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Als de lat (nog) te hoog ligt

De mens 
achter de cliënt zien

Blijvende veiligheid door 
focus voor talent

Feedback van onze klanten

Voorwoord
Voor je ligt het derde magazine van Jeugd Veilig 
Verder. In het tweede magazine, ‘Goed op weg’, 
hebben we laten zien hoe de begeleiding aan 
gezinnen eruitziet en hoe we talentontwikkeling 
integreren bij de uitvoering van intensief 
gezinsgericht casemanagement. In dit 
magazine ligt de focus op talentontwikkeling. 

Jeugd Veilig Verder voert jeugdbescherming en 
jeugdreclassering uit. De opdracht is om gezinnen 
te begeleiden zodat de jeugdigen veilig opgroeien 
en zich kunnen ontwikkelen. En dat er stabiliteit en 
continuïteit is in de opvoedsituatie. Gezinsmanagers 
van Jeugd Veilig Verder zijn vanaf dag één bezig 
met de veiligheid van de jeugdigen. De gezinnen 
die we begeleiden hebben meervoudige en 
complexe problemen. Ze hebben een langdurige 
hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en zijn 
verre van gemotiveerd. De focus ligt vaak op wat 
allemaal niet goed gaat, met als gevolg gebrek aan 
zelfvertrouwen en weinig hoop voor de toekomst. 

De inzet van talentontwikkeling biedt kansen om 
negatieve patronen te doorbreken. Het ontdekken van 
een passie, het ontwikkelen van talent, geeft positieve 
energie, versterkt de eigen kracht en geeft handvatten 
voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het biedt 
perspectief voor de toekomst. Tevens verbindt het 
relaties binnen het gezin. Dat is niet alleen belangrijk 
voor de jeugdigen, maar ook voor de opvoeders 
aangezien in 70% van de gezinnen de oorzaak van de 
belemmeringen voor veilig opgroeien en ontwikkeling 
bij de opvoeders zit. Wanneer het lukt is de kans op 
blijvende veiligheid toegenomen.

In dit magazine illustreren we hoe talentontwikkeling 
onderdeel is van analyse èn behandeling van onze 
gezinnen met verhalen, uitleg over ons ‘spel’ en, à la 
met een klein beetje theorie.

Grote dank gaat naar de gezinnen en de 
gezinsmanagers voor het optekenen van de verhalen. 

Veel leesplezier gewenst.

John Hersbach, Maart 2020
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Wanneer we bij een gezin betrokken raken is het inzetten van 
talent geen doel op zich. Maar onze werkwijze is erg gericht op 
mogelijkheden en kansen. Dus je bent automatisch op zoek naar 
talenten. Je wil de positieve eigenschappen van een gezin blootleggen 
om te komen tot oplossingen die werken voor dat gezin. Oplossingen 
die niet eenmalig zijn, maar een duurzaam karakter hebben. Dan helpt 
het enorm als je weet waar iemand goed in is en wat hij graag doet.

TALENTVOLLE 
MENSEN 
Toen ik de eerste keer in dit 
gezin op bezoek kwam heb ik de 
moeder en de drie kinderen vragen 
over van alles gesteld. Het huis 
waar ze wonen, een groot huis 
met enorme hoekbank en grote 
eettafel, verraadde op verschillende 
manieren dat ik in dit gezin te 
maken had met allerlei talentvolle 
mensen die graag aandacht hebben 
voor elkaar. Er hingen spreuken aan 
de muur met teksten over omgang 
met elkaar, er stond een gitaar in de 
hoek, een piano, en na een spontane 
rondleiding van de oudste zoon 
bleken er zelfs terraria te zijn met 

slangen en reptielen. Hij wist er alles 
van, Freek Vonk was er niks bij.

