bij beetje het verhaal. Heeft hij je aangeraakt? Ja. 

Heeft hij je betast? Ja. Toen wist hij hoe laat het was. Mijn 

ouders werden ingeschakeld, er werd aangifte gedaan. 

Tegen de club moest ik zeggen dat ik ziek was. 

Toen de trainer na een paar dagen belde om te vragen hoe 

het met me ging, werd ook hij ingelicht. De teamleider 

werd op non-actief gezet en later veroordeeld tot zes weken 

voorwaardelijke gevangenisstraf. De club organiseerde 

een ouderavond, maar hield de situatie verder stil. Uit 

‘ Achteraf bezien was ik 
het ideale slachtoffer. Stil, 
beleefd, kwetsbaar’

Renald Majoor (35) werd op zijn twaalfde 
misbruikt door zijn teamleider in de 
jeugdopleiding van voetbalclub Vitesse. 
Twintig jaar lang zweeg hij. Nu heeft 
Renald een eigen stichting waarmee hij 
wil zorgen voor een veilig sportklimaat. In 
het Fiermagazine vertelt hij zijn verhaal.

‘Ze zeggen dat het een mooi land is, Haïti, maar ik herinner 

me er weinig van. Samen met mijn broer woonde ik in 

een kindertehuis in de sloppenwijken van Port-au-Prince. 

We waren beschadigd en verwaarloosd en door mijn 

moeder afgestaan voor adoptie. Ik was drie jaar oud toen 

ik op Schiphol landde en kennismaakte met mijn nieuwe 

familie; een moeder, een vader en twee zusjes. 

Ineens was daar dat vreemde gezin dat ons liefde wilde 

geven. Bij mijn broer lukte dat, bij mij niet. De schok van 

de adoptie was voor mij te groot en ik had moeite met 

mijn nieuwe moeder. Ik wilde haar liefde niet. Als ze me 

bij haar op schoot trok, verstijfde ik, vol afkeer. Ik zocht 

ruzie, werd agressief, vernielde dingen, totdat ik op mijn 

achtste uit huis werd geplaatst. Ik ging naar een gezinshuis 

in Barneveld. 

Het was daar dat ik een brief kreeg van voetbalclub Vitesse. 

Ze hadden me gescout. Ik was inmiddels twaalf jaar oud 

en ik leefde voor het voetbal. Hoe slecht het ook met me 

ging, voetballen deed ik altijd en overal. Die brief was een 

bevestiging: zie je wel, ik kan iets van mijn leven maken. 

Een erkenning ook: ik was ergens goed in en dat werd 

gezien door de buitenwereld. Ik was dolblij en tot op het 

bot gemotiveerd. De hele vakantie trainde ik om fit te zijn. 

Dat ik bij Vitesse mocht komen voetballen was een droom 

die uitkwam.

‘HET WAS EEN    
 VRESELIJKE DAG’ 

RENALD WERD ALS KIND MISBRUIKT 
DOOR IEMAND VAN DE VOETBALCLUB  
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Foto: Raphaël Drent
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Eind 2017 schetste de Commissie de Vries een 

onthutsend beeld van seksueel misbruik in de sport. 

Ongeveer 1 op de 10 sporters geeft aan slachtoffer te 

zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals 

intimidatie of misbruik. Naar schatting wordt 90% nooit 

gemeld. Dat moet anders. Om het voor slachtoffers 

makkelijker te maken om hulp te vragen ontwikkelde 

Fier een chatfunctie in samenwerking met het NOC*NSF. 

Sporters kunnen via deze speciale chat (anoniem) hun 

verhaal delen met een hulpverlener.

Zoveel misbruik dat niet wordt gemeld. Hoe komt dit? Uit 

onderzoek van Commissie de Vries blijkt dat schaamte en 

schuldgevoel een grote rol spelen. Maar ook onmacht en 

gebrek aan weerbaarheid. Zeker bij kinderen. Zij denken 

soms dat het erbij hoort of dat ze zelf niets kunnen doen 

om de intimidatie of het misbruik te stoppen. Slachtoffers 

geven ook aan bang te zijn om zelf de schuld te krijgen van 

hetgeen er is gebeurd (victim blaming). Voor omstanders 

geldt dat ze vaak twijfelen bij signalen en niet goed weten 

wat ze moeten doen. 

‘Grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik kunnen 

een grote impact hebben’, vertelt Anke van Dijke, bestuurder 

van Fier. ‘Hoewel er in Nederland veel mogelijkheden zijn 

om misbruik te melden, maken maar weinig slachtoffers 

hier gebruik van. Zeker kinderen doen dat niet. Ze schamen 

zich, vinden het moeilijk om erover te praten of worden 

geïntimideerd. We zien echter dat slachtoffers van misbruik  

-kinderen, jongeren én volwassenen- wél gebruik maken 

van de mogelijkheid om anoniem hun verhaal te delen.’ 

Fier ontwikkelde daarom in samenwerking met NOC*NSF 

een chatfunctie voor sporters, trainers en vrijwilligers. Via de 

chat kunnen zij op een laagdrempelige manier (anoniem) 

hulp of advies vragen bij (signalen) van seksuele intimidatie, 

misbruik of anderen vormen van grensoverschrijdend 

gedrag.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: ‘Met 

de chatfunctie die Fier voor ons gaat verzorgen creëren 

we voor iedereen die te maken heeft met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de sport een belangrijke 

mogelijkheid om daar met anderen over te praten. Het 

starten van een gesprek over wat je overkomt is een van de 

moeilijkste en tegelijk belangrijkste stappen om te zetten. 

We verwachten met deze chatmogelijkheid in staat te zijn 

vooral jongeren de mogelijkheid te geven om een gesprek 

te beginnen over wat hen is overkomen.’

Van Dijke: ‘Het is een belangrijke stap om misbruik te 

stoppen. We zijn dan ook erg blij met de samenwerking met 

NOC*NSF.’   

NOC*NSF EN FIER 
ONTWIKKELEN CHAT  
VOOR SPORTERS

KRACHTEN BUNDELEN IN DE STRIJD TEGEN MISBRUIK IN DE SPORT

BEREIKBAARHEID VAN DE CHAT
Sporters kunnen dagelijks terecht op de chat. Op 

maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 06.00 uur en 

in weekenden en op feestdagen van 20.00 tot 06.00 

uur. De chatfunctie wordt gerund door getrainde 

professionals die werkzaam zijn bij Fier. Ze hebben 

ervaring in het bieden van hulp bij misbruik en 

grensoverschrijdend gedrag. www.fier.nl/chat-sport

AANPAK NOC*NSF
NOC*NSF heeft in 2017 de Onderzoekscommissie seksuele 

intimidatie en misbruik in de sport ingesteld om een beeld 

te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie 

en misbruik in de sport. In december 2017 werd het rapport 

van de onderzoekscommissie, bestaande uit oud-minister 

Klaas de Vries, Clémence Ross-van Dorp en Egbert Myjer, 

bekend gemaakt. 

De samenwerking met Fier is één van de stappen die 

NOC*NSF onderneemt in het kader van de implementatie 

van de aanbevelingen van het rapport van commissie de 

Vries over Seksuele Intimidatie en Misbruik in de sport. 
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bescherming voor mij, maar ook omdat Vitesse 

natuurlijk niet met zo’n verhaal in het nieuws wilde. 

Zelf wilde ik vooral gewoon weer voetballen. Ik liep 

twee weken achter op de rest en begon weer te 

trainen. Dat was het. Nooit sprak ik meer over wat er 

was gebeurd. Ik speelde een goed seizoen, maar er 

was wel iets binnenin me kapotgemaakt. Ieder jaar 

kreeg ik een inzinking. Mentaal. Dan kwam alles weer 

boven, het gezicht van die teamleider, de dingen die 

hij bij me had gedaan… Maar ik wilde niet zeuren en 

hield mijn gevoelens voor me. Ondertussen werd 

voetballen steeds zwaarder, een worsteling zelfs. Ik 

maakte kans om in het eerste elftal te spelen, maar ik 

kon het niet meer opbrengen. Mijn grote droom was 

voorbij, ik stopte met voetbal. Ik was achttien jaar oud 

en opgebrand.

Ik ging terug naar mijn ouders. Niet langer onder de 

vleugels van de club, niet langer in het gezinshuis, 

maar weer thuis. Ik startte met een koksopleiding en 

haalde mijn diploma. 

DIT BEN IK
Twintig jaar lang heb ik gezwegen over waarom ik 

stopte bij Vitesse, maar al die tijd droeg ik de pijn met 

me mee. In 2016 kreeg ik de diagnose posttraumatische 

stressstoornis. Ik had last van slapeloosheid, flashbacks, 

huilbuien, onophoudelijke gedachtestromen. De 

adoptie, de problemen thuis, het misbruik. Ineens 

besefte ik wat me allemaal was overkomen. Ik kreeg 

EMDR om mijn trauma te behandelen en dat hielp 

redelijk. Later dat jaar kwamen er geluiden uit de 

Engelse voetbalwereld. Topvoetballers die in hun jeugd 

misbruikt waren, zochten de media. Ik las erover en 

ik dacht: dit ben ik. Dit is mijn verhaal. Ik had altijd 

gedacht dat ik de enige was, maar ineens kwamen er 

veel meer verhalen naar buiten, ook in Nederland, van 

onder anderen wielrenster Marijn de Vries. Dit was 

voor mij het moment om ook naar buiten te treden. 

Eindelijk gehoor, eindelijk erkenning. Het was een 

grote opluchting.

DE STILTE VERBROKEN
In 2017 heb ik mijn eigen stichting opgezet, De 

Stilte Verbroken, waarbij ik veel steun krijg van 

prominenten en van mijn oude club Vitesse. 

Ik wil een meldpunt zijn, een luisterend oor 

voor slachtoffers, maar ook een kennisbank en 

een aanjager van de strijd tegen misbruik en 

intimidatie. Ik wil ervoor zorgen dat sportclubs 

zich meer bewust zijn van dit thema en er actief 

mee aan de slag gaan. Want misbruik maakt alles 

kapot. 

Zo af en toe vraag ik het me nog af: had ik daar 

kunnen staan? In de Eredivisie, in het Nederlands 

elftal? Dan zie ik de jongens op televisie die het 

wel hebben gered in het profvoetbal. Jongens 

met wie ik bij Vitesse speelde, zoals Nicky Hofs 

en Stijn Schaars. Had ik daar gestaan als mijn 

teamleider me niet had misbruikt? Die vraag wordt 

nooit beantwoord. Gelukkig heb ik mijn verleden 

inmiddels een plekje kunnen geven. Het heeft me 

strijdbaar gemaakt, ervoor gezorgd dat ik er nu kan 

zijn voor andere slachtoffers. Ja, dit is mij aange-

daan, en het was vreselijk, maar ik leef nog.’    

www.destilteverbroken.nl

‘Topvoetballers die in hun jeugd 
misbruikt waren, zochten de media. 
Ik dacht: dit ben ik. Dit is mijn verhaal’

MISBRUIK IN DE SPORT
Twaalf procent van de Nederlandse 

volwassenen die als kind aan sport deden, 

heeft op zijn minst één ervaring met seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Vier procent 

van deze volwassenen rapporteert ernstige 

vormen van seksueel misbruik (aanranding 

en verkrachting). De leeftijd waarop de eerste 

ervaring met seksuele intimidatie en misbruik 

plaatsvond, ligt bij 76 procent van de gevallen 

onder de leeftijd van 16 jaar. 

Bron: Rapport Onderzoekscommissie seksuele 

intimidatie en misbruik in de sport, 2017.
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       I  may  not    
        be there  yet,     
     but I' am  closer  
         than I  was   
          yesterday.
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H
et is 1969, en Hent 

Hammin g is acht jaar als 

hij samen met zijn ouders 

naar een schaatskampioenschap zit 

te kijken op televisie. Sport, sowieso, 

schaatsen in het bijzonder, het is 

vaste prik in huize Hamming.

Vader Dick is, naast kinderarts en 

fanatiek roeier, ook directeur van 

de ijsbaan in Groningen, die hij 

trouwens ook nog eens zelf heeft 

opgericht. Zeg, vraagt Hent, die tien 

kilometer. Hoeveel rondjes is dat 

eigenlijk? Nou, zegt Dick. Eén rond-

je  is vierhonderd meter, dus reken 

maar uit.

Hent weet het niet.

Hoe langer het duurt, hoe bozer Dick 

wordt.

De eerste klap raakt Hents koortslip.

'Hoeveel rondjes is tien kilometer?' 

Zijn vader herhaalt en herhaalt de 

vraag. Hij staat heel dichtbij en torent 

boven zijn zoon uit. Een hoornen 

montuur, kraalogen achter dikke 

glazen.

Dan, de trappen tegen de schenen. 

Nog steeds geen antwoord. Meer 

klappen, meer trappen. Weer die 

vraag, hij briest. Telt tot tien. Kapotte 

schenen, kapotte benen. De koortslip 

klopt. Klappen, trappen. Tranen, snot, 

bloed.

Een uur gaat het zo door. Hent zoekt 

met zijn ogen zijn moeder. Die draait 

haar blik weg, staart uit het raam.

Morgen is het maandag, dan zal Dick 

de witte jas weer aantrekken om 

kinder levens te redden.

Het is 2019, en Hent Hamming is 56 

jaar als hij het podium betreedt. Op 23 

maart gaat IJs in première, de voor-

stelling die hij maakte over zijn jeugd. 

Over het slaan, maar meer nog: over 

het wegkijken.

Op een donderdagavond in februari 

houdt hij een 'per ongelukke' try-out 

in kleine kring, om licht en geluid  

te testen. In een boerderijschuur te 

Noordpolderzijl staat het decor opge-

bouwd: sober, een schemerlamp, 

een oranje bank, twee lege fauteuils 

ertegen over. Eentje symboliseert 

Hents vader, de andere een niet 

bestaande vertrouwenspersoon. En af 

en toe wendt Hent zich tot een lege 

plek naast hem: zijn moeder.

Ze woonden aan de Ubbo Emmius-

singel in de stad Groningen, Dick had 

praktijk aan huis in het statige pand, 

waar moeder werkte als praktijkas-

sistente. Een prachtige vrouw, ze had 

de mannen voor het uitkiezen gehad, 

uiteindelijk ging de strijd tussen een 

aankomend DNA-professor en de 

jonge kinderarts die op een motor 

met zijspan helemaal van Eelde naar 

Haarlem reed om haar het hof te 

maken. De kinderarts won, hij pakte 

haar in met zijn bravoure, zijn branie. 

Met zijn humor.

Zoals hij, zegt Hent, iederéén inpakte.

Wat een bijzondere man was het 

toch, wat een begaafd arts, hoe vaak 

zijn kinderen dat wel niet hebben 

gehoord. Maar in hun hoofden was 

er dan altijd dat stemmetje: je moest 

eens weten.

Hent: 'Weet je, mijn vader kon ook 

fantastisch zijn. Hij werd directeur 

van de ijsbaan omdat hij dat belang-

rijk vond. Deed aan studenten cabaret, 

altijd grappen en grollen. Ik hield heel 

erg van zijn humor. Hij speelde voor 

Sinterklaas. Deed ooit nog 

eens mee aan Wedden Dat 

door achter een wedstrij-

droeiboot te waterskiën. Hij 

was heel vrolijk, heel impulsief.'

Hij werd lid van Vindicat en bleef 

dat zijn hele leven, roeide fanatiek 

en succesvol bij Aegir, toen hij met 

pensioen ging kreeg hij zijn eigen 

skiff, het vaartuig ligt nog altijd aan 

de Westerhaven in de stad. Sportief 

was hij, dwangmatig haast. Toen 

hij zijn nek brak bij het blootsvoets 

waterskiën pakte hij na herstel de 

sport gewoon weer op. Hij was bijna 

tachtig en al ernstig ziek toen hij zijn 

rug brak bij het fietsen.

Maar zo bikkelhard als hij voor zich-

zelf was, was hij ook voor zijn kinde-

ren. Hent: 'En als we aan het zwem-

men waren in de Papiermolen stond 

hij met een stopwatch langs de kant. 

Als we niet snel genoeg waren, niet 

slim genoeg, niet sportief genoeg, 

dan sloeg hij erop, met latjes of de 

blote hand. En als wij op onze nagels 

beten, pakte hij onze vingers en 

kauwde erop, met zijn kiezen. Zo was 

hij óók.'

Die keer toen Dick een belangrij-

ke wedstrijd had met Aegir. Alle zes 

kinde ren stonden langs de kant, witte 

petjes op, rode Aegirsterren, moeder 

had ze er zelf op genaaid. En toen 

'we' wonnen, sprongen de kinde-

ren juichend in het water. Wat een 

leuke, spontane kinderen, dachten de 

omstanders. 'Maar die wisten niet dat 

het ons was opgedragen. En wat er 

zou gebeuren als we het niet deden.'

