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SPREKERS

ZIE wat ik NIET zeggen kan
DAGVOORZITTER

Henk Schol

SPREKERS

•	 Brigite	van	Haaften,	gedeputeerde	provincie	Brabant.	 

Welkomstwoord over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

•	 Jan	de	Werd,	directeur	Safegroup. 

Over de verleiding om weg te kijken en het belang van expertise.

•	 Sjoerd	Top,	districtschef	politie	Waterweg	Noord	(Rotterdam	e.o.). 

Over samenwerken en het verschil tussen ‘afspreken’ en ‘doen’.

•	 Arianne	Struik,	ontwikkelingspsycholoog,	systeemtherapeut	en	programmaleider		

emotionele	stoornissen	Herlaarhof,	Centrum	Kinder-	en	Jeugdpsychiatrie. 

Over het herkennen en aanpakken van trauma’s. 

•	 Hans	Janssen,	voormalig	ambtenaar	en	nu	betrokken	bij	het	EU-project		

Family	Justice	Centers	(FJC). 

Over een stap verder in de samenwerking.

DOCUMENTAIRE ZIE WAT IK NIET ZEGGEN KAN

Anne-Mieke	van	den	Berg;	Movedmedia

ORGANISATIE

Safegroup (West-Brabant), organisatie voor hulp aan gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld

Kompaan en De Bocht (Goirle), organisatie voor hulp bij vragen en problemen op het vlak van opvoeden, 

ontwikkeling van jeugd en veiligheid  in gezinnen en relaties

Neos (Eindhoven), organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld
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INLEIDING - Gedeputeerde Brigite van Haaften

Wie maakt het verschil?

Wie maakt het verschil? Die vraag ligt voor in het symposium ‘ZIE wat ik NIET zeggen kan’, georganiseerd 
naar aanleiding van de verschijning van de gelijknamige documentaire van Anne-Mieke van den Berg over 
de hulpverlening aan kinderen en ouders die te maken hebben met huiselijk geweld. Met het symposium 
vragen de organisatoren, Safegroup, Kompaan en De Bocht en Neos, vooral aandacht voor kinderen die 
hier slachtoffer van zijn. In Nederland wordt circa 1 op 30 kinderen geconfronteerd met huiselijk geweld 
of kindermishandeling. Trauma’s en gedragsproblemen veroorzaakt door deze ervaring, laten vaak diepe 
sporen na, soms zelfs meerdere generaties na elkaar. Tijdige en passende hulp is geboden willen kinderen 
een gezonde ontwikkeling doormaken. Daarbij zijn signalering en aanpak van huiselijk geweld belang-
rijk, net zozeer als traumaverwerking en heling. Dat vraagt niet alleen om adequate samenwerking en het 
benutten en delen van kennis. Vóór alles is het aan overheid en instellingen om de veiligheid van kinderen 
ook echt bovenaan te zetten. In beleid en in handelen. Dat maakt het verschil.

Gedeputeerde Brigite van Haaften trapt het symposium af. Zij wijst erop dat kinderen de meest kwetsbare 

groep vormen in onze maatschappij. “Ze kunnen niet kiezen waar ze opgroeien en wie voor hen zorgt. Wij 

zijn dus allemaal verantwoordelijk voor hen.” Wat de geïndiceerde jeugdzorg en de bijbehorende taken 

betreft verschuift de verantwoordelijkheid straks naar gemeenten. Die mogen in het 

overdrachtstraject op optimale ondersteuning van de provincie rekenen, zegt ze. 

“Want geen kind mag last hebben van deze systeemverandering.” Van de hulpverle-

ning verwacht ze niet alleen een essentiële inbreng in de curatie maar ook de pre-

ventie van kindermishandeling en huiselijk geweld. “Vragen over kindermishandeling 

moeten geadresseerd worden voordat het problemen worden. Mensen moeten zorgen 

en niet-pluisgevoelens heel laagdrempelig kunnen neerleggen, want dat helpt echt.” 
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“Kijken we niet te gemakkelijk weg?”
Directeur Safegroup Jan de Werd

De verantwoordelijkheid die we voor de kinderen hebben, begint bij 

willen zien”, neemt Jan de Werd, directeur Safegroup, het stokje over. 

Hij vraagt zich af of we met z’n allen niet te gemakkelijk toegeven aan 

de neiging om weg te kijken van een kind in problemen of ons laten 

foppen door ‘met-mij-is-niks-aan-de-hand’ gedrag dat getraumatiseer-

de kinderen kunnen vertonen. Daarmee doen we kinderen te kort, want 

huiselijk geweld kan hen ernstig schaden. 