DE JUISTE SNAAR 
Maar duidelijkheid was er niet in 
dit gezin. Het contact met papa, 
die niet bij ze in huis woont, was er 
nagenoeg niet. Soms wel, maar dan 
was het meteen ook onduidelijk of 
dat zo zou blijven, in welke mate 
en hoe en wanneer. En daarmee 
had ik in het eerste gesprek ook al 
direct de juiste snaar geraakt. Want 
de behoefte aan duidelijkheid over 
de omgang met papa was groot en 
dat zijn nogal zorgen die kinderen 
kunnen hebben. Ik besloot samen 
met dit gezin om die zorgen weg te 

nemen. Om duidelijkheid te gaan 
krijgen over het contact met papa. 
Een belofte die ik ben nagekomen, 
maar die niet heeft geresulteerd 
in waar ze eigenlijk op hadden 
gehoopt…

Die weg verliep anders. Hoewel ik 
een familiedag met papa op een 
mooie plek in de Drunense duinen 
had weten te organiseren en er 
eigenlijk een fijne sfeer hing, met 
hapjes en drankjes, verloor hij kort 
daarna door omstandigheden 
het vertrouwen in moeder en de 
hulpverlening. Moeder is toen naar 
de rechter gestapt en heeft om 
eenouderlijk gezag gevraagd. Een 

proces dat ik samen met het gezin 
heb voorbereid.

AFLEIDING
En op dat moment bleek waar 
talent goed voor kan zijn. Het 
biedt afleiding als je gedachten 
alle kanten op gaan en je emoties 
de overhand nemen. Moeder 
stimuleerde haar kinderen om 
gedachten te verzetten met 
de dingen die hun zo goed en 
graag doen. Voor de één was dat 
natuurlijk de omgang met reptielen 
en voor de ander elke vorm van 
balsport. Maar vooral de muziek 
nam een belangrijke vorm aan in dit 
gezin. Op eigen initiatief schreven 

de oudste twee hun verhaal voor 
de rechter uit op papier, maar de 
jongste (net 7 jaar oud) kon dat 
niet. Terwijl haar broer en zus 
zaten te pennen kroop ze zachtjes 
achter haar piano. Het volgende 
moment voelde als een scene uit 
een dramatische film. Ze begon 
met het maken van haar eigen 
muziek en op dat moment vulden 
de noten van haar muziek het grote 
huis met alles wat ze wilde zeggen. 
Je hoorde verdriet, woede en vooral 
teleurstelling. Ik was er enorm door 
geraakt. De manier waarop ze hier 
met haar talent voor de piano uiting 
wist te geven aan haar gevoel was 
van onschatbare waarde. En ik 

heb dat namens haar, samen met 
de verhalen van haar broer en zus, 
overgedragen aan de rechter. 

RUST EN 
DUIDELIJKHEID 
De rechter kende het 
eenoudergezag toe. Dat zorgde 
voor rust door een andere mindset. 
Het was natuurlijk niet waar we op 
ingezet hadden, of wat we hadden 
gehoopt. Maar die duidelijkheid is 
er gekomen. En ze zullen altijd de 
muziek hebben om in te vluchten 
als dát wat ze zo graag zouden 
willen niet gezegd kan worden.

“Je hoorde verdriet, 
woede en vooral 

teleurstelling. Ik was er 
enorm door geraakt”

Als de muziek spreekt
Door Arno Straalman

scheiding
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Met judo leerde hij  
zijn mannetje te staan
‘Weet jij wat een Polaris Slingshot is?’ Verwachtingsvol maar met een grijns 
op zijn gezicht kijkt hij me aan. Hij weet dat ik moeite heb om te bedenken 
wat het kan zijn en ik gok dan ook maar wat. Natuurlijk heb ik het fout. ‘Het 
is een auto met drie wielen! Die wil ik ooit één.’’ Hij laat me lachend een foto 
zien. ‘Als je dit straks met je collega’s bespreekt dan moet je me laten weten 
wat zij dachten dat het was.’