DE CHARMANTE ARTS
Hents ouders scheidden toen hij 

twaalf was, moeder en alle zes kinde-

ren gingen bij haar nieuwe vriend 

wonen, maar lang duurde dat niet.

Die dag op school, die vergeet Hent 

nooit meer. Ineens, de auto van zijn 

vader. 'Ik rende in paniek de gang 

op en werd meegenomen naar de 

lerarenkamer. En daar zat hij. De 

charman te arts had iedereen weer 

in zijn charmante greep. Ik was in 

shock, zei ja en amen, en aan het 

einde van het liedje ging ik weer mee 

naar Glimmen, en mijn broers ook.'

De twee jongste kinderen, dochters, 

bleven bij hun moeder wonen. Zus 

Carolien realiseerde zich pas veel 

later dat haar broers daar niet mee op 

vakantie gingen, het gezin leefde in 

feite gesplitst verder.

Toen Hent zestien was, ging hij het 

huis uit. Niet omdat hij daar klaar 

voor was - het was de enige manier 

om te ontsnappen. 'Weggaan, dat was 
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‘ Als we niet snel genoeg waren, niet slim 
genoeg, niet sportief genoeg, dan sloeg 
hij erop, met latjes of de blote hand’
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iets heel ergs, daar stonden lijfstraffen 

op. Maar ik kón niet anders. Ik had 

niets te verliezen.'

'Ik ga weg', zei hij op die avond tegen 

zijn vader.'

'Als je gaat, is het voor altijd', zei Dick. 

'Dan gaat de deur dicht en blíjft hij 

dicht.'

Hij ging.

In eerste instantie ging hij antikraak 

in Haren wonen, het huis noemt hij 

'een soort vrijstaat'. Na een half jaar 

werd hij in het ziekenhuis opgeno-

men met een alcoholvergiftiging. 

Maar hij krabbelde op, werd onder-

nemer. Niet omdat hij dat wilde, maar 

van thuis kreeg hij geen geld meer 

en je moet toch wat? In de decennia 

die volgden werd Hent een succesvol 

ondernemer. Hij startte een klussen-

bureau, een antikraakinstelling, orga-

niseerde feesten en reizen, leidde 

een reclamebureau en een uitgeverij. 

In de stad Groningen begon hij een 

restaurant en cultureel centrum in 

de oude graansilo. Weer later bedacht 

hij het Failure Lab en de Gronin-

ger Scheurkalender. Gaf colleges in 

management en ondernemen. Rooi-

de het, kortom, prima als selfmade 

man. Werd zelf vader.

En al die jaren hield hij contact met 

zijn beide ouders. Begon er nog eens 

over tegen zijn vader: waarom? Och, 

zei die tegen hem, ik was wat opge-

fokt, het kwam door je moeder. Die 

was te soft, te beschermend, er zat 

méér in Hent dan eruit kwam, ver-

moedde hij, en dat was háár schuld. 

Daarom kreeg hij soms 'een pak ram-

mel.'

'VERVELENDE VOORVALLEN'
Dick overleed in 2005. En toen, twee 

jaar geleden, moeder zou tachtig 

worden. Ze wilde een groot feest 

geven, een heel weekend lang, met 

alle kinderen en kleinkinderen, alles 

erop en eraan, om het leven te vie-

ren, want was het niet fantastisch? 

En o ja, zei moeder tussen neus en 

lippen door tegen Hent. 'Ik kwam 

laatst je oude gymnastiekjuf tegen. Ze 

herinner de zich jou nog. En je blauwe 

plekken.'

De opmerking, of misschien was het 

de terloopsheid ervan, triggerde iets. 

'Wat nou blauwe plekken', schampert 

hij, nu. 'Ik lag van boven tot onder 

helemaal open! Zelfs na al die jaren 

bagatelliseerde ze het nog.'

Hij had het wel eens geprobeerd, 

vertelt hij: het gesprek met haar aan-

gaan. Hoe kon ze laten gebeuren wat 

ze liet gebeuren, die dag in de keuken, 

al die andere dagen? Maar steeds als 

hij het aankaartte hield ze de boot af, 

wimpelde ze het weg. Want och ja, 'de 

vervelende voorvallen' uit de tijd dat 

ze nog 'met die nare man' getrouwd 

was.

Hij zegt: 'Alles werd altijd weg-

gelachen. Mijn moeder onthield 

alleen de mooie dingen. Alsof die 

andere niet waren gebeurd.'

Naar dat feest ging Hent niet, besloot 

hij. Niet voordat ze gesproken zou-

den hebben. En toen hij merkte dat 

een gesprek met woorden niet zou 

lukken, ontstond het idee voor de 

theatervoorstelling, een monoloog. 

Anderhalf jaar werkte hij eraan. 'Dit 

stuk is mijn cadeau aan jou', zegt hij, 

tijdens de try-out tegen de onzicht-

bare plek naast hem op de bank.

'Ik doe dit omdat ik van je hou. Denk ik.'

Alle drie broers en twee zussen gaan 

naar de première. Hent stuurde 

ook een uitnodiging naar een oude 

basisschooljuf. Of zij gaat weet ze nog 

niet, vertelt de juf. Ze wil liever niet 

met de pers praten en al helemaal 

niet onder haar eigen naam geciteerd 

worden. Waar ze bang voor is? Jeetje, 

ja, dat weet ze zelf eigenlijk ook niet 

zo goed. Het voelt gewoon niet hele-

maal zuiver, zegt ze. Ze wil niet mee-

doen aan 'geroddel'.

Ook na al die jaren nog? 'Ja.'

Laten we haar hier Annie Peters noe-

men.

Ze weet nog dat de kinderen soms 

moesten rennen van Helpman, waar 

ze op school zaten, naar Glimmen, 

waar ze inmiddels woonden, een 

kilometer of acht.

En ja, zegt juf Peters, Hent zat onder 

de blauwe plekken. Of het de gym-

leraar was of een andere juf weet ze 

niet meer, maar iemand trok aan de 

bel, en vader Dick moest op school 

komen. Peters zat zelf niet bij dat 

gesprek, ze weet ook niet meer hoe 

het afliep. 'Waarschijnlijk kreeg hij 

een waarschuwing.'

Nu, in deze tijd, is er veel meer alert-

heid op tekenen van huiselijk geweld, 

is de hele sfeer van omgang veel 

directer bovendien. 'Misschien had ik 

aan de bel getrokken als ik hem zelf 

in de klas had gehad en er dichter bij 

betrokken was geweest.'

Heeft ze zich schuldig gevoeld?

Ze denkt even na en zegt dan: 'De tij-

den  waren anders. In die tijd... als je 

zoiets hoorde, hield je het voor je.'

Maar waarom?

Weer stilte. 'Weet je? Hents vader 

was goed in zijn vak, een respectabel 

kinder arts. Ergens wil je zo'n man 

toch ook niet afvallen.'

WIE HEBBEN WE EI GENLIJ K 
BEGRAVEN?
Ja, zegt Hents zus Carolien. 'Zo gaat 

het dus altijd. Hoe vaak wij wel niet 

gehoord hebben dat onze vader zo'n 

aardige man was? Je moest eens 

weten, denk ik dan.'

Carolien was vijf jaar ten tijde van de 

klappen- en trappenregen tijdens het 

schaatsen, weet nog precies waar ze 

stond. Samen met hun andere zus 

zag ze een eerdere try-out, bij Hent 

thuis in Eelde, ze kwamen ervoor op 

en neer uit Rotterdam.

De kwetsbaarheid van haar broer na 

afloop raakte haar, het was doodstil, 

en bij gebrek aan woorden stond 

ze op, omhelsde ze Hent. 'Mijn zus 

kwam er ook bij. Tranen natuurlijk.'

Moeder maakte de voorstelling niet 

meer mee, zij overleed vorig jaar. 'Je 

gaat je afvragen wie we nu eigen-

lijk begraven hebben', verzuchtte 

Carolien in de auto terug.

Ze zegt: 'Ik heb haar een paar weken 

niet gemist.'

Moeten we de kinderen hier wel mee 

lastig vallen, vroeg een broer toen hij 

hoorde over de voorstelling. Sommi-

ge kleinkinderen willen vasthouden 

aan het gezellige beeld dat ze hebben 

van hun grootouders. Carolien erkent 

dat, noemt haar moeder 'een fantasti-

sche oma' voor háár kinderen. 'Maar 

dit mogen ze ook weten.'

Tsja, zegt Hent.

Het ís ook confronterend, en onge-

makkelijk, zegt hij, ook voor de vele 

mensen die Dick Hamming kenden 

als de joviale, aimabele, begaafde kin-

derarts die hij óók was. 'Als iemand 

jouw kind het leven heeft gered, wil je 

natuurlijk niet horen dat die iemand 

ook een heel duistere kant had.'

Maar, zegt hij, hij gelooft in het onder 

ogen zien van je angsten, zou hij 

dat niet doen, dan zouden die ang-

sten hem als een boemerang in het 

gezicht slaan, vermoedt hij.

De voorstelling is nadrukkelijk géén 

afrekening, zegt Hent. 'Ik wil mijn 

ouders beter leren begrijpen. Hoe het 

mogelijk is dat je als kinderarts hon-

derden kinderen redt, en vervolgens 

je eigen kinderen het souterrain in 

sleurt en ze met latjes tot moes slaat. 

En hoe je dat als moeder niet ziet, niet 

wílt zien. Dat vind ik misschien nog 

wel moeilijker te begrijpen.'

En er is een maatschappelijk belang, 

want misschien kunnen anderen 

hun voordeel doen met het inkijkje 

van de gewelddadige vader en de 

wegkijkende moeder. Hamming en 

 

regisseur Nico van der Wijk zoeken 

de samenwerking met Lentis, ze wil-

len hun voorstelling opvoeren voor 

hulpverleners, met nagesprekken. 

Ook hoopt hij andere instellingen 

enthousiast te maken: huisartsen, 

scholen, hulpverleners, om zo meer 

alertheid te kunnen creëren.

VAN ZIJN VOETSTUK
Kinderen hebben recht op be scher-

ming , zegt Carolien, en hoewel 

het beter wordt, met campagnes 

tegen huiselijk geweld, trainingen, 

reclame spotjes - er wordt nog steeds 

te veel weggekeken. 'Wat hebben 

mensen nodig om wél in te grijpen? 

Vermoedelijk helpt het als ze zich vei-

lig voelen als ze een vermoeden van 

kindermishandeling melden. Daar-

om moet het bespreekbaar worden. 

Máák het maar wereldkundig, schúd 

mensen maar wakker.'

En ja, zegt ze: voor veel mensen was 

haar vader een held. 'Als zij boos wor-

den omdat die held van zijn voetstuk 

valt, dan is dat maar zo. Ik heb niets 

met die mensen. Ik voel geen angst.'

Hent: 'Liever word ik persona non 

grata, dan dat ik persona grata blijf en 

dit nooit bespreekbaar maak. Mensen 

zeggen dat ze me moedig vinden. 

Maar toen ik opstond tegen mijn 

vader - dát was moed.'

Hij zegt: 'Hij kan me niet meer raken'  

Dit verhaal van Karin Sitalsing verscheen 

op zaterdag 23 februari 2019 op de web-

site van RTV Noord: rtvnoord.nl

33 ‘ Als iemand jouw kind het leven heeft gered, 
wil je natuurlijk niet horen dat die iemand 
ook een duistere kant had’
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‘Voor veel kinderen en jongeren is het internet van een 

wereld vol vrijheid en mogelijkheden verworden tot 

een regelrechte nachtmerrie’, vertelt Linda Terpstra, 

bestuurder van Fier. ‘Denk aan sexting, het verspreiden van 

naaktfoto’s en –video’s. Een fenomeen waardoor steeds 

meer kinderen het gevaar lopen slachtoffer te worden 

van sextortion, afpersing door te dreigen naaktfoto’s en 

-filmpjes online te verspreiden. Met dit pressiemiddel 

krijgen mensenhandelaren zonder al te veel moeite 

gedaan waar ze op uit zijn. Een ander voorbeeld: grooming, 

oftewel digitaal kinderlokken. Volwassenen komen via een 

nepprofiel met kinderen in contact en proberen ze zover 

te krijgen dat ze zich voor de webcam uitkleden. Je legt de 

beelden vast en je hebt chantagemateriaal. Tijd voor een 

tegenoffensief.’

Fier draait graag de zaken om, net als eerder met 

het ontwikkelen van de Veilige Veste; een opvang- 

en behandelconcept waarbij slachtoffers van 

geweld niet langer op de vlucht hoeven. Terpstra: 

‘Ook nu weer draaien we de boel om: wat als we 

de digitale wereld inzetten voor hoop en kracht? 

Voor veiligheid en bescherming? Voor heling en 

vooruitgang? Onze Digitale Veste is het eigentijdse 

antwoord op mensenhandel en andere vormen 

van seksueel misbruik. Een innovatief platform 

waar we voor concrete problemen digitale 

oplossingen willen ontwikkelen. Krachtige tools 

waarmee we misbruikers aanpakken en kinderen en 

jongeren in het hele koninkrijk gaan beschermen tegen 

uitbuiting en seksueel geweld. Ze een plek bieden waar 

ze hun verhaal kwijt kunnen. We moeten het onzichtbare 

zichtbaar maken.’

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen en jongeren 

die kwetsbaar zijn in de analoge wereld, online nog 

kwetsbaarder worden. Terpstra: ‘We moeten erkennen 

dat het speelveld de afgelopen dertig jaar ingrijpend is 

veranderd en dat we moeten meebewegen. De toekomstige 

generatie kinderen en jongeren moet in vrijheid kunnen 

leven, zowel offline als online vrij van seksueel geweld en 

seksuele uitbuiting.’   

‘Kinderen die kwetsbaar 
zijn in de analoge 

wereld, zijn online nog 
kwetsbaarder’

DIGITALE 
VESTE

Nog nooit was het voor mensenhandelaren en andere misbruikers zo gemakkelijk om in 
contact te komen met kwetsbare kinderen en jongeren. Internet is dé plek om slachtoffers 
te vinden, te verleiden, te bedreigen, te intimideren en te verkopen. En zo kan het dat er 
meer jongens en meisjes dan ooit worden misbruikt en uitgebuit. Fier – niet vies van een 
uitdaging – gaat de digitale strijd aan met een eigen Digitale Veste. 

DE DIGITALE VESTE IN HET KORT
De Digitale Veste is een digitaal innovatieplatform 

waarbij de nieuwste technologieën worden ingezet 

in de strijd tegen kinder- en mensenhandel en 

andere vormen van seksueel geweld. De Digitale 

Veste zet in op hulpverlening en nazorg, preventie en 

deskundigheidsbevordering, signaleren en elimineren, 

onderzoek en innovatie: een combinatie van zorg én 

veiligheid. Het platform is modulair opgezet en steeds 

verder uit te breiden met nieuwe tools, activiteiten en 

strategische allianties. In het kader “Digital Therapists” 

geven we alvast een voorproefje van een van onze 

projecten. 

DIGITAL THERAPISTS
Nikita is zeventien als ze vanuit een loverboycircuit bij 

Fier terechtkomt. Ze is nog altijd bang om gevonden te 

worden. Kijkende naar haar digitale leven blijkt dat ze 

op social media allerlei informatie openbaar heeft staan. 

Foto’s, namen van familieleden, waar ze werkt en waar 

ze sport. Nikita was in de veronderstelling dat ze alles 

goed had afgeschermd, maar ze is zo vindbaar als wat. 

Maar dat is nog niet alles. Op diverse sekssites zijn nog 

naaktfoto’s van Nikita terug te vinden. Haar ex zet ze 

er steeds opnieuw op; hij heeft een heel portfolio aan 

belastend beeldmateriaal van haar… Nikita heeft een 

team van ‘ethisch hackers’ nodig. Digital Therapists, 

die ervoor zorgen dat de dader wordt aangepakt, de 

foto’s die hij in bezit heeft worden verwijderd, Nikita 

digitaal onvindbaar wordt en dat de beelden van haar 

die rondzwerven op het web worden gewist.

Linda Terpstra: ‘Vandaag de dag is er geen scherp 

onderscheid meer tussen de digitale online wereld en 

de real-life offline wereld. Waarom dan alleen offline 

problemen behandelen als er ook problemen op online 

vlak zijn? Fier wil hier verandering in brengen met 

de introductie van Digital Therapists. Zij hebben als 

primaire taak om in samenwerking met de ‘gewone’ 

behandelaars van het slachtoffer de juiste online 

diagnose te stellen, deze te behandelen en het effect 

te monitoren. Er wordt een behandelplan gemaakt en 

online kwetsbaarheden en gevaren worden blootgelegd 

en onschadelijk gemaakt.’