“Onderzoek heeft tevens uitgewezen dat de kans groot is dat een 

jongen die als kind getuige is geweest van huiselijk geweld, zelf pleger 

wordt. En meisjes lopen het risico dat ze later (weer) slachtoffer wor-

den.” Wat deze kinderen nodig hebben om hun trauma te boven te ko-

men, is een veilige plek en een betrouwbare, emotioneel beschikbare 

persoon die tijd en aandacht voor hen heeft, aldus De Werd. Hulpverle-

ners kunnen die rol spelen. “We moeten beseffen hoe wij, volwassenen, 

voor deze kinderen het verschil kunnen maken!” 

Wij, volwassenen, maken het verschil. “Maar daar is meer voor 

nodig dan alleen ‘je eigen ding doen’,” laat Sjoerd Top, districts-

chef van de politie weten. Hij richt de vinger daarbij op de 12-jarige 

Géssica (het ‘Maas-meisje’) uit een gezin dat bekend was bij álle in-

stanties en instellingen die zich met huiselijk geweld bezighielden. 

Toen ze verdween miste niemand haar. Vier maanden later werd 

ze, in stukken gesneden, uit de Maas gevist. Later doorgevoerde 

inspectieonderzoeken kwamen alle tot dezelfse slotsom: iedere 

instantie en instelling had zijn ding gedaan, maar er was geen 

coördinatie geweest, geen informatie-uitwisseling, niemand had de 

regie gepakt. “Anders gezegd: niemand had de veiligheid van Gés-

sica voorop gesteld.” 

Op papier past het ……..
‘Géssica’ heeft tot een aangescherpte aanpak in de regio geleid. Er zijn betere afspraken gemaakt rond 

meldingen en terugkoppeling ervan, het huisverbod heeft zijn intrede gedaan en er is meer aanbod ontwik-

keld. “Op papier past het allemaal, een sluitend netwerk van afspraken en activiteiten. Maar…….. in de eerste 

acht maanden van 2013 zijn er in onze regio 12 doden gevallen als gevolg van huiselijk geweld. Daar zijn ook 

kinderen bij. Op papier klopt de aanpak….. Maar ervaren slachtoffers die wel als echte hulp? Stellen we de 

Sjoerd Top, districtschef politie

“Staat veiligheid slachtoffers centraal of 
targets en protocollen?”
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Sjoerd Top, districtschef politie

veiligheid van slachtoffers wel echt boven alles? Of staan protocollen centraal? En focussen we in de prak-

tijk toch meer op de targets over het jaarlijks aantal aan te leveren verdachten en wegen instellingsbelangen 

net een onsje meer dan de veiligheid van individuele slachtoffers?” 

Grotere rol maatschappelijk middenveld
Sjoerd Top drukt de aanwezigen op het hart om vooral vanuit de veiligheid van slachtoffers te handelen en 

samen te werken: “niemand kan het alleen oplossen”. Creativiteit is ook gewenst: we moeten niet binnen 

onze eigen sector blijven ronddraaien, maar alle bloedvaten in de samenleving benutten. “Waarom leggen 

we geen lijnen naar kapperszaken, nagelstudio’s? Daar hoor je veel over wat zich achter voordeuren speelt, 

het zijn vindplaatsen van huiselijk geweld. Waarom geven we geen les aan de dameskappersopleiding over 

huiselijk geweld?”

Niet wegkijken, creatief samenwerken, daarmee zijn we er nog niet. 

Het is ook belangrijk dat trauma’s herkend worden. En dat is niet 

zo gemakkelijk. Ontwikkelingspsycholoog Arianne Struik: “Gevol-

gen van chronische traumatisering op jonge leeftijd kunnen heel 

divers zijn en het is vaak lastig om het verband tussen het gedrag 

en een onderliggend trauma te zien. Nog lastiger is het als kinde-

ren de gevolgen weten te verstoppen. Ze bouwen een false	self 

op en doen alsof er niets aan de hand is. We zijn dan geneigd om 

het daarbij te laten: ‘Gelukkig,	ze	heeft	het	er	nooit	over’. Maar, hoe 

moeilijk het ook is en hoeveel verdriet het ook oproept, we moeten 

niet om trauma’s heen draaien, maar ze bij de kop pakken.” 

En ook dat valt niet altijd mee. “Kinderen willen er vaak zelf niet 

over praten en ouders, uit schuldgevoel of behoefte aan rust, even-

min. En dan is er nog de druk van managers en productiecijfers. 

Hulpverleners creëren een veilige situatie en sluiten dan af, want de 

productie moet worden gehaald.” 