De nieuwsgierigheid en humor van Dylano spreken 
voor hem. Hij is na zoveel weken niet meer de verlegen, 
gekwetste jongen van bijna 17 jaar, die ik in ons eerste 
gesprek voor me had. Op dat moment zat hij nog 
in elkaar gedoken voor me. Onder de indruk en vol 
schaamte voor het feit dat er zoveel mensen met zijn 
jeugdreclassering gemoeid waren. En ook bang. Bang 
dat zijn moeder, bij wie hij niet meer woonde, erachter 
zou komen dat hij een delict had gepleegd en bang dat 
dit in het dorp waar zij woonde voor negatieve reacties 
zou zorgen. Ik zag toen al dat hij spijt had.

KAARTSPEL 
Het kaartspel, wat ik heb gebruikt om meer over hem 
te weten te komen, bleek een goede zet. Ik legde 
simpelweg wat kaartjes voor zijn neus en vroeg hem 
welk kaartje hem het meeste aansprak. We raakte in 
gesprek en leerde elkaar kennen. Door wederzijdse 
belangstelling en door transparant te zijn over hoe de 
dingen zouden gaan is er wat vertrouwen ontstaan en 
ontdekte ik dat Dylano niet alleen humoristisch is en 
goed kan praten, maar dat hij ook een talent heeft voor 
de sport: judo. 

Het is precies dat talent wat hij zal inzetten om op het 
rechte pad te blijven. ‘Want dat het mis ging kwam 
omdat ik heel onzeker was en niet goed nee kon zeggen’, 
legt hij uit. ‘Op mijn school kwam ik met jongens in 
contact die veel invloed op mij hadden. Ik ben gaan 
judoën omdat ik hoopte daar wat zelfverzekerder van 
te worden. Toen bleek ik daar ook nog echt goed in te 
zijn.’ Dylano kan goed reflecteren: nóg een talent waar ik 
tijdens onze gesprekken achter kwam.

MEER WEERBAARHEID 
Ik was blij dat Dylano zelf al had ontdekt dat zijn sport 
hem kon helpen. Door vier keer in de week te trainen 
ontwikkelde hij niet alleen zijn talent voor de sport, 
maar leerde hij zich ook weerbaarder op te stellen naar 
de buitenwereld. Niet met de intentie om alles kort en 
klein te trappen, maar om zijn mannetje te staan en 
voor zichzelf te kiezen. Naast de weerbaarheidstraining 
die hem door de rechter was opgelegd en behandeling 
bij een psycholoog voor het verwerken van trauma’s 
uit zijn jeugd, helpt zijn sport hem aandacht te hebben 
voor de dingen waar hij goed in is. Dat maakt hem 
minder beïnvloedbaar voor de jongens door wie hij in de 
problemen was geraakt. 
En de sport lijkt meer goede dingen te brengen. Want 
hoewel Dylano niet per se nieuwe vrienden maakte bij 
judo, ontmoette hij er wel zijn huidige vriendin. Ze heeft 
een positieve uitwerking op hem. Zelfs toen hij een 
poosje geblesseerd was en daardoor niet kon trainen 
was ik niet bang dat hij zomaar zou terugvallen. Als ik 
nu nog een keer de kaartjes voor zijn neus zou leggen 
zouden zijn ambities waarschijnlijk uit gaan naar haar. 
Hij wil met haar samenwonen en doet er alles aan om 
dát voor elkaar te boksen.

WILSKRACHT 
Natuurlijk heb ik mijn collega’s gevraagd of ze wisten 
wat een Polaris Slingshot is en natuurlijk heb ik Dylano 
verteld dat niemand het goed had. Ik hoop voor hem 
dat hij er ooit een gaat rijden en ben ervan overtuigd 
dat hem dat met deze wilskracht en positieve inzet wel 
gaat lukken.