Technologie in de strijd 
tegen seksueel geweld
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 CLIËNT IN BEELD 

' IK VOELDE 
ME EEN 
FIETSPAALTJE' 

  EMMA (16): ‘Thuis ging het niet goed. 

Mijn ouders lagen in een scheiding en ik 

zocht afleiding op de verkeerde plaatsen. 

Foute vrienden, experimenteren met 

drugs… Toen ik op een gegeven moment 

verliefd werd op een oudere man, werd 

ik naar Fier gestuurd, naar de Asja-groep. 

Dat was mijn vierde uithuisplaatsing. 

 

Toen ik hier net woonde, vroeg de 

beeldend therapeut me om in beeld te 

brengen hoe ik me voelde toen mijn 

ouders op het punt stonden om te 

scheiden. Ik tekende een fietspaaltje. 

Zo eentje die in de weg staat en waar 

auto’s nietsvermoedend tegenaan rijden. 

Daar kan de fietspaal natuurlijk niets aan 

doen, maar die krijgt wel de schuld op 

zo’n moment. Ik voelde me ook zo: ik 

probeerde te helpen, maar dat werkte niet. 

En ondertussen kon ik geen kant op.  

 

Later tekende ik het fietspaaltje nog eens. 

Maar deze keer een positieve versie. Dit 

fietspaaltje helpt het verkeer in goede 

banen te leiden. Het valt op en lijkt te 

zeggen: hier sta ik en je gaat maar óm in 

plaats van dóór me heen.‘
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 CLIËNT IN BEELD 

' OPA HOUDT VAN 
VISSEN' 

  Damir reisde met zijn zusje en moeder 

van Marokko naar Nederland, waar 

hun vader al woonde. Maar tussen de 

ouders van Damir ging het niet goed. 

Nu wonen Damir en zijn zusje samen 

met hun moeder tijdelijk in een van de 

opvangvoorzieningen van Fier. 

 

DAMIR (7): ‘Ik heb een vis, een dolfijn 

en een walvis getekend. Ze zwemmen 

naar Marokko. Daar woont opa en die 

houdt van vissen. Samen met opa heb ik 

gevist, op zijn boot met een hele grote 

hengel. Ook gingen we snorkelen en 

toen zag ik zeehonden onder water. Ik 

mis mijn opa en Marokko. Ik wil er graag 

naartoe op vakantie. Maar ik woon liever 

in Nederland, bij mijn papa en mama. 

School is ook leuker in Nederland. In 

Marokko mochten we alleen maar 

spelen. Nu kan ik ook woordjes leren. 

Dat vind ik fijn.’ 
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 CLIËNT IN BEELD 

' VOEL JE NOOIT 
MINDER DAN 
ANDEREN' 

  VERONIQUE (15): ‘Ik was erg opstandig 

en luisterde niet naar anderen, behalve 

naar mijn vriendje van wie ik niets 

mocht en die heel snel boos werd. 

Ik wist wel dat hij niet goed voor mij 

was, maar ik vond het heel moeilijk om 

er mee te stoppen. De gezinsvoogd 

besloot uiteindelijk dat het goed voor 

mij zou zijn om bij Fier opgenomen te 

worden. Zij hielp me ook om het uit te 

maken met mijn vriendje. Samen met 

haar stond ik sterker. Bij Fier kreeg ik 

onder andere beeldende therapie. Ik 

wist niet zo goed wat ik moest doen of 

maken, dus mocht ik eerst een verhaaltje 

schrijven. Daarna maakte ik er een 

tekening bij. 

 

Het verhaal bij deze tekening bevat 

een boodschap: het maakt niet uit hoe 

groot of klein je bent, je hebt evenveel 

mogelijkheden. Voel je nooit minder 

dan anderen. Durf voor jezelf te staan. 

Dieren hebben in verhalen vaak een 

bepaalde waarde. Bijvoorbeeld de vos, 

die staat meestal voor iets negatiefs. 

Door over dieren te schrijven vind ik het 

gemakkelijker om mezelf uit te drukken.’
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 CLIËNT IN BEELD 

' UITEINDELIJK 
KOMT HET GOED' 

  ALIMA (21): ‘Dit ben ik, twee keer. De 

Alima van nu en de kleine Alima. Kleine 

Alima heeft veel zorgen, over haar leven 

en over de toekomst. Liefde van haar 

ouders heeft ze nooit gekregen. Toen ze 

gingen scheiden, lieten ze haar allebei 

in de steek en werd ze achtergelaten bij 

haar oom en tante en daarna op een 

kostschool. Ze moest zichzelf staande 

houden.  

 

Grote Alima wil haar troosten en 

geruststellen. Ze wil haar vertellen 

dat ze na een zwaar ongeluk bij Fier 

terechtkomt. En dat ze daar uitgroeit tot 

de sterke persoon die ze nu is. Eindelijk 

leert huilen als ze verdrietig is en lachen 

als ze blij is. En dat ze haar dromen één 

voor één waarmaakt. Een opleiding, 

een reis naar Korea, een eigen woning. 

Kleine Alima moet nog even sterk zijn. 

Uiteindelijk komt alles goed.’
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                'Ik zocht  
         continu de 

       confrontatie'
dingen gaan doen, maar hij kwam zijn 

beloftes niet na. Hij had het veel te druk 

met zijn vriendin. Na dat weekend heb ik 

hem opgebeld, huilend, met de boodschap 

dat ik voorlopig even niet meer zou 

komen. Toen zei hij dat ik wat hem betreft 

helemaal niet meer hoefde te komen. Hij noemde me een 

rotkind en gaf mijn moeder daar de schuld van. 

Vanaf dat moment zag ik hem niet meer. Dat maakte me 

boos en verdrietig. Ik had een vaderfiguur nodig, iemand 

die bij mijn voetbalwedstrijden kwam kijken, met wie ik 

gesprekken kon voeren over voetbal. Met een moeder is 

dat toch anders; je onderneemt andere dingen met elkaar. 

Ik miste mijn vader, maar tegelijkertijd was ik ontzettend 

boos op hem. Hij keek niet meer naar mij en mijn broer en 

zus om, betaalde niets waardoor we het thuis financieel 

lastig kregen. Dat deed zeer. 

Ik werd heel agressief. Zocht steeds de confrontatie – 

thuis en op school. Ik sloeg thuis een kast kapot, en mijn 

slaapkamerdeur. En daarna lag ik keihard op m’n bed te 

janken. Ik werd boos om de kleinste dingen. Als iemand 

per ongeluk tegen me aan botste, wilde ik diegene gelijk 

een stomp op z’n neus geven. Ik maakte van een mug 

een olifant. Continu. Voor anderen was ik heel vervelend; 

tegen m’n moeder, mijn zusje. Ik werd een beetje gek, 

maakte de hele tijd ruzie, terwijl ik dat eigenlijk helemaal 

niet wilde. Tussen mij en mijn moeder liep het ook steeds 

minder goed. Ik had het gevoel dat ze mij afzeek, terwijl ik 

juist degene was die moeilijk deed. De spanningen liepen 

zo hoog op dat ik steeds langer wegbleef. Dan sliep ik bij 

vrienden. Alles om maar niet thuis te hoeven zijn. 

Het ging niet langer. Ik was mezelf niet, was niet gelukkig 

en had nergens zin in. Dus toen mijn moeder me vroeg 

om bij Fier aan te kloppen voor hulp, heb ik dat gedaan. 

Anderhalf jaar ben ik in therapie geweest bij Armijn, mijn 

behandelaar. Ik kende hem nog van de tijd dat ik in de 

kindergroep zat, dus dat voelde vertrouwd. 

Aan het begin van de therapie moest ik mezelf een cijfer 

geven. Waar sta ik nu en waar wil ik naartoe? Ik gaf mezelf 

een 4,5 en ik wilde naar de 8. Ik wilde weer blij zijn, mijn 

school serieus oppakken en mijn beloftes nakomen. Ook 

moest ik aangeven wat er met me gebeurde als ik boos 

of verdrietig was en hoe ik mijn probleemgedrag zou 

kunnen veranderen. Armijn gaf me daarbij inzichten: dit 

kun je beter niet doen, dat wel. Een voorbeeld? Een vriend 

van me werd op school naar de wc achtervolgd door drie 

jongens. Eentje ervan heb ik bij z’n keel gegrepen en 

opgetild. Terwijl het mijn probleem helemaal niet was. 

Armijn legde me uit dat ik beter mijn vriend had kunnen 

meenemen. Dat ik had moeten weglopen in plaats van me 

ermee te bemoeien. Dat is ook gelijk de belangrijkste les 

die ik tijdens mijn therapie heb geleerd: weglopen en kalm 

blijven. Niet slaan om niks.

Nu denk ik: waarom werd je toch zo agressief van die 

stomme dingen? Dat ik me nu tijdens zo’n situatie kan 

omdraaien en weglopen, voelt fijn. Ik ben weer rustig in 

mijn hoofd en veel vrolijker. Thuis gaat het goed, mijn 

moeder is blij en ik ook. Eerder trok ik me terug op mijn 

kamer of bleef ik weg, nu maak ik weer contact met mijn 

familie. Als ik ergens mee zit, praat ik erover met mijn 

moeder. Ook dat is wat ik heb geleerd bij Fier: praten, je 

gevoelens uiten en je mening geven op een goede manier. 

 Ik ben gelukkig nu, ook al zie ik mijn vader 

niet meer. Natuurlijk, ik kan heus nog wel 

eens chagrijnig zijn, een beetje katten. Maar 

het komt niet meer zo ver dat ik een kast 

kapot sla. Ik kan het nu met woorden af. Veel 

beter. Ik heb zin in de toekomst. Ik volg nu 

een werk- en leertraject bij een bouwbedrijf. 

Als ik een jaar of 24 ben, wil ik een tijdje gaan 

werken in het buitenland. In Australië of Nieuw-Zeeland. 

Daarna begin ik mijn eigen bouwbedrijf, samen met 

m’n beste vriend. En ik wil leuke dingen doen met mijn 

moeder. Ze droomt van een reisje naar New York. Op een 

dag neem ik haar mee.’  

BRAM KAMPTE MET EEN  
AGRESSIEPROBLEEM

Bram (17) was drie jaar oud 
toen zijn ouders uit elkaar 
gingen. Een heftige tijd, met 
ouders die er samen maar 
niet goed uitkwamen. Toen 
het contact tussen hem en 
zijn vader op zijn vijftiende 
stukliep, ging het mis met 
Bram. ‘Ik had een flink 
agressieprobleem.’

‘Van de tijd dat mijn ouders uit 

elkaar gingen, kan ik me niets meer 

herinneren. Ja, het behang op mijn 

kamer; met teddyberen. Van mijn 

moeder weet ik dat mijn broer, zus 

en ik huilend voor de ramen stonden 

toen mijn vader vertrok. Verder heb ik 

geen idee.

Ik was een jaar of twaalf toen ik voor 

het eerst bij Fier terechtkwam. Mijn 

ouders hadden, ondanks dat ze waren 

gescheiden, nog altijd veel ruzie en 

wilden proberen of ze wat verbetering 

in de situatie konden brengen. Terwijl 

zij bij Fier therapie kregen, zat ik in 

een kindergroep. Al met al heeft die 

therapie tussen mijn ouders niet goed 

uitgepakt. Er bleven spanningen, en 

ook tussen mij en mijn vader ging het 

steeds slechter. 

Het weekend na mijn vijftiende 

verjaardag ging het helemaal mis. 

Ik zou naar mijn vader toe, mijn 

verjaardag vieren. We zouden leuke 

‘ Als iemand per ongeluk tegen me 
aan botste, wilde ik hem gelijk een 
stomp op z'n neus geven’

‘Ik miste mijn vader, maar ik was 
ook ontzettend boos op hem’
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Eenendertig 
miljoen 

huisdieren 
hebben 
we met 

z’n allen in 
Nederland, 

de vissen 
inbegrepen. 
En we zijn 

maar wat blij 
met ze.  We 
knuffelen met 
onze huisgenoten, 
praten tegen ze, 
vinden er troost. 
Ook belangrijk: ze 
accepteren ons zoals we 

zijn. Kortom, een dier is 
een ideale vriend. Toch 
worden naar schatting 
jaarlijks zo’n 200.000 

huisdieren in ons  
land mishandeld. 

38 | FIER!

reden. Ik noem het een bad day at the office. Je komt gefrus-

treerd van je werk, stapt je huis binnen en je reageert je af op 

de eerste die op je afkomt: de hond. Vaak gaat het hier om 

first offenders, mensen die voor het eerst zoiets gedaan heb-

ben en achteraf vaak enorme spijt hebben. Maar dan heeft 

het hondje al een gebroken poot.’ 

Ook onwetende baasjes maken slachtoffers. ‘Denk aan de 

honden en katten die overvoerd worden’, zegt Endenburg. 

‘Een hapje voor het baasje, een hapje voor Fikkie, want hij 

vindt het zo lekker. We kregen ooit een Jack Russell binnen 

die niet meer op zijn pootjes kon staan omdat hij zo dik 

was. Vierentwintig kilo woog ‘ie, terwijl een normale Jack 

Russell tussen de zes en de acht kilo weegt. Hij heeft het niet 

overleefd en z’n bazinnetje was ontroostbaar. Het wrange is 

dat ze zielsveel van het beestje hield.’

En dan de power and control-plegers: mensen die willen 

controleren, straffen en shockeren. Of die het dier inzetten 

om te chanteren of om wraak te nemen, zoals de man 

die boos was op zijn vriendin en daarom haar kat in de 

wasdroger deed. ‘Nee, het beestje overleefde het niet.’ 

Endenburg ziet een grote samenhang tussen huiselijk geweld 

en dierenmishandeling: In zo’n zeventig procent van de 

gevallen van huiselijk geweld is ook het dier slachtoffer. Het 

opvallende is dat binnen deze gezinnen de dieren vaak een 

grote steun en toeverlaat zijn. Endenburg: ‘De gezinsleden 

hebben een enorme vertrouwensband met het dier en 

vinden er troost bij. Maar daarin schuilt ook een gevaar. 

Dieren kunnen dan een enorm machtsmiddel worden: als jij 

niet doet wat ik zeg, maak ik de hond dood. En: nu is het de 

kat, jij kan de volgende zijn. Het gebeurt zelfs dat dieren met 

dit doeleinde worden aangeschaft, denk aan de meisjes die 

een hondje van hun loverboy krijgen.’ 

MINDERJARIGE PLEGERS 
Het zijn zeker niet alleen volwassenen die zich schuldig 

maken aan dierenmishandeling. Regelmatig verschijnen 

er schokkende berichten van kinderen die een dier 

mishandelen, zoals dat van het tienjarige meisje dat met haar 

blote handen twee eenden, een kip, een cavia en een konijn 

van een kinderdagverblijf in Heerlen wurgde. ‘Minderjarige 

plegers doen bij mij alle alarmbellen afgaan’, zegt Endenburg. 

‘In Amerika is onderzocht dat alle seriemoordenaars als kind 

zijn begonnen met het doden van dieren. Dit betekent niet 

dat alle kinderen die een dier mishandelen seriemoordenaar 

worden, maar we moeten het toch zien als een signaal, 

een early warning sign. Natuurlijk, kinderen tot ongeveer 

zesenhalf jaar exploreren, ook met dieren. Ze trekken aan 

oren en staarten, prikken en knijpen in vachten. Niet altijd fijn 

voor het dier, en het levert ons jaarlijks 17.000 bijtincidenten 

met honden op, maar wel normaal exploreergedrag. Maar 

gaat het om oudere kinderen, dan moet je goed opletten. 

Waar komt dit gedrag vandaan?’

Endenburg vertelt het verhaal van de dertienjarige jongen 

uit haar praktijk die zijn kat overgoot met benzine en hem 

vervolgens in brand stak. Gewoon, omdat hij nieuwsgierig 

was naar hoe lang het beestje zou branden. ‘In zo’n geval gaat 

er bij mij een enorme rode vlag de lucht in’, zegt Endenburg. 

‘Zo’n jongen doet dit niet zomaar; het is overduidelijk dat er 

van alles misgaat in de ontwikkeling van deze jongen. De 

empathie bij zo’n kind is ver te zoeken, of liever gezegd: niet 

ontwikkeld. Ja, je kunt denken “het valt allemaal wel mee, 

sneu voor de kat”, maar wat is het volgende? Nu is het de 

kat, morgen pakt-ie z’n zusje. Als een kind een dier bewust 

mishandelt, moet je er als de sodemieter bij zijn. Hoe eerder 

je ingrijpt, hoe meer je kunt herstellen. En heel belangrijk: 

komt dit gedrag uit het kind zelf of is het gedwongen? Er zijn 

namelijk ook verhalen van kinderen die gedwongen worden 

om hun eigen dier te mishandelen. En ik ken kinderen die 

hun eigen dier uit bescherming hebben gedood, zodat de 

ander het geen pijn meer kon doen. De jongen met de kat 

kwam uit een gezin waar veel verbaal geweld werd gebruikt.’