Het loont om er vroeg bij te zijn
Zo blijven gevolgen van trauma’s grotendeels onaangeroerd. Een gemiste kans. Arianne: “Je kunt trauma’s 

verwerken, er zijn richtlijnen voor, behandelingen, zoals bijvoorbeeld de kortdurende therapievorm EMDR.”  

Anderzijds hoeft niet alles op het bordje van de kinder- en jeugdpsychiatrie en topreferente traumacentra 

te belanden. “In eerdere fasen kunnen instellingen samen heel veel doen en dat is veel productiever. In de 

Verenigde Staten is een studie gaande (adverse childhood experiences study) naar de langetermijneffecten 

van nare ervaringen op de gezondheid en sociale ontwikkeling van kinderen. Daaruit blijkt dat hoe meer 

nare ervaringen kinderen meemaken, hoe meer ze later een beroep doen op lichamelijke, psychische en 

psychiatrische zorg. Dat is een interessant gegeven in discussies over kosten en opbrengsten van zorgtra-

jecten. Het komt erop neer dat het loont om juist in een vroeg stadium veel te investeren in kinderen.” 

Ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut Arianne Struik

Trauma’s herkennen en verwerken 
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Documentaire ‘ZIE wat ik NIET zeggen kan’

Hans Janssen, EU-project Family Justice Centers

Hans Janssen, voormalig rijksambtenaar en betrokken bij het EU-project Family Justice Centers, pleit voor 

‘samenwerking plus’. “We werken in Nederland vrij aardig samen, maar je kunt het veelvuldige doorverwij-

zen van cliënten niet klantvriendelijk noemen. De cliënt ontbreekt ook nog te veel aan overleg- en beleids-

tafels. Bovendien is ons stelsel niet ingericht om totale klantsystemen van dienst te zijn, we kijken te weinig 

systemisch. En de bezuinigingen wakkeren de overlevingsdrang van instellingen aan en belemmeren daar-

mee de samenwerking.” 

FJC-pilot in Europa
Het Family Justice Center-concept kan deze status quo doorbreken. 

“Dat zijn laagdrempelige, goed toegankelijke one-stop-shops waar alle 

relevante organisaties rond huiselijk geweld onder één dak zitten. Ook 

vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn erin betrokken. De centers 

hebben een preventief en curatief karakter: het aanbod strekt van 

relatiebevordering, voorlichting, advisering, het aannemen van meldin-

gen tot aan eerste opvang, behandeling en rechtshandhaving, inclusief 

reclassering. Slachtoffers, kinderen en plegers kunnen er terecht”. Eén 

plan-één dossier, warme overdrachten, klantvriendelijkheid en effici-

ency. Ervaringen hebben uitgewezen dat de klanttevredenheid hoog is 

en dat de centers al hebben geleid tot een sterke afname van recidive 

van huiselijk geweld. In Nederland (Tilburg en Venlo), België, Italië, 

Polen en Duitsland lopen momenteel pilots met deze centers.

“FJC nieuwe stip op de horizon van samenwerking”

Tijdens het symposium worden ook fragmenten getoond van de film ‘ZIE wat ik NIET zeggen kan’ van 

documentairemaakster Anne-Mieke van den Berg. “Ik wil met deze film laten zien hoe geweldig het 

werk is van hulpverleners die zich op getraumatiseerde kinderen richten. Hoe ze de kwetsbaarheid van 

deze kinderen zien en hoe ze hun kracht, hun sterkte weten te mobiliseren. Dáár gaat het om, dát is de 

belangrijke taak van de hulpverleners. Ze zijn essentieel om deze kinderen weer gezond te maken.”

De film laat vijf portretten zien van kinderen en hun ouders die te maken hebben met huiselijk geweld 

en brengt hulpverleningsactiviteiten in beeld die de weerbaarheid en het gevoel van veiligheid van kin-

deren vergroten. Tevens komen professionals aan het woord over actuele thema’s in de hulpverlening. 

In de fragmenten zien we onder meer moeder-kindactiviteiten in het Blijf van m’n Lijfhuis. Daarbij gaat 

het over de loyaliteit van kinderen jegens beide ouders, verlatingsangst, grenzen stellen in de opvoe-

ding, en veiligheid. In de ambulante hulpverlening bij een gezin komt de weerstand van ouders tegen 

hulp ‘van buitenaf’ aan de orde, het belang van structuur en uniformiteit in de opvoeding, en het herstel 

van vertrouwen na huiselijk geweld. De systeemgerichte therapie confronteert ouders (slachtoffers én 

plegers) met de impact van huiselijk geweld op hun kinderen. 
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Documentaire