“Sport 
helpt hem 

aandacht te 
hebben voor 

de dingen 
waar hij goed 

in is.”

delinquentie

Door Janne Kee Martens
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De mens 
achter de cliënt zien

Als Mo en Marjolein in 2017 besluiten te scheiden ontstaan er al snel 
complexe problemen rondom de opvoeding van de kinderen. Marjolein 
heeft, overmand door emoties, geen goed woord meer over voor Mo. Haar 
verdriet en verbolgenheid zijn zó groot door de scheiding dat het haar 
niet lukt op een normale manier te communiceren met de vader van 
haar kinderen. Die hen op zijn beurt wel graag wil zien, maar niet weet 
hoe hij dat geregeld moet krijgen zonder medewerking van Marjolein.

TUSSEN TWEE VUREN 
Als de rechtbank de twee pubers 
daarom onder toezicht stelt is de 
spanning in de rechtbank te snijden. 
Ik merk meteen dat een gesprek 
met beide ouders aan één tafel 
een slecht idee is voor nu. En dus 
besluit ik het gesprek eerst maar 
eens met de kinderen aan te gaan. 
Maar de kinderen zitten al tijden 
tussen twee vuren. De loyaliteit 
naar Marjolein, de moeder bij wie 
ze in huis wonen en waarvan ze 
het verdriet elke dag zien, is groot. 
Maar er bestaat ook de wens 
om vader Mo te blijven zien. Een 
strijd die de kinderen geen goed 
doet en die dan ook leidt tot een 
ontwikkelingsbedreiging voor beide 

kinderen. Vooral Olivia van 12, een 
temperamentvol meisje, laat op 
school haar boosheid en frustratie 
die ontstaat door de onmacht 
merken. En ze trekt op met kinderen 
die daar geen positieve invloed op 
hebben. Olivia zoekt alle grenzen 
op...

RAAKVLAKKEN 
ZOEKEN 
Wanneer je op zoek gaat naar 
iemands talenten vraagt dat van 
je om je in iemand te verdiepen. 
Je moet de mens achter je cliënt 
gaan zien en je voor hem of haar 
interesseren. Je wordt gedwongen 
om te denken in mogelijkheden 
en kan daarvoor best buiten de 

gebaande paden treden. Ik besloot 
op zoek te gaan naar de talenten 
en raakvlakken van deze kinderen 
en hun ouders in de hoop dat zo 
ruimte zou ontstaan waardoor het 
contact kon worden hersteld. 

IJS GEBROKEN
Mo en zoon Amin (14) hadden al 
wat contact via voetbal. Iets wat ze 
beiden graag doen. Maar Olivia is 
een echt paardenmeisje en dat zag 
ik vader nog niet doen. Daarnaast 
deed ze aan kickboksen, iets wat 
mij wel aansprak omdat ik zelf een 
kickbokser ben. Toen ontdekte ik 
dat Mo in Marokko als karateleraar 
had gewerkt. En die match kon 
ik wel maken. Dus stelde ik voor 

om het contact tussen vader Mo 
en dochter Olivia in de ring te 
laten plaatsvinden. Met mij erbij! 
Waardoor Marjolein het makkelijker 
vond om goedkeuring te geven. 
Mo kreeg de opdracht een club 
te zoeken waar we met z’n drieën 
terecht konden. En het toeval 
wilde dat hij de club koos waar 
vriendinnen van Olivia ook naartoe 
gingen. Een week later stonden 
we in sportkleding in de gymzaal 
en hebben we ons letterlijk in het 
zweet gewerkt om het contact 
tussen Mo en Olivia op gang te 
brengen. 

Het enthousiasme waarmee 
Olivia thuiskwam na een partijtje 

boksen met haar vader is 
Marjolein niet ontgaan. Dus toen 
ik de eerstvolgende keer niet bij 
de geplande training kon zijn 
mocht Olivia van haar toch gaan. 
Uiteindelijk zijn ze niet wekelijks 
blijven boksen samen, maar het 
ijs tussen Olivia en haar vader was 
wel gebroken en het heeft de twee 
dichter bij elkaar gebracht. 