DE 
JONGEN 
DIE ZIJN 

KAT IN 
BRAND 

STAK 

DIERENMISHANDELING

‘Mensen zijn sociale wezens’, antwoordt Nienke Endenburg 

op de vraag waarom we zoveel huisdieren hebben. 

Endenburg is als GZ-psycholoog verbonden aan de faculteit 

diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, promoveerde 

op de relatie tussen mens en dier en is initiatiefnemer van het 

Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED). ‘We 

hebben als mens behoefte aan contact’, vervolgt ze, ‘maar 

we leven in een maatschappij waarin sociale structuren aan 

het afbrokkelen zijn. Neem het instituut de kerk, wie gaat 

daar nog naartoe? De eenzaamheid neemt toe en dan is het 

hebben van een dier een fijne aanvulling. Dieren worden 

steeds belangrijker. Mooi, want ze sorteren veel positieve 

effecten, zoals sociale interactie, social support, beweging 

en dagstructuur. Een dier geeft bovendien voor heel veel 

mensen zin aan het leven.’ 

En dan er is dus die andere kant: het mishandelen van 

dieren. Precieze cijfers hierover zijn niet bekend, want 

dierenmishandeling wordt vaak niet of niet duidelijk 

genoeg gerapporteerd. Er is wel een schatting: 200.000 

dieren per jaar. Een cijfer dat alle mogelijke varianten van 

dierenmishandeling omvat, van non-accidental injuries als 

schoppen, slaan, rondslingeren aan de staart, schot- en 

steekwonden, verdrinking en vergiftiging, tot verwaarlozing 

en seksueel misbruik.

DADERPROFIELEN
Het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, een 

samenwerkingsverband tussen de faculteit Diergeneeskunde, 

het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Bureau Beke, 

doet momenteel onderzoek naar het ‘wie en waarom’. 

Endenburg: ‘In samenwerking met onderzoeksbureau Beke 

bekijken we nu de zaken die we tot nu toe bij het LED hebben 

binnengekregen. Wie zijn deze mensen die een dier pijn 

doen? Hoe zijn ze opgegroeid? Hoe zag hun jeugd eruit? En 

wat bracht ze ertoe om het dier te mishandelen? We willen 

hiermee een databank met daderprofielen opzetten, zodat 

we meer inzicht hebben in de problematiek en deze beter 

kunnen aanpakken.’ 

Ondanks dat het onderzoek nog niet is afgerond, kan Enden-

burg al wel wat zeggen over de plegers en hun motieven. ‘De 

gemiddelde leeftijd van een dierenmishandelaar is 34 jaar, 

89% is man. En in de meeste gevallen (52%) is frustratie de 
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‘ In zo’n zeventig procent 
van de gevallen van 
huiselijk geweld is ook 
het dier slachtoffer’
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LANDELIJK EXPERTISECENTRUM 
DIERENMISHANDELING (LED)
Het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling 

(LED) helpt dierenartsen bij het duiden van letsel bij 

dieren, wil een groter maatschappelijk bewustzijn 

van dierenmishandeling creëren en probeert door 

onderzoek beter zicht te krijgen in het probleem van  

dierenmishandeling en de motieven van daders.

Het LED werd november 2017 opgezet als pilot met 

samenwerking van 25 dierenartsen. Per 1 januari 2019 

kan iedere dierenarts in Nederland terecht bij het LED. 

Ook hulpverleners kunnen er terecht voor informatie 

en advies. www.meldpuntled.nl
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ONTWIKKELINGSWERK 
Endenburg geeft aan dat er in de aanpak van dieren-

mishandeling nog veel ‘ontwikkelingswerk’ te doen is. 

Allereerst bij de dierenartsen, waarvan er vele zeggen nog 

nooit een geval van dierenmishandeling gezien te hebben. 

‘Dit is te wijten aan hun mindset’, zegt Endenburg. ‘Ze 

kunnen zich gewoonweg niet voorstellen dat mensen hun 

dier met opzet mishandelen.’ Dierenartsen die wél een 

vermoeden hebben van dierenmishandeling vinden het 

vaak moeilijk om het bespreekbaar te maken. Endenburg: 

‘Het zijn toch m’n klanten, zeggen ze dan. Of: ik wil niemand 

zomaar beschuldigen. Maar daar gaat het niet om. Als 

dierenarts hoef je geen schuldige aan te wijzen, daar hebben 

we andere instanties voor. Als dierenarts ben je er voor het 

welzijn van het dier. En als je constateert dat het dier wordt 

mishandeld, dan moet je daar wat mee. Het kan bovendien 

zijn dat je niet één, maar twee slachtoffers in je spreekkamer 

hebt, dat ook de man, vrouw of het kind wordt mishandeld. 

Als dierenarts mag je daarvoor niet wegkijken. Je hebt hierin 

een maatschappelijke taak. Ik wil dat ze Veilig Thuis bellen 

als ze verwaarloosde kinderen in hun spreekkamer zien.’

Dan zijn er nog de zorgprofessionals, die volgens Endenburg 

meer oog voor de dieren in een gezin kunnen hebben. 

En dat hoeft niet eens zo heel ingewikkeld te zijn, zegt de 

psychologe. ‘Vraag bijvoorbeeld of het gezin in kwestie 

huisdieren heeft, wees alert en stel vragen. Is dit nu al jullie 

vierde puppy dit jaar? Waar is de rest gebleven? En geef je 

ogen de kost. Aan dieren kun je namelijk bepaalde dingen 

zien, zoals vermagering, wonden, een vervilte vacht en 

angstig gedrag. Dierenmishandeling is heel vergelijkbaar 

met kindermishandeling, het heeft dezelfde mechanismen 

en mensen komen met dezelfde excuses – hij is alwéér 

gevallen, ze is zó onhandig. Houd dat maar in gedachte. En 

gebruik de Meldcode Dierenmishandeling.’ Ze lacht. ‘Die is 

“gejat” van de Meldcode Kindermishandeling.’

‘Dierenartsen en hulpverleners zouden veel meer moeten 

samenwerken’, besluit Endenburg. ‘Dat geeft een enorme 

meerwaarde. Nu zit iedereen nog te veel in z’n eigen kokertje, 

waardoor we dingen missen. Door onze beroepsgroepen 

aan elkaar te verbinden en van elkaar te leren, kunnen we 

meer voor slachtoffers betekenen. Laten we ons samen 

richten op One Welfare, welzijn van mens én dier.’  
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‘ Stel vragen. Is dit nu al jullie vierde puppy 
dit jaar? Waar is de rest gebleven?’

33 TIPS
kijk- en lees-

7200 SECONDEN
De IJslandse Thordis Elva en uitwisselingsstudent Tom Stranger uit 

Australië hebben in 1996 een jeugdrelatie. Na een schoolbal wordt Thordis 

verkracht door Tom. 7200 seconden lang. Kort daarna vliegt hij terug naar 

huis. Na jaren van schaamte en stilte neemt Thordis contact op met Tom. 

Wat volgt is een moedige samenwerking in het optekenen en publiceren 

van dit indrukwekkende, waargebeurde verhaal. Dit boek kwam in 2017 in 

het Engels uit onder de naam South of Forgiveness.

VLOGSERIE: KIJKJE BIJ FIER
Presentator en Fier-ambassadeur Nathan 

de Vries neemt in zes korte vlogs een kijkje 

achter de voordeur bij Fier. Hoe ziet het leven 

eruit als je bij Fier wordt opgenomen? Welke 

therapie volg je? Ga je gewoon naar school? 

En wat doe je in je vrije tijd als je in een 

opvangvoorziening woont? Alle afleveringen 

zijn te bekijken via www.fier.nl/nathansvlogs. 

GELD EN GEWELD - ARMOEDE EN SCHULDEN IN 
AFHANKELIJKHEIDSRELATIES
Ferdi Bekken, onderzoeker bij Fier, verkent ‘onzichtbare’ fenomenen in de zorg. In 

deze publicatie schetst hij een uniek beeld van cliënten in de geweldshulpverlening 

en hun (complexe) financiële problemen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 

wordt inzicht gegeven in de wisselwerking tussen geldproblemen en het meemaken 

van geweld. Ook geeft Bekken praktische handvatten aan professionals voor het 

signaleren, bespreekbaar maken, motiveren en ondersteunen van deze gezinnen en 

(jong)volwassenen. Te bestellen via www.swpbook.com.
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FEITEN EN CIJFERS
• In de meeste gevallen is degene die met het dier naar 

de dierenarts komt, niet degene die het dier heeft 

mishandeld. 

• 70% van de personen die een dier heeft mishandeld is 

eerder veroordeeld voor andere (gewelds)misdrijven, 

zoals huiselijk geweld, kindermishandeling en 

drugsgerelateerde misdrijven.

• 71% van de mishandelde vrouwen geeft aan dat hun 

partner ook hun dier mishandelde of heeft gedood.

• 32% van de mishandelde vrouwen geeft aan dat hun 

kind een dier had mishandeld of gedood.

• Eén op de drie mishandelde vrouwen zegt dat zij haar 

vlucht heeft uitgesteld omdat ze bezorgd was over de 

veiligheid van het dier.

• 75% van de incidenten m.b.t. dierenmishandeling 

vindt plaats in bijzijn van kinderen.

• 89% van de dierenmishandelaars is man, 11% vrouw.

• De gemiddelde leeftijd van een dierenmishandelaar is 

34-35 jaar.

• 52% van de gevallen van dierenmishandeling zijn 

spontaan, vaak uit frustratie

• 51% van de dierenmishandelaars is een first offender.

• Kinderen die huiselijk geweld of dierenmishandeling 

hebben meegemaakt, lopen groter risico om later zelf 

ook dieren te gaan mishandelen. 

Bron: Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

TIPS VOOR HULPVERLENERS
• Gebruik de Meldcode Dierenmishandeling. Zie 

meldpuntled.nl. Hier vind je ook een signalenkaart 

met signalen van dierenmishandeling.

• Er zijn diverse stappenplannen ontwikkeld voor 

het bespreekbaar maken van kindermishandeling. 

Deze stappen zijn ook bruikbaar als het gaat om 

dierenmishandeling. (Zie o.a. Augeo Foundation)

• Een melding doen of advies vragen over 

dierenmishandeling kan via het meldpunt Red een 

Dier, telefoonnummer 144. Informatie en advies 

vragen kan ook bij het Landelijk Expertisecentrum 

Dierenmishandeling.
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Loving         
    yourself
    is  the
greatest
revolution
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Nieuwbouw Blijf
Nieuwbouw Blijf

Ze zijn lastig te tellen, de extreem-

rechtse sympathisanten in ons 

land. Ja, je hebt de georganiseerde 

splintergroeperingen, zoals Blood 

and Honour, Combat 18,  Pegida en 

Erkenbrand, waarvan je de leden 

zou kunnen tellen, maar daarmee 

heb je nog lang niet iedereen te 

pakken met een anti-islam- of 

anti-vluchtelingensentiment, zegt 

Mark. Mark is gespecialiseerd in 

extreemrechts en ondersteunt vanuit 

het Landelijk Steunpunt Extremisme 

(LSE) families waarvan bijvoorbeeld de 

zoon of dochter geradicaliseerd is. Ook 

is hij betrokken bij preventieprojecten 

en adviseert hij gemeenten. Nog 

een feit waardoor het aantal rechts-

extremisten lastig te tellen is: ‘Het is 

een fluïde proces. Afhankelijk van wat 

er in de wereld gebeurt zijn er meer of 

minder aanhangers. Momenteel is er 

veel te doen over de islam vanwege 

de aanslagen in Europa. Dan zie je 

dat het anti-islamsentiment groeit. 

Tijdens de vluchtelingencrisis was het 

anti-vluchtelingensentiment groter 

dan ooit.’

TWEE GROEPEN
Aanhangers van extreemrechts zijn 

volgens Mark in Nederland grofweg 

onder te verdelen in twee groepen: aan 

de ene kant de kwetsbare doelgroep, 

de laagopgeleide personen met een 

sociaaleconomische achterstand en 

aan de andere kant de hoogopgeleide 

types afkomstig uit een rijk milieu. 

Mark: ‘De eerste groep bestaat uit 

vaak kwetsbare en beïnvloedbare 

mensen met een achterstand als het 

gaat om opleiding en financiën. Je 

ziet ook veel middelengebruik bij ze. 

Onder deze groep heerst een grote 

ontevredenheid en onder het motto 

“vroeger was alles beter” ontwikkelen 

ze hun ideeën. Zij geven een ander 

– buitenlanders – de schuld van hun 

eigen sociaaleconomische positie. 

Deze groep vormt ongeveer tachtig 

procent van extreemrechts.’ 

Dan de andere groep: hoogopgeleid 

en welvarend. Volgens Mark de 

‘slimme types’ die een grote invloed 

hebben op de kwetsbare groep. Voor 

een groot deel georganiseerd in 

Erkenbrand, een groepering voor 

universiteitsjongens, die de Alt-right 

ideologie uit de Verenigde Staten 

aanhangt. Ze houden bijeenkomsten 

en volgen trainingen met als doel 

racisme te normaliseren en een 

maatschappij te creëren waarin alleen 

de rechten van de blanken gelden. 

Mark: ‘Alles wat niet wit, man en rijk 

is, is in hun ogen minderwaardig. Ze 

zijn keurig hoor, houden zich netjes 

aan de regels en lopen niet dronken 

over straat haat te zaaien - op die 

manier blijven ze buiten schot – maar 

ze hebben zeer schadelijke ideeën 

over raszuiverheid en behoud van 

het blanke, blonde ras.’ Of zij ook 

vanuit ontevredenheid handelen? 

‘Op een bepaalde manier wel’, zegt 

Mark. ‘Maar tegelijkertijd is er een 

soort superioriteitsgevoel: wij blanken 

hebben de macht.’

FRAMING
Zolang er ontevredenheid in ons 

land heerst, krijgt extreemrechts 

gedachtegoed een kans, weet 

Mark. ‘Hitler speelde ook in op 

ontevredenheid: hij gaf de schuld 

aan de Joden. Een land vol tevreden 

mensen discrimineert niet. Dus daar 

moeten we mee aan de slag. Wat 

mij betreft beginnen we bij de bron: 

onder andere met het aanpakken van 

ongelijkheid en armoede. Een griepje 

kun je bestrijden met een paracetamol, 

maar je kunt beter kijken waar die 

griep vandaan komt.’ Heel gemakkelijk 

is dat niet. Politici en media maken 

handig gebruik van framing, een 

communicatietechniek die het 

denkkader van mensen beïnvloedt. 

Een land vol 
tevreden mensen 
discrimineert niet

Extreemrechts in Nederland krijgt steeds meer nieuwe aanwas. De voedingsbodem? 
‘Voornamelijk ontevredenheid’, zegt Mark van het Landelijk Steunpunt Extremisme. 
‘Iemand moet de schuld hebben.’

EXTREEMRECHTS 
IN NEDERLAND
Extreemrechtse formaties zijn 

organisaties met een meer of 

minder uitgesproken ideologie die in 

belangrijke mate wordt gekenmerkt 

door varianten van oriëntatie op het 

‘eigene’, varianten van afkeer van het 

’vreemde’, waarbij een onderscheid 

tussen het ‘eigene’ en het ‘vreemde’ 

primair gebaseerd is op etnische 

verschillen. Verder kenmerkt deze 

ideologie zich door een hang naar 

een meer autoritaire staatsvorm.

Bron: Factsheet Extreemrechts in 

Nederlandse gemeenten

‘ Onder 
het motto 
"vroeger was 
alles beter" 
ontwikkelen 
ze hun 
ideeën’

EXTREEMRECHTS IN NEDERLAND
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‘ Een griepje kun je bestrijden met 
paracetamol, maar je kunt beter kijken 
waar die griep vandaan komt’

Denk aan Geert Wilders met termen 

als “islamisering” en “kopvoddentax” 

of een krant die specifieke koppen 

boven haar artikelen zet. Mark: ‘Neem 

de krantenkop Vrouw moet huis uit 

vanwege vluchtelingen. Dat kan al 

ontzettend veel nare gedachten en 

boosheid oproepen. Dit terwijl de rest 

van het artikel een heel ander verhaal 

vertelt. Maar dan ben je dus onbewust 

al beïnvloed.’