Discussie

In de afsluitende discussie is het woord eerst aan ervaringsdeskundige ouders. Daarbij komt nog eens naar 

voren dat een gespecialiseerde blik nodig is om trauma’s bij kinderen te zien. Moeder Patricia: “Aanvankelijk 

dacht ik dat m’n kinderen er niet zwaar onder hadden geleden. Ze lieten niets blijken, waren voorbeeldige 

leerlingen op school. Maar later, in de hulpverlening, kwam ik erachter dat ‘de buitenkant’ ‘de binnenkant’ 

niet weerspiegelde. Dat gold trouwens ook voor mij. Ik straalde uit dat alles OK was en mijn kinderen ko-

pieerden dat.” Patricia geeft aan goed geholpen te zijn, maar ze moest wel door een enorm verwijscircuit 

heen om bij de juiste therapie uit te komen. Dat triggert aanwezigen om het concept van Family Justice 

Centers te omarmen. “De samenwerking wordt nu nog te veel door bestuurlijke belangen gedwarsboomd. 

Door het opzetten van die centers kunnen bestuurders niet meer om elkaar heen.” Maar we moeten niet 

wachten totdat het heil van buiten komt. “We zijn er zelf verantwoordelijk voor dat de organisatiebelangen 

niet de boventoon voeren. Dus we kunnen er nú al mee beginnen. Ontschotten is ook logisch als je het be-

Het idee erachter is dat alle gezinsleden hun rol hebben gespeeld in het geweld en daarom ook betrok-

ken moeten worden bij een duurzame oplossing voor de toekomst. Kinderen weerbaarder maken en 

hen ontschuldigen is een van de doelen van de therapie. In een ander fragment vertelt ontwikkelings-

psycholoog Arianne Struik over de stabilisatiemethode ‘Slapende honden wakker maken’ die ze ontwik-

kelde als voorbereiding op traumabehandeling bij kinderen. Hierin leren ze hun gevoelens en gedrag 

begrijpen en ook waarom ze - wat vaak gebeurt - in een opvang zitten. Zelfs kinderen van vier kun je 

hierover iets uitelggen, aldus Arianne. 

Inzet van ervaringsdeskundigheid
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Discussie

leidsuitgangspunt hanteert dat je de cliënt centraal stelt.” Het 

is tevens een antwoord op een gemeentelijke verzuchting uit 

de zaal dat de lokale overheid door het bos de instellingen 

niet meer ziet: “Als gemeentebestuurder wil ik weten welke 

instellingen iets kunnen betekenen in het voorkomen van 

kindermishandeling.” 

In de hulpverlening is de zorg vooral dat de specialistische 

zorg - onmisbaar in het herkennen en behandelen van trau-

ma’s - te zeer uit beeld verdwijnt als gemeenten de (jeugd)

zorg per 2015 gaan organiseren. “Is er wel voldoende ken-

nis aanwezig, voeren financiële overwegingen en structuren 

straks niet de boventoon boven het belang van kinderen?” 

Ervaringsdeskundigheid
Zorgen en vragen leven overal. Maar over één ding is iedereen het eens: dat we meer moeten luisteren naar 

ervaringsdeskundigen. Zij weten wat helpt en wat ze hebben gemist. Bestuurders kunnen daar hun voordeel 

mee doen, maar ook beroepskrachten uit het veld. Patricia: “Mensen komen als vliegen op ons af sinds ze 

weten wat wij hebben meegemaakt. Ze zitten met allerlei vragen. Vaak begint het met niet-pluisgevoelens. 

Wat doe je dan, wil men weten. Docenten bijvoorbeeld. Ze zijn geneigd eerst met de ouders te praten als ze 

denken dat er iets aan de hand is in een gezin. Ze beseffen niet dat een kind daardoor al meteen dichtklapt.” 

Er kunnen, kortom, nog heel wat stappen gezet worden in de preventie en aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Meer inbreng van ervaringsdeskundigheid, meer integraliteit en een open houding zijn ge-

wenst. Maar dat heeft alleen zin als we het belang en de veiligheid van kinderen daadwerkelijk voorop stellen in 

beleid en handelen. Vanuit het besef dat huiselijk geweld en mishandeling de ontwikkeling van kinderen ernstig 

kunnen schaden. Wat soms generaties lang ellende veroorzaakt én veel maatschappelijke kosten. Als het de 

moeite loont om érgens in te investeren, zijn het wel kinderen. Zij kunnen het niet zelf, wíj moeten het doen. Het 

antwoord is aan ons.

TEKST:	PENTUEEL	(ELLEN	POPEYUS)	-	FOTOGRAFIE:	REMIE	FOTOGRAFIE	(MARGO	REMIE)