Met Marjolein gaat het na een 
klein jaar nog niet zo goed. Nog 
altijd is ze erg emotioneel onder de 
omstandigheden. Zij en Mo kunnen 
nog niet aan één tafel dus daar ligt 
nog werk voor alle partijen. Ze heeft 
wat meer tijd nodig. 

PAARDEN COACHING 
De kinderen hebben wel een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt. Ze 
staan steviger in hun schoenen, 
kunnen hun boosheid en frustraties 
beter kwijt door hun sport en zijn 
daardoor ook beter in staat zelf 
afspraken te maken met vader 
Mo. En inmiddels heeft Olivia ook 
haar paardenhobby goed kunnen 
beleggen: ze zit sinds een poosje op 
paarden coaching. Daar begeleidt 
een coach jongeren door met een 
paard emoties en reacties van 
jongeren te vertalen naar doelen en 
leert ze zo op een andere manier 
om te gaan met emoties. Misschien 
liggen daar nog wel kansen voor 
een match met Marjolein… 

Door Roderick de Vries
trauma
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“Via het kaartspel wordt op een 
laagdrempelige manier contact gemaakt 
en ontstaat er ruimte om te praten over 

positieve dingen.”

Wanneer onze gezinsmanagers bij de gezinnen komen 
proberen zij in de analysefase helder te krijgen waar de 
onveiligheid in het gezin zit, maar ook wat de kracht van het 
gezin is. Want die kracht willen we benutten. Het ontwikkelen 
van die talenten vergroot de vaardigheden van het gezin die 
nodig zijn om zelfstandig verder te kunnen. Bovendien kan het 
inzetten van interventies die gericht zijn op talent ook zorgen 
voor beter aansluitende hulpverlening. Denk aan de inzet van 
paarden coaching in het verhaal van Olivia en Amin (pagina 
8 en 9). De affi niteit die Olivia heeft met paarden zorgt ervoor 
dat de paarden coaching voor emotieregulatie een positief 
effect op haar heeft. Dat was natuurlijk anders geweest als 
Olivia bang was voor paarden.

KAARTSPEL ALS GESPREKSTOOL
Onze gezinsmanagers gebruiken in hun gesprekken een 
kaartspel. Het betreft een doosje vragenkaartjes dat op allerlei 
manieren kan worden ingezet om een gesprek over talenten, 
ambities en kracht op gang te brengen. 
Zo wordt op een laagdrempelige manier contact gemaakt 
en ontstaat er ruimte om te praten over positieve dingen. 
Het kaartspel is dus niet zozeer een spel, maar meer een 
gesprekstool. Het kaartspel werd mede ontwikkeld door 
Karin Kelder, voormalig directeur van Jeugd Veilig Verder. 

MENSEN ZIJN ZICH LANG NIET ALTIJD 
BEWUST VAN HUN TALENTEN. OF 
ZE ZIJN NIET GEWEND DAT ER NAAR 
GEVRAAGD WORDT. DE GEZINNEN 
WAAR WIJ MEE WERKEN HEBBEN 
VAAK EEN LANGE GESCHIEDENIS VAN 
HULPVERLENING ACHTER DE RUG. 
HELAAS BETEKENT DIT OOK DAT ER 
SOMS AL LANGE TIJD ALLEEN MAAR 
AANDACHT IS GEWEEST VOOR DE 
DINGEN DIE NIET GOED GAAN. 

Het 
kaartspel
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Talentontwikkeling staat wat mij betreft voor zingeving. Niet alleen 
iets doen waar je goed in bent, of gezond bezig zijn, maar ook iets doen 
waar je voldoening uit haalt. Daarom vind ik het mooi dat we veel 
aandacht hebben voor de talenten van onze gezinnen. Door te praten 
over zingeving kan iemand meer motivatie vinden om bepaalde doelen 
te bereiken. Toch is dat niet altijd voldoende. Want dat wat je graag wil 
doen moet ook te doen zijn.