DNA
‘Blijven voorlichten’, zegt Mark als hem 

wordt gevraagd naar wat te doen tegen 

extreemrechts gedachtegoed. ‘Blijf 

met mensen in gesprek, en vergeet 

vooral de jongeren niet. We moeten 

ze weerbaar maken, niet alleen voor 

extreemrechtse invloeden, maar voor 

alles wat schadelijk is. We moeten hun 

eigen bewustzijn vergroten. Wat zie je 

in de media en wat doet dit met je? Op 

welke momenten word je beïnvloed 

door anderen? Ben je wel zo zeker 

van je zaak? Of ben je beïnvloed op 

een negatieve wijze? En soms moet 

je inventief zijn. Ik ken een verhaal uit 

Engeland, waar een jongerenwerker 

aan het werk moest met veertien 

extreemrechtse jongeren. In plaats 

van het geld te investeren in eindeloze 

gesprekken met hen, gebruikte hij 

zijn budget om bij alle veertien een 

DNA-test af te nemen. En wat bleek? 

Tachtig procent van deze jongens 

had absoluut niet de blanke, Arische, 

achtergrond waar ze zo prat op 

gingen. Dat project was in één keer 

geslaagd.’  

Vanwege zijn veiligheid kan Mark niet 

met zijn echte naam in dit magazine; de 

naam Mark is daarom gefingeerd.

'Ik wilde
gewoon 
ergens bij horen'
met ze. Ze lieten me vrij, controleerden 

me nooit. Ondertussen werd ik hoe 

langer hoe fanatieker, mijn haat 

jegens buitenlanders groeide. Dit 

was mijn wereld, mijn waarheid. 

Hoe ouder ik werd, hoe meer ik me 

begon te interesseren in de politiek. 

Ik wilde mijn gedachtegoed kunnen 

onderbouwen. En alhoewel ik nog 

altijd heel extreme denkbeelden 

had, begon ik me anders te uiten. 

Het lukraak dingen schreeuwen was 

voorbij omdat ik zag dat dat weinig 

opleverde. In plaats daarvan leerde 

ik hoe ik op een redelijke manier een 

debat kon voeren en hoe ik het beste 

mijn gelijk naar voren kon brengen. 

Ook droeg ik de typerende kleding 

van de Lonsdalers niet meer. Onze 

groep was uiteen gevallen. Mensen 

gingen weg, verhuisden, we verloren 

elkaar uit het oog. Terwijl ik in de 

‘echte’ wereld de schijn ophield en me 

gematigd opstelde, vond ik online via 

bepaalde fora de voeding voor mijn 

meest extreme gedachten. 

Het keerpunt kwam toen een meisje 

mij op een feestje vroeg of ik de 

documentaire Zeitgeist had gezien. 

Dat had ik niet, maar een paar weken 

later werd ik toch nieuwsgierig en ben 

ik ‘m gaan kijken. In één keer werd 

alle vaste grond onder mijn voeten 

weggeslagen. Het was enorm. Ik viel in 

een groot, duister gat vol onzekerheid 

en begon te twijfelen aan alles waar ik 

voor stond. Ik was tweeëntwintig jaar 

oud en altijd zo overtuigd geweest 

van mijn gelijk, maar nu… Het was het 

eerste dominosteentje dat mijn leven 

compleet veranderde. Ik werd razend 

op het systeem, werd letterlijk ziek 

van wat ik in die documentaire had 

gezien. Mijn lijf zat vol stress, ik kreeg 

ontzettende hoofdpijn. De eerste 

dagen liep ik alleen maar te ijsberen 

in mijn woonkamer. Mijn hele leven 

werd een vraagteken, niets was nog 

zeker. Wie was ik eigenlijk? En waar 

geloofde ik nog in? Ik begreep het 

allemaal niet meer, ik zat totaal in 

een bubbel. De hele wereld wordt 

voorgelogen, dacht ik alleen maar, 

iedereen móet dit weten.

Mijn denkbeelden draaiden honderd-

tachtig graden om. Nu ik eenmaal 

begon te begrijpen hoe het systeem in 

elkaar zat, hoe verdeel-en-heers onze 

groei als beschaving stagneert, begon 

ik steeds sterker te geloven dat een 

betere wereld mogelijk was. Ik wilde 

bouwen, niet afbreken. En zo trapte ik 

opnieuw in dezelfde valkuil van mijn 

kwetsbaarheid, mijn gemakkelijk te 

beïnvloeden aard. Zonder het door 

te hebben droeg ik online actief bij 

aan groepen die je extreemlinks zou 

kunnen noemen. Maar ook daar 

voelde ik me uiteindelijk niet thuis. 

Waar zij een wij-zij-wereld zagen, 

hield ik liever een gemeenschappelijk 

doel voor ogen. Ik heb me in die tijd 

ontzettend eenzaam gevoeld, maar 

ik bleef zoeken naar houvast, en zo 

langzamerhand gleed ik wat naar het 

midden. Daar probeer ik nu te blijven. 

Toch is ook dat moeilijk, want wat en 

wie is het midden eigenlijk?  

De enige manier om mezelf staande 

te kunnen houden in de enorme 

hoeveel prikkels die me dagelijks 

tegemoetkomen is door met open 

vizier door het leven te gaan en 

me heel bewust te blijven van mijn 

gevoelswereld. Waarom reageer ik 

geprikkeld? Waarom maakt iets me 

droevig of misschien zelfs vrolijk? 

En ik blijf onderzoeken. Klopt het 

wat mensen zeggen? Klopt het wat 

ik lees? Die boodschap geef ik ook 

mee aan de klassen waarin ik mijn 

verhaal doe: blijf altijd zelf nadenken. 

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. Ik weet hoe snel je je kunt 

laten meeslepen in iets, zeker als je 

kwetsbaar bent. Mensen ronselen is 

een makkie. Het gebeurt iedere dag, 

onder onze ogen. Soms hebben we 

maar een klein zetje nodig. Gewoon, 

omdat we ergens bij willen horen.’  

Tonny (29) was lid 
van een extreem-
rechtse groep  

TONNY: ‘Een jaar of zeven was ik, 

toen ik met mijn ouders naar een 

klein dorpje in Friesland verhuisde. 

We werden er gezien als ‘import’, 

als anders. Gepest werd ik niet, 

maar ik had nooit het gevoel dat ik 

er echt bij hoorde. Toen ik naar de 

middelbare school ging, besloot ik 

dat ik dat het genoeg was. Ik wilde 

ergens bij horen, iemand zijn. Eind 

jaren negentig bestonden er veel 

subculturen, zoals skaters, gabbers, 

punkers en de Lonsdale-groep 

(genoemd naar het kledingmerk 

dat ze dragen, red.) met hun ex-

treemrechtse sympathieën… Die 

Lonsdalers zagen er indrukwek-

kend uit met hun legerbroeken en 

soldatenkistjes. Ik vond ze stoer en 

cool en dus trok ik naar ze toe. Al 

snel was ik onderdeel van de groep 

van zo’n tachtig jongeren. Dat gaf 

me een gevoel van bescherming. 

In het begin had ik nog geen idee 

van het gedachtegoed dat de 

groep aanhing. Ik schreeuwde 

gewoon mee met de rest: alles 

was de schuld van asielzoekers, 

Joden en Marokkanen. Ik kerfde 

hakenkruizen in mijn armen, deed 

de hele dag door de Hitlergroet, 

terwijl ik niets wist van Hitler 

of het fascisme. Het was puur 

kopieergedrag. Al gauw stond ik 

vooraan. Als er een steen gegooid 

moest worden, was ik de eerste 

om dat te doen. En vrijdagavond 

koopavond, rondjes lopen door de 

stad en de buitenlanders uitdagen. 

Stonden we ineens midden in een 

winkel te vechten. Kluiten tegen de 

ramen van het asielzoekerscentrum 

gooien, klaar om in de aanval te 

gaan. We jutten elkaar op, gingen 

alle grenzen te buiten, maar ik zag 

totaal niet in hoe fout ik bezig was.

Mijn ouders hebben nooit in de 

gaten gehad wat ik allemaal deed. 

Ik was niet veel thuis en ik deelde 

mijn meest extreme gedachten niet 

‘ De hele 
wereld werd 
voorgelogen, 
dacht ik 
alleen maar, 
iedereen móet 
dit weten’

LANDELIJK STEUNPUNT EXTREMISME

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is onderdeel van Fier en biedt 

hulpverlening en advies aan families en professionals die geconfronteerd worden 

met radicalisering en extremisme. Het LSE biedt informatie, familieondersteuning, 

individuele trajectbegeleiding, lotgenotencontact, consultatie en trajectadvies 

aan professionals vanuit een multicultureel en multidisciplinair team van 

hulpverleners en experts. Het LSE is van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 

17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088-20 80 080 of via info@hetlse.nl. 

Kijk voor meer informatie op landelijksteunpuntextremisme.nl. Het LSE ontvangt 

subsidie van de Rijksoverheid.

                  LEESTIPS: 

• Rechts-extremisme in Nederland, een fenomeen in beweging, AIVD, 2018

• De golfbewegingen van rechts-extremistisch geweld in West-Europa,  

NCTV, 2018

• Factsheet Extreemrechts in Nederlandse gemeenten, www.AnneFrank.org
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COALITIE TEGEN  
SEKSUELE KINDERUITBUITING

48 | FIER!

Meerdere organisaties, één 
ambitie. Fier, het Centrum 
tegen Kinderhandel en 
Mensenhandel, Defence 
for Children en Terre des 
Hommes gaan samen voor 
hetzelfde doel: het stoppen 
van seksuele uitbuiting 
van kinderen in Nederland. 
Sinds 2016 zijn de krachten 
gebundeld in de Coalitie 
tegen seksuele kinderuit-
buiting. 

‘Ieder kind in Nederland moet veilig 

kunnen opgroeien, zonder te vrezen 

voor seksuele uitbuiting’, zegt Frank 

Noteboom, hoofd van het Centrum 

tegen Kinderhandel en Mensenhan-

del (CKM). ‘Daarom is de aanpak van 

seksuele uitbuiting in ons land zo 

belangrijk, want het komt nog altijd 

te veel voor. In ons land zijn naar 

schatting ieder jaar 1.320 minder-

jarige meisjes slachtoffer van een 

mensenhandelaar. Onverteerbaar, 

als je het mij vraagt. Toch zijn we nog 

niet scherp genoeg in de aanpak van 

deze problematiek. Er is dringend een 

wezenlijke verandering nodig; van 

het wettelijke stuk tot aan de ‘man 

in de straat’. Fier en CKM besloten 

daarom om de krachten te bundelen 

met Terre des Hommes en Defence 

for Children. We werken allemaal aan 

hetzelfde doel, waarom dan niet sa-

menwerken en elkaar aanvullen? Dat 

is precies wat we nu doen. We bren-

gen onder meer onderzoekexpertise, 

juridische kennis, ervaring en inzich-

ten uit buitenlandse én Nederlandse 

projecten bij elkaar. Hiermee kunnen 

we een grote steen in de vijver gooien 

en in samenwerking met nog vele 

andere partners de noodzakelijke 

verandering creëren die nodig is.’

ANALYSEREN, UITVOEREN, 
VERBETEREN
Het programma van de coalitie, dat 

inmiddels uit elf projecten (zie kader) 

bestaat, is verdeeld over de deelne-

mende partners. Soms werkt een 

organisatie alleen aan een project of 

onderzoek, soms in samenwerking 

met een van de andere aangesloten 

partijen en/of partijen die niet di-

‘ Ieder kind  
moet veilig  
kunnen 
opgroeien’

rect aangesloten zijn bij de coalitie. 

Noteboom: ‘Mooi is dat de projecten 

complementair aan elkaar zijn. Ze 

voldoen allemaal aan het principe 

“analyseren, uitvoeren, verbeteren 

en monitoren” en richten zich op 

de drie hoofdpersonen: slachtoffers, 

mensenhandelaren en klanten van 

minderjarigen. We willen antwoord 

krijgen op vele vragen, zoals: wat 

weten we van de onderliggende 

relaties? Hoe gaan de mensenhan-

delaar en de klant te werk richting 

slachtoffer? Welke kenmerken zijn 

er aan slachtoffers, mensenhandela-

ren of klanten te ontdekken die iets 

kunnen verklaren over de keuzes die 

ze maken? Door dit te doen, leren 

we steeds meer over de complexiteit 

en hardnekkigheid van de seksuele 

uitbuiting van minderjarigen en hoe 

de aanpak hierop bijgestuurd en aan-

gepast kan worden.’

BLINDE VLEK
Uitgangspunt van de coalitie is om 

na te gaan waar het systeem duur-

zaam verbeterd kan worden in het 

terugdringen van seksuele uitbuiting 

van kinderen. ‘Bij onze eerste analyse 

viel al direct op dat we bijvoorbeeld 

een blinde vlek hebben op klanten 

(zedendelinquenten), herhaald da-

derschap en de rol van de digitale 

wereld’, vertelt Noteboom. ‘Cruciale 

elementen in een effectieve aanpak. 

Met name de klant is opmerkelijk. Im-

mers, haal je die eruit, dan ontneem 

je de zuurstof waar deze groep men-

senhandelaren van leeft. Maar wie 

zijn die klanten, wat brengt hen ertoe 

en bovenal, hoe stoppen we ze? Dat 

zijn vragen waar we nog onvoldoen-

de antwoord op hebben. Ook wordt 

er nog niet genoeg gebruikgemaakt 

van burgerparticipatie in het frustre-

ren en aanpakken van mensenhan-

delaren. Een van de redenen voor de 

coalitie om WATCH Nederland op te 

zetten (zie kader). Andere knelpunten 

die we nu aanpakken zijn de lage 

aangiftebereidheid, de lage bewust-

wording bij hotels en vakantieparken 

van het feit dat seksuele uitbuiting 

onder hun dak kan plaatsvinden en 

de lage straffen voor mensenhande-

laren en klanten. De komende jaren 

zullen we er hard aan werken om de 

raderen die het systeem van seksuele 

kinderuitbuiting in stand houden aan 

te pakken. Als coalitie gaan we daarbij 

voor duurzame en bovenal effectieve 

oplossingen. Een immense klus die 

voortdurende aandacht en innova-

tie van ons vraagt, maar we geven 

niet op. Elke dag dat er als gevolg 

van seksuele uitbuiting slachtoffers 

vallen, schieten we als samenleving 

tekort. Dit motiveert mij en het hele 

team om het elke dag beter te doen: 

om het systeem van slachtoffer, 

 dader en klant onderuit te halen.’  

‘Elke dag dat 
er als gevolg 
van seksuele 

uitbuiting 
slachtoffers 

vallen, 
schieten we als 

samenleving 
 tekort’

WATCH NEDERLAND
Burgers kunnen signalen en vermoedens van seksuele uitbuiting van 

minderjarigen melden bij WATCH Nederland. Deze meldingen worden 

waar mogelijk door de observatie- en actieunit (bestaande uit onder meer 

privédetectives en online onderzoekers) omgezet tot een dossier dat wordt 

gedeeld met de politie. Het doel is dat opsporing door de politie vroegtijdig 

kan plaatsvinden en het slachtoffer in bescherming kan worden gebracht. 

Nog een taak van WATCH Nederland: klanten frustreren. Met lokadvertenties 

op websites worden (mogelijke) klanten van minderjarigen gewaarschuwd en 

wordt informatie verzameld en gedeeld met de politie. 

www.watchnederland.nl

De Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting richt zich op het terugdringen 

van seksuele uitbuiting van kinderen en licht verstandelijk beperkte 

slachtoffers tot en met 23 jaar in Nederland. Door middel van elf projecten 

en onderzoeken wil de coalitie een structurele verandering bewerkstelligen. 

Voor een kritische blik, kennisdeling en feedback is er een klankbordgroep 

samengesteld, met onder meer de politie, het OM en de Nationaal Rapporteur. 

De coalitie wordt onder meer gesteund door de Nationale Postcode Loterij, 

Adessium Foundation en Stichting Janivo.
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Loverboys weten ze er precies uit te pikken: 
de meisjes die makkelijk te beïnvloeden 
zijn. Neem bijvoorbeeld de meiden met 
een lichte verstandelijke beperking. Zij zijn 
oververtegenwoordigd onder slachtoffers 
van mensenhandel. Reden voor Fier om 
verder in het onderwerp te duiken.
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MEISJES MET 
EEN LICHTE 
VERSTANDELIJKE 
BEPERKING...

De cijfers liegen er niet om: naar eigen zeggen heeft 61 

procent van de vrouwen met een lichte verstandelijke 

beperking (LVB) seksueel geweld meegemaakt. Dat varieert 

van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot 

verkrachting. Dit blijkt uit onderzoek van Rutgers en 

Movisie in 2011. Karin Werkman is onderzoeker bij de 

onderzoeksgroep van Fier. Zij heeft onderzoek gedaan naar 

handelingsverlegenheid bij professionals die werken met 

meisjes met een LVB die risico lopen slachtoffer te worden 

van loverboys. Werkman: ‘Veel meisjes met een LVB 

krijgen al op jonge leeftijd te maken met seksueel geweld. 

28 procent al voor hun zestiende. Dat is jong! Loverboys 

weten dondersgoed op wie ze hun pijlen richten. Licht 

verstandelijk beperkte meisjes zijn kwetsbaar, omdat ze 

niet helemaal kunnen overzien wat de gevolgen zijn van 

bepaalde handelingen en wat de intenties zijn van andere 

mensen. Ze weten bijvoorbeeld soms niet dat ervoor wordt 

betaald als iemand seks met ze heeft.’

‘ Veel van deze meisjes 
krijgen al op jonge 
leeftijd te maken met 
seksueel geweld. 28 
procent al voor haar 
zestiende’

...DE PERFECTE 
PROOI
VOOR 

LOVERBOYS

Voor de hulpverlening kan het ingewikkelde problematiek 

zijn. In Nederland zijn er naar schatting zo’n 313.000 

kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke 

beperking. Een veel kleiner aantal, namelijk ongeveer 

14.000, heeft een zorgindicatie vanwege een lichte 

verstandelijke beperking en gerelateerde problematiek 

(Diepenhorst en Hollander, 2011). Bij slachtoffers van 

mensenhandel met een LVB is er sprake van een dubbele 

onzichtbaarheid: de verstandelijke beperking wordt 

regelmatig niet opgemerkt én seksuele uitbuiting wordt 

moeilijk herkend. Beschikbare kennis bij professionals 

wordt vaak niet adequaat vertaald naar handelen in 

de praktijk. Daarom ontwikkelde Fier een toolkit om 

professionals hier inzicht in te geven. De toolkit bestaat uit 

een intervisie-instrument, een korte video en een artikel. 

HERHALEN, HERHALEN, HERHALEN
Dat deze slachtoffers een speciale aanpak nodig hebben, 

weet ook Kim Jorritsma. Ze was vijf jaar lang allround 

hulpverlener bij Asja 2, de veilige opvang van Fier die 

behandeling biedt aan meiden van 12 tot en met 23 jaar 

die als gevolg van misleiding, dwang en/of geweld in de 

prostitutie terecht zijn gekomen of ernstig risico lopen 

hierin terecht te komen. Momenteel werkt ze als docent op 

het Friesland College, waar ze lesgeeft aan de meiden van 

Fier. Jorritsma: ‘Bij LVB-meiden moet je herhalen, herhalen, 

herhalen. Deze meiden hebben korte, duidelijke zinnen 

nodig. Je moet ze niet overvragen en Jip-en-Janneketaal 

gebruiken vanwege hun beperkte woordenschat. Ook is het 

goed om veel dingen op te schrijven, zodat ze het kunnen 

terughalen. Probeer het laagdrempelig te houden. Ook 

in groepsprocessen moet je hier rekening mee houden. 

Als je, zoals bij Fier bijvoorbeeld, modules geeft aan een 

groep over loverboys of grensoverschrijdend gedrag, is het 

belangrijk om bij de LVB-meiden extra na te vragen of ze 

het hebben begrepen. En om te vragen of ze in hun eigen 

woorden willen herhalen wat je hebt verteld. Dan kom 

je erachter of ze het wel echt hebben opgepikt. Ik zie dat 

vooral als een uitdaging. Je moet meer geduld hebben dan 

bij andere cliënten. Het gaat minder snel, dat moet je wel 

kunnen hebben. Je moet steeds voor ogen houden dat een 

meisje niet sneller kán.’ 

DE PERFECTE LOVERBOY
Binnen Fier wordt per cliënt bekeken welke behandeling 

het beste past. Iedereen krijgt begeleiding op maat, vanuit 

een holistische visie. Om de meiden weerbaarder te maken, 

krijgen ze onder meer weerbaarheidstrainingen en doen 

ze rollenspellen. Ook volgen ze verschillende modules, 

waaronder ‘De perfecte loverboy’, over hoe je een loverboy 

kunt herkennen. De meiden geven een omschrijving 

van hoe hun loverboy het heeft aangepakt. Ieder noemt 

voorbeelden van wat haar loverboy deed waardoor zij 

verliefd werd en voor hem ging werken. Jorritsma: ‘Ze 

moeten het ook leren herkennen als de situatie anders is. 

Dat iedere jongen en elke situatie anders is. Dat ze het dan 

ook zien als iemand verkeerde bedoelingen heeft. Deze 

meiden lopen meer risico dan andere meiden. Dat heeft 

te maken met hun beïnvloedbaarheid en impulsiviteit en 

WANNEER SPREEK JE VAN EEN LICHTE 
VERSTANDELIJKE BEPERKING? 
De term lichte verstandelijke beperking (LVB) verwijst naar 

mensen met een IQ-score tussen 50 en 85 in combinatie 

met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en 

bijkomende problematiek, zoals leerproblemen, een 

psychiatrische stoornis, lichamelijke problemen en/of 

problemen in het gezin en sociale omstandigheden. Dit 

is de praktijkdefinitie van een LVB. 

Voor meer informatie, zie: Beer, Y. de (2011). 'De Kleine Gids: 

Mensen met een lichte verstandelijke beperking'. Alphen aan 

de Rijn: Kluwer.
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het niet kennen van grenzen van de ander en van zichzelf. 

Zij hebben minder snel door dat iemand misbruik van ze 

maakt. De kans dat deze slachtoffers terugvallen, is ook 

groter. Ze moeten een volgende keer kunnen uitvoeren 

wat ze hebben geleerd en dat kan lastig zijn. Daarom is het 

zo belangrijk dat ze foute situaties leren herkennen en dat 

ze, als ze de opvang verlaten, begeleiding blijven houden 

vanuit Fier of Veilig Thuis.’

HANDELINGSVERLEGENHEID
Het onderzoek dat Karin Werkman deed naar 

loverboyproblematiek bij meiden met een lichte 

verstandelijke beperking, richt zich vooral op 

handelingsverlegenheid bij hulpverleners. Het is gestart 

naar aanleiding van de Commissie Azough 2 van de 

overheid, die zich over dit thema heeft gebogen. Die 

Commissie stelde vast dat het in de praktijk moeilijk is 

om meisjes met een LVB te beschermen tegen loverboys. 

Professionals die werken met deze meisjes vinden het 

lastig om hun onderbuikgevoel te vertalen naar handelen. 

Werkman: ‘Er is sprake van handelingsverlegenheid 

(zie kader). Hoe kunnen we die handelingsverlegenheid 

doorbreken? Dat is het doel van het onderzoek. We 

willen een toolkit aanbieden aan professionals over dit 

onderwerp, dat handvatten biedt om hier beter mee om te 

kunnen gaan.’

De handelingsverlegenheid heeft onder andere te maken 

met de manier waarop er door professionals naar zo’n 

meisje wordt gekeken, vertelt Werkman. Ze zien bepaalde 

signalen en weten vaak wel dat er iets niet klopt, maar 

ze hebben er eigen verklaringen voor. Bijvoorbeeld: 

‘dat meisje is vroegrijp, ze zoekt aandacht van jongens’. 

Er wordt eigenlijk gezegd: ze is gewoon zo. Vanuit dat 

referentiekader zeg je eigenlijk ook: dat is van haar, daar heb 

ik niet zoveel mee te maken. Een ander voorbeeld van zo’n 

referentiekader is: ‘het is niet mijn verantwoordelijkheid’ 

of ‘dat is iemands privéleven’. Dat zie je wel eens bij 

hulpverleners of begeleiders op woonlocaties, die geven 

dan aan: wij gaan over het wonen; zij vinden het dan 

niet hun verantwoordelijkheid om ‘privéproblemen’ van 

cliënten op te lossen of zich ‘te bemoeien’ met wat iemand 

buiten de poorten doet. Werkman: ‘Bespreekbaar maken 

van seksualiteit en relaties is lastig, het gevoel kan ontstaan 

dat je aan iemands privé komt. Maar je moet in dit geval 

niet vergeten dat het om kinderen en jonge volwassenen 

gaat die op een lager intellectueel niveau functioneren. 

Wat zou je doen als het je eigen kind was? Wat als ze steeds 

andere vriendjes had? Of geen nee kan zeggen? Wat doe je 

dan? Die vragen moet je jezelf als professional stellen. Stel, 

een meisje heeft veel vage contacten via social media. Wat 

zou je tegen haar zeggen als het je dochter was? Je kunt 

bijvoorbeeld zeggen: lever die telefoon maar even in. Of: 

we gaan samen op social media, laat me eens meekijken. 

Of, als ze een vriendje heeft: ‘wat leuk dat je een vriendje 

hebt, stel hem eens voor, ik wil hem graag ontmoeten’. 

Grenzen stellen en verantwoordelijkheid nemen voor 

het kind voor wie je zorgdraagt, dat is belangrijk. Die 

verantwoordelijkheid begint bij bewustwording. Onder 

professionals mist het bewustzijn dat seksueel geweld vaak 

bij deze groep voorkomt. Vaker dan je denkt en zou hopen. 

Daarnaast moet het besef er zijn dat zij een rol kunnen 

hebben in de bescherming van deze meiden.’

ONDERBUIKGEVOEL
Maar hoe neem je die verantwoordelijkheid als professional 

in de zorg? Kim Jorritsma: ‘Je onderbuikgevoel klopt vaak. 

Heb je het gevoel dat er iets aan de hand is, ga dan met zo’n 

meisje in gesprek. Of doe een zorgmelding. Ik wil iedereen 

die werkt met meiden met een LVB en die het vermoeden 

heeft dat zo’n meisje in handen is gevallen van een 

loverboy, aanmoedigen om het bespreekbaar te maken. 

Of je nu docent bent of hulpverlener.’ Werkman vult aan: 

‘Je moet vasthoudend zijn. Blijf betrokken. Vraag waar ze 

is geweest, met wie ze omgaat. Er wordt vaak gezegd: we 

wisten niet wat er speelde. Dat is precies wat er misgaat.’  

Zie je iets? Kom in actie!  Twijfel of onderbuikgevoel? 
Geen probleem. Fier is voor vragen en advies 24/7 
bereikbaar via 088 – 20 80 000 en www.chatmetfier.nl 

Wil je met je eigen collega’s in gesprek over loverboy-
problematiek in relatie tot LVB? Het intervisie-
instrument van Fier kan daarbij ondersteunen. Je 
vraagt ‘m op via fieracademy@fier.nl 

Het onderzoek dat Fier deed naar LVB in combinatie met 

loverboyproblematiek is gefinancierd door het Innovatiefonds 

LVB vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.

‘Teruggetrokken, geheimzinnig, vaak afwezig 
van   school met allerlei rare smoesjes, moeilijk te 
bereiken. Het zijn signalen waardoor ik meteen 
denk: hé, hier is iets aan de hand.’ Aan het woord 
een docente op een praktijkschool met leerlingen 
van 12 tot 18 jaar met een IQ tussen de  60 en 80. 

‘Dat er iets aan de hand was, dacht ik ook bij een leerling 

van wie ik op dit moment mentor ben. Een meisje van 

zeventien. Ik merkte iets aan haar gedrag. Ze werd stiller, 

kreeg kwaaltjes als hoofdpijn en buikpijn, sliep slecht 

en was steeds vaker afwezig. Je hoopt dat iemand uit 

zichzelf vertelt wat er aan de hand is, maar dat gebeurt 

lang niet altijd. Gelukkig deed dit meisje dat wel toen 

ik met haar in gesprek ging. Ze vertelde over haar ex-

vriendje, dat haar loverboy was. Over hoe ze gekwetst 

was en dat ze nu moeite heeft met relaties. Inmiddels 

heeft ze een nieuwe vriend, maar ze vindt het moeilijk 

om in hun relatie haar grenzen aan te geven. Ze geeft zich 

helemaal. Als hij iets wil, doet ze dat. We weten niet of hij 

ook een loverboy is, maar we willen wel meer informatie 

over hem. Zodra wij als docenten vermoeden dat er iets 

aan de hand is, doen we meteen een zorgaanvraag en 

komen er allerlei hulpverleners, zoals maatschappelijk 

werk, ggz en de jeugdpolitie, in actie. Zo’n aanvraag heb 

ik ook gedaan. Nu wordt uitgezocht wat er precies speelt 

en welke hulp zij het beste kan krijgen. 

Dit meisje is zo kwetsbaar door haar sociaal emotionele 

beperkingen. Ze is bovendien beïnvloedbaar. Het is 

heel belangrijk dat zij nu in het zicht blijft. Ik heb om 

die reden ook app-contact met haar. Op die manier  

wil ik de verbinding aangaan. Ik probeer er ook voor te 

zorgen dat ze vaak naar school komt. We moeten haar 

zo lang mogelijk met een zinvolle invulling op school 

proberen te houden. Anders is ze straks achttien, maakt 

ze haar eigen keuzes en zijn we haar kwijt. Ze moet nu 

aan zichzelf werken, weerbaarder worden. Ik ben bang 

dat het verkeerd gaat aflopen, dus juiste begeleiding is 

ontzettend belangrijk. We hebben nu in elk geval alle 

hulpverleners ingeschakeld. Ze moet in beeld blijven!’ 

‘ Wat zou je doen als het 
je eigen kind was? Die 
vraag moet je jezelf als  
professional stellen’

WAT IS HANDELINGSVERLEGENHEID?
Handelingsverlegenheid is niet weten hoe te handelen, 

twijfelen om te handelen of niet handelen in een 

bepaalde situatie, terwijl de situatie daar wel om vraagt. 

In feite gaat het om het vormgeven aan de bescherming 

van kwetsbare jongeren. Handelingsverlegenheid komt 

voor in situaties waarbij men niet goed weet wat er aan 

de hand is en/of niet goed weet of het echt een probleem 

is. Daarnaast is het vaak onduidelijk wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Ook dat kan ervoor zorgen dat er 

niet wordt gehandeld. 

‘ Teruggetrokken, 
geheimzinnig, rare 
smoesjes. Daar is iets 
aan de hand!’

33
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BART ‘Cindy vond het al vroeg heel moeilijk om zich 

te houden aan de regels die wij stelden. Dat gaf weleens 

frictie thuis. Maar ja, ze was puber, het hoorde er ook bij. 

De echte problemen ontstonden pas toen ze net zeventien 

was en haar biologische vader overleed.’

HANNA ‘Op dat moment veranderde er iets bij Cindy. Ze 

zette zich meer af en ik had het idee dat ik minder goed 

wist wat er in haar omging.’

BART ‘Op een nacht liep ze weg van huis, ze wilde zich 

gewoon afzetten. En ze ontdekte jongens.’

HANNA ‘Later bleek dat ze die nacht bij Jasper was. De 

jongen die later haar loverboy werd. Na die nacht is ze weer 

naar huis gekomen en hebben we samen met haar hulp 

gezocht. Ze gedroeg zich daarna lange tijd rustig en heeft 

haar vmbo afgemaakt. Waarschijnlijk heeft Jasper bewust 

gewacht tot ze die zomer achttien werd.’

BART ‘Die zomer had Cindy ineens een tweede telefoon. 

Ze reageerde vreemd als ze werd gebeld. Elke keer 

verontschuldigend als ze te laat opnam. Ze liep ook altijd 

weg, vluchtte naar buiten. We merkten dat ze ontdaan was 

als ze opnam. Ik heb daarom die telefoon afgepakt en we 

hebben erin gekeken. Er stonden berichtjes in met zeer 

dwingende taal: “Je móet komen. Nu!” Ik kreeg het gevoel 

dat ze onder druk stond. Ik had toen sterk het vermoeden 

dat ze met een loverboy te maken had, maar Hanna kon 

zich dat niet voorstellen en deelde mijn zorgen daarin niet.’

HANNA ‘Na de zomer startte Cindy met haar nieuwe 

opleiding in een andere stad. Ze ging bij een klasgenoot 

in huis wonen, dat zei ze tenminste. Later bleek dat 

het woonruimte was die Jasper had geregeld. Een paar 

maanden later stopte Cindy met haar opleiding. Ze 

zei dat ze op een manege ging werken. Maar het bleef 

allemaal vaag. Als ik vragen stelde, werd ze boos. Ik 

vertrouwde het niet meer en heb uiteindelijk die manege 

gebeld. Daar bleken ze haar niet te kennen. Toen ik haar 

daarmee confronteerde, zei ze: zie je wel dat jullie me 

niet vertrouwen. Ondertussen dacht ik weer aan wat Bart 

destijds had gezegd over loverboys. Zou het dan toch waar 

zijn?’