ROLMODEL 
Toen ik de eerste keer in het gezin van Youssef kwam, 
met zijn acht broertjes en zusjes, sprak ik met iedereen 
over zijn of haar talenten en behoefte om iets te 
doen. Ook al was ik daar alleen voor Youssef en zijn 
reclasseringsmaatregel. Want hij is de oudste van 
negen kinderen en daarmee ook echt een voorbeeld 
voor zijn broers en zussen. Ik vond het heel belangrijk 
nadruk te leggen op de positieve invloed die hij als 
rolmodel kon hebben. En dus spraken we over talent 
en over zingeving met elkaar. En daar kwamen ook de 
ambities en talenten van de andere kinderen uit naar 
voren. Zoals de meiden die zo graag op dansles wilden 
en zijn broertjes die heel de dag buiten voetbalden. 

Youssef is een hele goede voetballer. Die passie heeft 
hij van geen vreemde: zijn oom was zijn trainer en zijn 
vader ging altijd met hem mee. En uit alle gesprekken 
met Youssef bleek dat hij veel voldoening uit de sport 
haalde, maar door zijn criminele activiteiten had hij het 
ook al een poos niet meer actief gedaan. Net zoals hij al 
een hele poos niet meer naar de moskee was geweest, 
terwijl daar in deze liefdevolle en betrokken familie wel 
heel veel waarde aan werd gehecht.

Toen ik dat voorlegde aan collega’s werd er enthousiast 
gereageerd door iedereen. Ze zagen allemaal 
mogelijkheden in de verbinding met Youssef en zijn 
familie. Hoe mooi zou het zijn als hij trainer kon worden, 
en daarmee weer het goede voorbeeld èn leraar voor 
zijn broertjes kon zijn? En als hij de draad weer op kon 
pakken om naar de moskee te gaan, zou dan de band 
met zijn vader zo herstellen dat het hem op het juiste 
pad zou brengen? 

TEVEEL GEVRAAGD
Achteraf is wel te bedenken waarom dat niet goed is 
gegaan. Ik had Youssef niet alleen leren kennen als 
een getalenteerde voetballer, maar ook als jongen 
die snel overvraagd is. Hij zit vol goede ideeën maar 

vindt het soms erg moeilijk die ook tot uitvoer te 
brengen. Het plan om weer naar de moskee te gaan 
is gelukt. Hij deed zelfs mee met de ramadan en ging 
‘s nachts met zijn vader bidden. De band met zijn 
vader, die aanvankelijk erg teleurgesteld was in zijn 
oudste zoon, is daardoor echt hersteld. Maar na zijn 
arrestatie had Youssef ook andere zaken te regelen. 
Basisvoorwaarden, zoals een woning vinden en werk. 
En daarmee waren zijn agenda en hoofd ook vol. Om 
óók nog eens als voetbaltrainer aan de slag te gaan en 
zo zijn talenten en dat van het hele gezin te ontwikkelen 
was simpelweg, op dat moment, teveel gevraagd. 

UITEINDELIJK ZAL  
HET GOED KOMEN
Als team hebben we hier veel van geleerd. Met het 
stellen van doelen was er in de beginfase veel focus 
voor talentontwikkeling als middel. Maar in zo’n gezin 
gebeurt soms heel veel waardoor de hectiek van de dag 
het overneemt. En bij het beoordelen van het resultaat 
aan het eind van een traject keken we vooral naar de 
aanmeldreden: dat wat er fout was gegaan. Als we voor 
Youssef ontspanning tot doel op zich hadden gemaakt, 
zou er meer focus voor zijn positieve ontwikkeling zijn 
gebleven en hadden we daar misschien meer in kunnen 
bereiken. Ik blijf erbij dat het een goed idee is dat hij als 
voetbaltrainer aan de slag gaat en ben ervan overtuigd 
dat dit voor hem zou werken, maar alles op zijn tijd. 
En dan is het soms jammer dat je iemand, vanwege 
het einde van een reclasseringstraject los moet laten. 
Gelukkig heb ik dit wel kunnen overdragen op de 
generalist die bij Youssef en zijn gezin betrokken is. Als 
hij die positieve aandacht voor Youssef kan vasthouden 
en doorzetten, zal het alsnog wel goed komen met 
hem. En zijn zusjes zitten inmiddels op dansles!