BART ‘Toen ze een weekend thuis was, ving ik een 

telefoongesprek op waarin ik haar hoorde zeggen: als ik 

dan voor jou ga werken… Toen was het voor mij honderd 

procent zeker. Maar Cindy ontkende nog steeds. We 

maakten ons grote zorgen en de spanning thuis liep enorm 

op. Wat konden we doen? Hanna besloot dat het vooral 

belangrijk was om goed contact te houden met Cindy. Dat 

ze zou weten dat ze thuis altijd welkom was.’

HANNA ‘Op een dag werden we gebeld door een 

rechercheur, gespecialiseerd in mensenhandel. Ze hadden 

ontdekt dat Cindy thuis mannen ontving of door Jasper 

ergens naartoe werd gebracht. Ze checkten wat feiten 

bij ons en kwamen daarna in actie. Ze hebben haar eruit 

gehaald en naar de crisisopvang gebracht. Cindy belde 

mij op om te zeggen wat er was gebeurd. Opgelucht was 

ik. Opgelucht dat ze eruit was. Opgelucht dat Jasper was 

opgepakt. Ik heb toen tegen haar gezegd: je moet nu alles 

vertellen. Dat deed ze. Het hele verhaal. Over hoe Jasper 

haar dwong seks te hebben met anderen, over de leugens.’

BART ‘Het is vreselijk dat ze maandenlang in de 

prostitutie heeft moeten werken. Eigenlijk was ze het ideale 

slachtoffer. Haar lichte verstandelijke beperking, haar 

wil om bij mannen in the picture te staan, haar weinige 

vriendschappen, haar materialisme. En dan ziet ze er ook 

nog leuk uit. Alles wat er is gebeurd, heeft een enorme 

impact gehad op ons gezin. De zorgen, de spanningen en 

de onzekerheid. Ik ben niet echt een binnenvetter, Hanna 

is dat wel meer. Soms was het best moeilijk om het er 

samen over te hebben.’

HANNA ‘Al die tijd dat het niet goed met haar ging, zat ik in 

een overlevingsstand. Gewoon doorgaan, anders stort je in. 

Ik kom er wel, dacht ik steeds, ik moet er eerst zijn voor haar.’

BART ‘Ik denk dat Hanna’s houding echt Cindy’s redding 

is geweest. Dat ze altijd heeft geweten en gevoeld dat de 

deur voor haar open stond.’

HANNA ‘Sinds Cindy bij Fier zit, gaat het een stuk 

beter met haar. We zien haar opener worden. Ze heeft 

echt zulke stappen gemaakt. We zoeken haar regelmatig 

op, maar elke keer ben ik daarna best verdrietig. Dat ik 

haar moet achterlaten en ook om wat ze allemaal heeft 

moeten meemaken. Gelukkig kan ik mijn emoties nu 

wat meer laten gaan. Ik houd ze niet meer zo binnen. 

Misschien omdat zij nu veilig is en ik aan mezelf toe kom. 

Systeemtherapie helpt me daarbij. En hierdoor leren Bart 

en ik ook om er samen over te praten en te verwerken. Na 

Fier is het de bedoeling dat Cindy begeleid gaat wonen. Ze 

blijft namelijk kwetsbaar, vooral als het om mannen gaat. 

Maar ik hoop echt dat ze uiteindelijk iemand vindt die 

het beste met haar voor heeft en met wie ze een mooie 

toekomst kan opbouwen.’   

 
‘ Het is vreselijk als je 
dochter in de prostitutie 
belandt’

De nachtmerrie van iedere ouder: je kind dat slachtoffer wordt 
van een loverboy. Voor moeder Hanna en stiefvader Bart 
werd het werkelijkheid. Hun dochter Cindy (19), die een lichte 
verstandelijke beperking heeft, belandde in de prostitutie. 

‘ Al die tijd dat het niet goed 
met haar ging, zat ik in een 
overlevingsstand. Gewoon 
doorgaan, anders stort je in.’
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Anna (33) werd jarenlang 

mentaal mishandeld door 

haar  man. Ze vluchtte samen 

met haar twee kinderen en 

kwam in de Blijf-van-m’n-

Lijfvoorziening van Fier 

terecht. Vanuit het project 

Fier in de wereld kreeg ze een 

werkervaringsplek bij een 

architectenbureau. 

‘Elke dag angst, elke dag scheldpartijen, 

elke dag de onzekerheid of hij ons iets zou 

aandoen. Mijn ex gebruikte veel geweld. 

Niet fysiek, maar verbaal: hij schreeuwde 

heel veel. Hij bepaalde ook alles in huis, 

wilde overal controle over. Hij had het 

geld, ik werkte niet. Soms zei hij dat ik wel 

mocht werken, maar als ik daar ook echt 

plannen voor maakte, stelde hij allerlei 

voorwaarden. Waar dan, wanneer, de 

opvang was te duur. Hij verzon steeds 

weer iets om het tegen te houden. Alles 

moest zoals hij het had bedacht. Mijn 

dochter van vijf en zoon van drie moesten 

eten in de volgorde die hij wilde. Dus eerst 

groente, dan vlees en daarna aardappels 

bijvoorbeeld. Elke minuut dat hij er was, 

was heel stressvol. Als de kinderen huilden, 

schreeuwde hij nog harder tegen ze. Hij 

zei ook dingen tegen ze als: je bent dom, 

je bent niet normaal. Mijn zoon kon op het 

teken van zijn vader stoppen met huilen. 

Dan schreeuwde mijn man heel hard en 

hield mijn zoon alles in. Mijn man vond: 

hij is een jongen, die mag niet huilen. De 

kinderen waren doodsbang voor hem. 

Ze hadden nachtmerries. Mijn dochter 

had last van verstopping en bedplassen, 

maakte wondjes op haar armen, beet haar 

lip kapot. Allemaal uit angst. 

Ik werd steeds banger. Hij dreigde steeds 

vaker ons iets aan te doen, zei dingen als: 

ik gooi je van het balkon of ik smijt je met 

je hoofd tegen de muur. Ik sla je kapot. Als 

ik dan bang in een hoek kroop, lachte hij 

me uit. Niemand wist het. Pas een paar 

maanden voordat ik vluchtte, vertelde ik 

het mijn moeder en zus. Het was serieus 

geworden, ik vreesde voor onze veiligheid. 

Het was een kwestie van tijd voordat er 

echt iets zou gebeuren. Ik móest wel weg.’

RUST
‘Via de crisisopvang kwam ik samen met 

mijn kinderen uiteindelijk bij Fier terecht. 

Dat was heel dubbel. Ik vond er rust, maar 

het was ook moeilijk. Ik kwam terecht 

bij vrouwen die ook van alles hadden 

meegemaakt, maar ik had tegelijkertijd 

het idee dat ik daar niet tussen hoorde. 

Iedereen denkt: ik hoor hier niet. Maar dat 

is natuurlijk wel zo, we zaten daar allemaal 

om een reden. 

Ik was heel blij met mijn mentor. Zij 

begreep mij. Als ik boos was, stelde ze me 

gerust. Als ik met haar praatte, was dat 

alsof ik met een vriendin praatte, maar 

dan een die heel veel verstand heeft van 

hulpverlening. Ze gaf goed advies, zonder 

te dwingen. Ik had ook veel aan de andere 

vrouwen, we hielpen en steunden elkaar.  

De kinderen kwamen ook tot rust. Mijn 

dochter ging de tweede dag naar de wc en 

daarna elke dag. Ze had geen nachtmerries 

meer, stopte met wondjes maken op haar 

armen. Toen wist ik zeker dat ik het goed 

had gedaan.’

GEDULD 
‘Fier bracht niet alleen rust, ik voelde 

ook weer de ruimte om na te denken 

over mijn toekomst. Wat wilde ík nou? 

Ik wilde werken, maar hoe moest ik het 

nu aanpakken? Via het project Fier in 

de wereld kwam ik in contact met een 

architectenbureau waar ik uiteindelijk 

een werkervaringsplek kon krijgen. Wat 

was ik blij! Ik had geen cv, geen portfolio 

en toch mocht ik er aan de slag. Zó fijn. Ik 

heb er zes maanden twee dagen per week 

gewerkt. Wat een mooie ervaring was 

dat! Ik mocht er van alles doen: tekenen, 

ontwerpen, helpen met 3D-tekeningen. 

Eigenlijk een beetje van alles. Iedereen 

was ook zo aardig. Ik moest veel leren en 

werkte niet zo snel, maar dat maakte mijn 

collega’s niets uit. Met veel geduld hielpen 

ze me. Ik werd er vrolijk van: als ik daar was, 

kon ik even alles vergeten. 

Het positieve gevoel dat ik kreeg doordat ik 

werkte, zat ‘m ook in kleine dingen. Wanneer 

ik ’s ochtends de deur uitging, riepen de 

andere vrouwen van de opvang: werk ze! 

Dat deed iets met me, die positiviteit. De 

kinderen gingen naar school en naar de 

crèche. Ook dat was weer normaal. Mijn 

dochter zei dat ze het zo leuk vond dat ik 

werk had. Zij merkte natuurlijk ook aan mij 

dat het me goed deed. Ik werd er blijer van. 

Thuis in de opvang liep ik er best slonzig 

bij, maar naar mijn werk kleedde ik me 

netjes aan en droeg ik make-up.

Mijn oude ik kwam langzaam terug. Ik vind 

het leuk om te praten, ben sociaal, maar 

toen ik nog met mijn ex was, was daar 

weinig meer van over. Ik heb jarenlang 

gehoord dat ik niks waard ben en daarom 

was de waardering van mijn collega’s nu zo 

goed voor me. Ze zeiden hardop tegen me 

dat ik het goed deed. Dat heeft me enorm 

geholpen om mijn zelfvertrouwen weer 

wat terug te krijgen.’

PLAN
‘Ik kreeg het besef dat een situatie tijdelijk 

kan zijn. Het komt wel goed met ons, dacht 

ik steeds vaker. Dat blijkt ook wel. Inmiddels 

zitten mijn kinderen en ik niet meer bij Fier 

en hebben we een mooi huis op een leuke 

plek. Ik ga nu samen met iemand van de 

gemeente een plan maken om werk te 

vinden. Gelukkig kan ik voor mijn portfolio 

de tekeningen gebruiken van de projecten 

waaraan ik heb meegewerkt bij het 

architectenbureau. En dan heb ik nog een 

heel goede referentiebrief van het bureau 

meegekregen. Ik wil ook mijn netwerk 

uitbreiden. Dat lukt al aardig: ik ontmoet 

veel nieuwe mensen op de school van mijn 

dochter. Dat is niet alleen leuk op sociaal 

vlak, maar wie weet wat dat op werkgebied 

nog kan brengen. Ja, stukje bij beetje 

komen we er wel.’  

FIER IN DE WERELD

Hoe maak je de wereld een stukje 

mooier? Binnen het project Fier in 

de Wereld, dat tot en met 2018 liep, 

gingen meiden van Fier samen met 

vrijwilligers, bedrijven en maatschap-

pelijke organisaties aan de slag met 

deze vraag en werkten ze een idee 

uit. Hoofddoel was om meiden uit 

hun slachtofferrol te halen en ze hun 

eigen kracht te laten ontdekken. Fier 

in de Wereld werd mogelijk gemaakt 

door het Oranje Fonds.

' Ik had geen cv, 
geen portfolio en 
toch mocht ik er 
aan de slag. Zó fijn'
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‘ Wanneer ik 's 
ochtends de deur 
uitging, riepen de 
andere vrouwen: 
werk ze!’

ANNA KREEG VIA HET PROJECT FIER IN 
DE WERELD EEN WERKERVARINGSPLEK
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Life  
is  tough
   but so  are you
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DE BEHANDELING Wat doen we eigenlijk bij Fier? Iedere aflevering 
vertelt een van onze professionals over een specifieke 
behandelmethode. Deze keer: beeldende therapie.

Naam Doreen Spier
Functie Beeldend Therapeut
In dienst 9 jaar
Behandeling Beeldende therapie

Wat? 
‘Beeldende therapie is een vorm van vaktherapie, net 

als dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, 

speltherapie en psychomotore therapie. In beeldende 

therapie wordt methodisch gewerkt met beeldende 

materialen zoals metaal, steen, hout en verschillende 

technieken zoals schilderen en tekenen. In deze 

behandelvorm staan doen en ervaren centraal.’

Voor wie? 
‘Binnen Fier geef ik beeldende therapie aan kinderen 

en volwassenen die te maken hebben gehad 

met geweld, misbruik en verwaarlozing. Dat kan 

individueel zijn, met een gezin of groepstherapie. 

Het gaat dan vaak over uiten en omgaan met 

emoties, veiligheid, zelfbeeld en hechting en biedt 

ondersteuning in traumaverwerking.’

Waarom? 
‘Soms is praten moeilijk of zelfs onmogelijk. 

Bijvoorbeeld bij een traumatische ervaring. Als 

mensen een traumatische ervaring meemaken, 

reageren ze primair en automatisch. Bevriezen, 

vechten of vluchten. De ervaring wordt door deze 

stressreactie opgeslagen in je lichaam, zintuigen 

en emoties. Naast het denken, beredeneren en 

praten kun je ook contact maken met traumatische 

herinneringen door te voelen en te ervaren. Non-

verbale therapie zoals beeldende therapie kan dan 

een mooie aanvulling zijn op gesprekstherapie. 

Door te voelen en te ervaren kunnen mensen weer 

terugkomen bij hun herinneringen, gedachten en 

emoties. Belangrijk voor de verwerking.  

 

 

 

 

Beeldende therapie is ook goed in te zetten in 

gezinnen. Door samen te werken aan een opdracht 

worden gezinsleden zich bewust van de onderlinge 

interactie en kunnen ze oefenen om op een positieve 

manier met elkaar om te gaan.'

Mooi aan je vak? 
‘Lastig om één ding te noemen. De creatieve 

zoektocht met cliënten. En het herstel dat je soms 

voor je ogen ziet plaatsvinden. Dat vind ik echt heel 

indrukwekkend. Maar ook het samenwerken met 

professionals uit verschillende vakgebieden. Dat vind 

ik echt een meerwaarde binnen Fier.’  

Bijzonder moment? 
‘Wat ik bijzonder vind, is om te zien dat cliënten 

tijdens het proces meer zelfvertrouwen krijgen en 

sterker worden. Ik heb eens een meisje in therapie 

gehad dat een beeld had gemaakt van iemand die 

controle over haar had. Toen ik vroeg 'wat zou je 

doen als jij nu de baas was?', gooide ze het beeld stuk. 

Dat was heel verrassend.’  

BEELDENDE
THERAPIE
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‘ Het herstel dat je 
soms voor je ogen ziet 
gebeuren. Dat vind ik  
heel indrukwekkend’
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HET CKM ONDERZOEKT  

ANGST GROOTSTE DREMPEL BIJ HET DOEN VAN AANGIFTE MENSENHANDEL

62 | FIER!

'AANGIFTE DOE JE NIET '

Eerst even de cijfers: uit onderzoek van de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel blijkt dat de grootste groep die 

in ons land seksueel wordt uitgebuit Nederlandse meisjes 

zijn tussen de 12 en 17 jaar. Dit zijn naar schatting 1.320 

meisjes per jaar, gemiddeld 2 à 3 per middelbare school. 

Slechts elf procent van deze minderjarige slachtoffers is 

in beeld bij politie en justitie. En van deze elf procent doet 

maar een enkeling aangifte.  

 

ANGST
‘Slachtoffers twijfelen enorm als het gaat om het doen 

van aangifte’, zegt CKM-onderzoeker Sabine Leermakers. 

‘Die twijfel wordt gevoed door allerlei persoonlijke 

omstandigheden, zoals loyaliteit naar de mensenhandelaar, 

schaamte- en schuldgevoelens, slachtoffers die zichzelf 

niet als slachtoffer zien of opkijken tegen de zwaarte en de 

duur van de strafrechtelijke procedure. Maar het grootste 

struikelblok is de enorme angst die ze voelen voor hun 

mensenhandelaar. Die bedreigt het slachtoffer en in veel 

gevallen ook zijn of haar familie.’ 

‘Ik doe geen aangifte tegen mijn loverboy omdat ik bang 

voor hem ben’, zegt een van de geïnterviewde slachtoffers 

uit het onderzoek. ‘Omdat ik weet dat hij een heel groot 

netwerk heeft en dat heel veel van die mensen mij kennen. 

Als ik dan op straat loop, weet ik niet of ik veilig ben.’