Als de lat  
(nog) te hoog ligt

Door Audrey Geraedts
delinquentie

“Dat wat je graag wil doen 
moet ook te doen zijn”
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Toen ik betrokken raakte bij dit gezin, tijdens een ‘warme overdracht’ van de gemeente, kwam alleen de 
vader van het gezin opdagen. En dat was niet zo gek, want het was precies de reden dat Jeugd Veilig Verder 
werd ingeschakeld: er waren zorgen omtrent moeder, die elke vorm van medewerking weigerde. Er waren 
signalen van huiselijk geweld, maar vooral van overmatig drank- en drugsgebruik aan haar kant. En hoewel 
vader wel gekomen was, had hij de hoop op goede hulp al lang ergens in een voorgaand traject verloren, net 
zoals het contact met zijn vrouw en kind. Maar het was een héél goed gesprek en dus was vader bereid zijn 
dochtertje én vrouw te mobiliseren voor een gesprek tussen mij en het hele gezin.

UITGEBREID GESPREK
In dat eerste gesprek hebben we 
het natuurlijk gehad over veiligheid. 
Maar ik heb vooral de ouders 
laten vertellen wat zij dachten 
over hun situatie. Ik kende hun 
verhaal uiteraard van de gemeente. 
Maar een deel daarvan, zoals het 
ontbreken van contact tussen vader 
en dochter, had hij inmiddels zelf al 
opgepakt. Hij kwam zelfs weer zo 
nu en dan bij moeder thuis.

Na een uitgebreid gesprek en 
analyse van de situatie besloot ik 
geen hulpverlening in te zetten. 
Dit gezin had op eigen kracht 
en al pratende over hun situatie, 

zelf mogelijke oplossingen 
aangedragen. De belangrijkste 
factor hierin, was de hobby van 
moeder: ze schilderde grote 
portretten, o.a. van Ronnie Flex - het 
idool van haar dochter. 

BINDENDE FACTOR
Ik ontdekte dit talent van moeder 
door een enorm schilderij van 
Peaky Blinders in hun woonkamer, 
echt heel gaaf. En toen ik ernaar 
vroeg legde ze me uit dat ze dit 
heel graag deed. Ze schilderde om 
afleiding voor zichzelf te creëren. Zo 
was ze minder snel geneigd naar 
de fles te grijpen, of een joint te 
roken. Bovendien was zo’n schilderij 

vaak een gezamenlijk project: vader 
gebruikte een app op zijn telefoon 
om een foto te bewerken, waarna 
moeder hem dan na schilderde. 
Heel mooi! 

Het begon klein, maar op het 
moment dat het grotere vormen 
begon aan te nemen volgde ze zelfs 
een cursus popart. Dat leidde tot 
grotere projecten, voor familie en 
vrienden maar zelfs daarbuiten. 
Jammer genoeg werd ze met de 
verkoop ervan direct gekort op 
haar uitkering. Een tegenslag die 
ze om wist te zetten in motivatie, 
om schilderworkshops te gaan 
geven op scholen. Ze was zelfs 

voornemens haar eigen bedrijfje op 
te starten.

DELEN VAN PASSIES
De manier waarop moeder 
voor zichzelf, maar samen met 
haar dochter en man afleiding 
vond in het schilderen, vind ik 
echt bewonderenswaardig. De 
problemen die er geweest waren 
werden door hen zelf op deze 
manier opgelost. Het contact 
tussen alle gezinsleden verbeterde 
en moeder ging zelfs met haar 
dochter naar een concert van 
Ronnie Flex. Daarmee ging het van 
‘inzetten van talent’ naar ‘delen van 
passies’! Ik ben toen uit het gezin 

gestapt, ze hadden mij niet meer 
nodig. Maar eerst heb ik haar nog 
gevraagd ook een mooi schilderij 
voor Jeugd Veilig Verder te maken! 
Dat heeft ze gedaan; ze is het 
schilderij zelfs hoogstpersoonlijk 
komen brengen en vertelde onze 
collega’s dat ze het allemaal deed 
voor haar dochter.
 