‘Aangezien een aangifte van het slachtoffer belangrijk is om 

überhaupt tot een veroordeling van een dader te komen, 

is het vergroten van de aangiftebereidheid enorm van 

belang’, zegt Leermakers. Daarom deed het CKM op basis 

van het onderzoek vier aanbevelingen aan het kabinet die 

ervoor moeten zorgen dat slachtoffers zich veilig genoeg 

voelen om aangifte te doen. (zie kader)

PROEFTUIN
Een eerste succes is inmiddels behaald: Naar aanleiding 

van de aanbevelingen van het CKM is de politie samen 

met het Openbaar Ministerie en het CKM een proeftuin 

gestart waarin wordt verkend hoe het aangifteproces voor 

slachtoffers kan worden verbeterd en hoe het strafproces 

voor hen minder belastend kan worden gemaakt. 

Leermakers: ‘Dat we deze pilot kunnen doen, is geweldig. 

Het toont de daadkracht van de politie en het OM én het 

belang van samenwerken in het bestrijden van seksuele 

uitbuiting. Samen zetten we mooie stappen.’  

Het moge duidelijk zijn: daders van seksuele uitbuiting van minderjarigen mogen hun 
straf niet ontlopen. Maar dan moeten slachtoffers wél aangifte doen. Iets wat nog maar 
nauwelijks gebeurt. Dat moet anders, en daarom deed het Centrum tegen Kinderhandel 
en Mensenhandel (CKM) onderzoek naar de aangiftebereidheid van Nederlandse 
minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. 

Aanbevelingen CKM aan het kabinet

1. Ontwerp een betere uitleg van de wettelijke 

definitie van mensenhandel, omdat slachtoffers 

zichzelf vaak niet als slachtoffer zien. 

2. Ontwikkel en implementeer een individuele 

risicoanalyse met het doel minderjarige slachtoffers 

van seksuele uitbuiting gedegen bescherming 

te kunnen bieden en het doen van aangifte 

aantrekkelijker te maken.

3. Breng in kaart welke middelen er zijn om de angst 

bij slachtoffers te reduceren en investeer in nieuwe 

middelen met het oog op het vergroten van hun 

veiligheid.

4. Maak de strafprocedure minder belastend. 

Onderzoek de mogelijkheid om een 

traumasensitieve manier van verhoren toe te 

passen en werk aan het verkorten van de duur van 

het strafproces.

‘Aangifte doe je niet’ maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van de Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting.  

Lees meer over deze coalitie op pagina 48. Het rapport is te downloaden via www.ckm-fier.nl

Volgens teamleider Maarten van der 

Gronde van Fier is het de bijzondere 

insteek. Bij MDA++ werken politie, 

justitie en zorg echt samen; vanuit 

ieders specialisme en gericht op de 

korte én lange termijn. Samenwerking 

om geweld en mishandeling binnen 

een gezin te stoppen en om herhaling 

voor de generaties erna te voorkomen. 

En dat lukt alleen wanneer iedereen de 

generaties ervoor begrijpt.

De oplossing hiervoor blijkt te liggen 

in de diversiteit aan disciplines: 

politie, MCL, Openbaar Ministerie, 

Veilig Thuis, GGZ, verslavingszorg, 

Fier. Iedere ketenpartner bekijkt 

het gezin vanuit eigen specialis-

me; de financiële problemen, trau-

ma’s, middelengebruik, vervolging; 

problemen die generaties lang vaak 

aanleidingen tot huiselijk geweld en 

mishandeling zijn. 

VEILIGHEID VOOROP
Bij geweldsituaties wil je zo snel 

mogelijk gezinsleden veilig stellen, 

strafvervolging, en waar mogelijk 

een omgangsregeling afspreken. Bij 

een veroordeling werkt dit wezenlijk 

anders en daarom is het Openbaar 

Ministerie betrokken. Ook de politie 

heeft een actieve rol. Bij grensover-

schrijding gelden immers regels en het 

helpt om alert te zijn op delictgedrag, 

om streng in de wet te zijn. Dat komt 

de veiligheid in het gezin en maat-

schappij ten goede. Van der Gronde: 

'De politie informeert bijvoorbeeld 

ook de partner, als er vaker alcohol-

controles of aanhoudingen vanwege 

middelengebruik zijn en het gezin dit 

niet weet.' De kinderarts van Medisch 

Centrum Leeuwarden verricht een 

top-teenonderzoek bij vermoedens 

van kindermishandeling, GGZ draagt 

een systeemtherapeut vanuit de 

forensische poli aan en Fier doet de 

screening op trauma. De GGZ en Fier 

nemen vervolgens de meeste cliënten, 

zonder wachttijd, in behandeling. En 

Verslavingszorg Noord Nederland is 

onlangs aangesloten bij MDA++ voor 

een snelle toegang tot specialisten bij 

middelengebruik. 

Bij iedere casus is er aandacht voor de 

veiligheid, hulpvragen en behandeling 

van alle gezinsleden. Alle kinderen, 

ook wanneer zij zelf geen hulpvraag 

hebben, krijgen aandacht. Met het oog 

op mogelijke intergenerationele over-

dracht van geweldspatronen maken 

zij immers een risicovolle ontwikke-

ling door. En daar staat het MDA++ 

uiteindelijk voor: het doorbreken van 

die patronen. 

VOORBEELD
De inzet is niet onopgemerkt geble-

ven. Het MDA++ is in Nederland 

een voorbeeld geworden van een 

doeltreffende aanpak. De werkwijze 

is voortdurend gericht op evaluatie, 

doorontwikkeling en verbetering 

en ook onderwerp van kwantitatief 

en kwalitatief onderzoek geworden. 

Bijvoorbeeld door het Verwey-Jonker 

Instituut, dat de aanpak van huiselijk 

geweld in vier grote gemeenten in 

Nederland heeft onderzocht. Of in 

vervolg hierop, het onderzoek naar 

vormen van multidisciplinaire werk-

wijzen bij kindermishandeling, een 

verdiepend onderzoek naar werkzame 

elementen van MDA++, dat Fier met 

subsidie van ZonMw uitvoert. Zolang 

de geweldspatronen bestaan, blijven 

we de aanpak ervan onderzoeken en 

verbeteren. 

Van der Gronde: 'Ik hoop dat we bij 

al deze gezinnen na drie of vijf jaar 

kunnen zeggen dat het gelukt is om het 

patroon te stoppen. Dat de ketenpart-

ners niet langer handelingsverlegen 

zijn en dat de gezinsleden werkelijk uit 

de geweldssituatie zijn gekomen. Dan 

is onze opdracht vervuld.'   

intergenerationele geweldspatronen 
doorbreken met MDA++

Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen startten we in 2012 in Friesland met een 
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling (MDCK) voor het sneller bieden van passende hulp 
bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit succesvolle samenwerkingsverband tussen politie, 

justitie en zorg gaat vanaf dit jaar verder onder een nieuwe naam: MDA++. Door de jarenlange 
ervaring met deze multidisciplinaire aanpak hebben we inmiddels een effectieve werkwijze 

ontwikkeld, die een voorbeeldfunctie heeft in Nederland. Wat maakt deze aanpak zo succesvol?  
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gespreksThema’s
Seksueel geweld, huiselijk geweld, onbedoelde 

zwangerschap, tienerzwangerschap, homoseksualiteit, 

(dreigend) eergerelateerd geweld, sexting, sextortion, 

mensenhandel/loverboyproblematiek, kindermishandeling, 

huwelijksdwang en achterlating, problemen op school, 

moeite met het vinden van een dagstructuur, ruzies thuis 

en in de vriendengroep, problemen in het omgaan met 

emoties, herbelevingen en nachtmerries, automutilatie, 

ervaringen met abortus.

Chat met Fier is...   
de chatapplicatie van Fier waar slachtoffers van 

geweld (anoniem) met hulpverleners van Fier 

kunnen chatten. www.fier.nl/chat

Chat met Fier biedt: 
• anonieme e-mental health (online ggz-

behandeling) voor minderjarigen en 

volwassenen;

• (anonieme) first line response voor zowel 

minderjarige als volwassen slachtoffers van 

geweld: de eerste respons op crisissituaties 

en oud trauma, directe emotionele en 

praktische ondersteuning;

• online interventies: een luisterend oor, 

informatie-advies-consult, verwijzing, 

stabilisatie/stressreductie, psycho-educatie, 

zorgtoeleiding (motiveren voor hulp), 

motiveren om stappen te zetten m.b.t. 

veiligheid (o.a. aangifte).

Faya
Faya (14) wordt wekelijks misbruikt door haar vader 

én heeft seks met vreemde mannen om haar vriend 

te helpen zijn schulden af te betalen. Faya wil op 

de chat alleen haar verhaal kwijt, verder niets. De 

chatmedewerkers zetten in op het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie met het meisje. Ze werken tijdens 

de chatgesprekken toe naar het punt waarop Faya zelf 

aangeeft dat ze wil dat het misbruik en de uitbuiting 

stoppen. Ze gaan samen met haar na hoe dat op een 

veilige manier kan. 

Waarom is de chat nodig?
Kinderen en jongeren die te maken hebben 

met (seksueel) geweld vragen zelden of nooit 

hulp aan ‘echte’ mensen en zelden via telefoon 

of mail. Ze hebben namelijk het gevoel dat 

niemand hen begrijpt, ze schamen zich, hebben 

schuldgevoelens, worden bedreigd, zijn bang 

voor de gevolgen als het verhaal naar buiten 

komt… En dan hun trauma’s. Die stoppen ze het 

liefst zo ver mogelijk weg. Vaak vertellen mensen 

die als kind misbruikt zijn pas als ze volwassen 

zijn over het misbruik; áls ze er al over vertellen. 

We willen kinderen en jongeren bewegen om 

eerder met hun verhaal te komen, eerder een 

hulpvraag te stellen en hulp te accepteren. 

Want hoe langer trauma’s doorwoekeren, hoe 

meer schade ze aanrichten. Het is daarom 

van groot belang dat we aansluiten bij de 

(digitale) leefwereld van deze doelgroep. Een 

anonieme chat is, zo merken we in de praktijk, 

voor kinderen, jongeren én volwassenen veilig 

genoeg om voor het eerst hun verhaal te 

vertellen. 

Voor het eerst
Opvallend is dat de chatters die bij Chat met Fier verschijnen 

vaak voor het eerst over hun geweldservaringen praten.  

Speciaal voor jongens
Jongens die kampen met genoemde 

problematiek vinden het vaak lastig om hulp 

te zoeken en uit de anonimiteit te stappen. 

Zij ervaren vaak meer schuld en schaamte en 

blijven daardoor in veel gevallen onzichtbaar 

voor de hulpverlening. Om toch met hen in 

contact te komen en meer zicht te krijgen op 

deze groep is er speciaal voor hen een eigen 

chat: www.fier.nl/chat-voor-jongens

De chat is geopend op:
• maandag t/m vrijdag van 19.00 - 06.00 uur

• zaterdag, zondag en feestdagen van 20.00 - 

06.00 uur 

Onze ervaring is dat kinderen, jongeren en 

volwassenen die te maken hebben (gehad) met 

geweld in afhankelijkheidsrelaties juist ’s avonds 

en ’s nachts hulp en ondersteuning zoeken. 

Overdag is er meestal afleiding van werk, school 

of gezin. ’s Avonds en ’s nachts komen het 

gepieker, de angst, de herbelevingen en  

de nachtmerries. 

Cijfers
In 2018 waren er in totaal 19.273 chatcontacten.  

Dat zijn gemiddeld 370 chatcontacten per week.  

In 2017 waren het er 13.652, gemiddeld 262 per week.

Zo’n 29% van de chatgesprekken gaat over seksueel 
geweld en loverboyproblematiek, 20% over 

huiselijk geweld en kindermishandeling en 

15% over relatieproblemen. 

Gemiddeld 30% van de chatters geeft aan te kampen met 

psychische problematiek.

              18+  44%                 18-   50%

           77%              17%                     6%

Onder de meisjes en vrouwen die chatten zijn de 

minderjarigen oververtegenwoordigd. (56%)
Onder de jongens en mannen zijn de meerderjarigen  

oververtegenwoordigd. (62%)

Overig: 

• 61% van de plegers is een familielid, 19% is   

 leeftijdsgenoot en 11% een volwassene uit de  

 buurt/sportvereniging/school/jeugdzorg.

•  Bij 23% van de chatters hebben we een concreet  

 aanbod gedaan voor zorgtoeleiding. 

Chat met fier...
• is voor iedereen, maar het accent ligt op kinderen en 

jongeren;

• wordt bemenst door HBO-professionals die een 

multidisciplinair overleg hebben met GGZ-professionals; 

• werkt samen met o.a. WATCH Nederland, Veilig 

Thuis, De Kindertelefoon, 113 Zelfmoordpreventie, 

Helpwanted, Proud2Bme, politie, Openbaar Ministerie 

en diverse techbedrijven;

• is onderdeel van de Digitale Veste van Fier;

• breidt uit naar de koninkrijkslanden zodat ook 

slachtoffers daar gebruik kunnen maken van de chat;

• werkt aan de hand van een handboek met trauma-

interventies;

• doet onderzoek naar de problematiek, de doelgroep en 

werkende interventies.

Sander
Sander (13) vraagt op de chat of een jongen 

eigenlijk wel seksueel misbruikt kan worden. 

In de loop van het chatgesprek blijkt dat 

hij misbruikt wordt door zijn voetbaltrainer 

en dat aan niemand durft te vertellen. Hij 

wil namelijk niet dat zijn vriendjes in het 

voetbalteam te weten komen dat hij seks heeft 

(gehad) met een man. Sander zit helemaal 

klem. De chatmedewerkers helpen hem om de 

situatie te doorbreken. 

?
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KORT 
NIEUWS

FEESTJE? BESTEL EEN 
VROLIJKE VLAGGENLIJN 
VAN HET L.A.P. ATELIER!
Kinderpartijtje, verjaardag, huwelijk of 

geboorte: de L.A.P. vlaggenlijn maakt er een 

feest van! Ook nog eens superverantwoord, 

want hij is volledig van reststoffen gemaakt 

in sociale onderneming L.A.P. Atelier. 

Vlaggenlijn: €14,99 

Mini-vlaggenlijn: €11,99 

www.lapatelier.nl

Het L.A.P. Atelier is een samenwerking tussen 

Fier en A House of Happiness. Slachtoffers van 

geweld werken hier onder begeleiding van 

leermeesters om werkervaring op te doen en 

zelfvertrouwen op te bouwen. 

GIFT!
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel van Fier ontving 

tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij 

500.000 euro voor het werk dat zij doet. Directeur Linda Terpstra: 

'Met het geld kunnen we de strijd tegen mensenhandel, één van de 

meest grove mensenrechtenschendingen van dit moment in onze 

samenleving, voortzetten. Daarvoor willen we de deelnemers van de 

Nationale Postcode Loterij enorm bedanken.'

20 JAAR ASJA
In 1999 opende onze allereerste Asja-voorziening. 

Anno 2019 heeft Fier vijf opvang- en behandelgroepen 

voor meiden die te maken hebben met 

loverboyproblematiek en een zorgprogramma dat 

staat als een huis. In een nieuwe publicatie, waaraan 

dit jaar gewerkt wordt, blikken we terug op twintig 

jaar hulpverlening aan slachtoffers van loverboys. Wat 

waren de belangrijkste lessen? Wat werkt en wat niet in 

de benadering van deze complexe problematiek? Later 

meer nieuws over deze publicatie.

IN DE PRIJZEN
Fierdirecteur Linda Terpstra 

viel twee keer in de prijzen 

deze winter. In de TOP 100 

Meest invloedrijke vrouwen van 

OPZIJ is Linda verkozen tot één 

van de tien meest invloedrijke 

vrouwen in de Nederlandse 

non-profitsector. De verkiezing 

bestaat uit tien categorieën en 

wordt samengesteld om het 

werk, de zichtbaarheid en de 

impact van vrouwen in onze 

maatschappij zichtbaar te maken 

en te vergroten. Daarnaast 

ontving Linda de tweede prijs bij 

de Vrouw in de Media Friesland 

award 2018; een verkiezing van 

opvallende vrouwelijke experts in 

de Friese media.

DEEL JE TALENT BIJ DE 
SUMMERSCHOOL

In plaats van gewone lessen krijgen de meiden van Fier in 

de zomer drie weken lang dagelijks workshops, bij Fier en bij 

externe organisaties op de werkvloer. Van handlettering tot een 

workshop Financieel Fit. De Summerschool wordt ieder jaar 

gedragen door enthousiaste betrokken vrijwilligers die in de 

zomervakantie één of meerdere educatieve workshops geven. 

Wil jij ook je talent delen en onze meiden inspireren tijdens een 

workshop? Meld je dan aan via www.fier.nl/summerschool. 

TIP: GEEF JE 
FAVORIETE 

KLEUR DOOR
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Kom je ook in actie voor 
kwetsbare kinderen en jongeren?

Kijk wat jij kunt doen: www.fier.nl/viervoorfier