BIJZONDERE 
HERINNERING 
Nu herinnert het schilderij ons elke 
dag aan de kracht die talent en 
zingeving kunnen hebben in een 
gezin en dan zijn we opnieuw trots 
op wat dit gezin heeft bereikt.

“Ze schilderde 
om afleiding voor 

zichzelf te creëren”

Afleiding is de kunst
Door Anoek Janssen

middelen
gebruik
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1.  Basale behoeftes 
aan veiligheid, 
verzorging en 
bescherming

2.  Continue veilige 
gehechtheidsrelaties

3.  Relaties die aangepast zijn 
aan de individuele behoeftes 
van het kind

4.  Technieken om 
de ontwikkeling te 
bevorderen

5.  Specifieke 
interventies

Opbouw Plan Van Aanpak

De
el

 1
De

el
 2

stress

middelen
gebruik

gedrag

stemming

ADHD

trauma

delinquentie

huiselijk
geweld

KOPP 
KVO LVB

kinder
mishandeling

scheiding

hechting

Blijvende 
veiligheid door 
focus voor talent

WE WETEN DAT TALENT 
ONDERKENNEN, ER 
INSPIRATIE UIT HALEN EN 
ERMEE AAN DE SLAG GAAN, 
NIEUWE POSITIEVE ENERGIE 
GEEFT OM TE BOUWEN AAN 
EEN VEILIG EN ZELFSTANDIG 
BESTAAN. DAT MAAKT 
VOLGENS ONS INVESTEREN 
IN TALENTONTWIKKELING ZO 
BELANGRIJK.

Onze methodiek bevat drie fases. In de eerste fase 
gaan wij voor direct meer veiligheid in het gezin. 
Hiervoor maken wij meteen veiligheidsafspraken en 
starten wij onze analyse, waarin wij op zoek gaan naar 
de patronen in het gezin en de onderliggende oorzaken 
van de aanwezige problematiek. In onze gezinnen is 
vrijwel nooit sprake van enkelvoudige problematiek.

Uit onderzoek weten we hoe je deze problemen moet 
rangschikken om een effectieve interventie in te zetten. 
De piramide in de afbeelding laat die volgorde zien. 
Van onder naar boven krijgen de aanwezige factoren 
een plekje en daarmee prioritering voor het plan van 

aanpak. We weten dat bijvoorbeeld het werken aan 
trauma alleen kan als er in een gezin geen sprake 
meer is van huiselijk geweld, kindermishandeling of 
stress. Stress is een veel voorkomend probleem in 
onze gezinnen. En we weten dat langdurige stress 
voor kinderen of ouders zich kan uiten in lichamelijke 
klachten, psychische klachten, gedragspatronen en 
gedachten.

FOCUS OP  
TALENTONTWIKKELING 
Onze focus op talentontwikkeling houdt in dat we met 
alle gezinsleden kijken naar dingen die ze leuk vinden, 

dingen die goed gaan. Het gaat in eerste instantie 
vooral om het aanboren van talenten die kunnen helpen 
bij het komen tot ontspanning. Ontspanning neemt 
niet de oorzaak van de stress weg, maar helpt wel 
om afstand te nemen van de stressfactoren, zodat je 
lichaam tot rust kan komen. Ook kunnen hoger in de 
piramide risicofactoren worden weggenomen door de 
inzet van talentgerichte interventies. Denk bijvoorbeeld 
aan het inzetten van een sport of hobby om verveling 
weg te nemen zodat er weinig ruimte overblijft voor 
probleemgedrag. We hebben er dus in de analysefase 
aandacht voor, maar ook bij de keuze voor behandeling 
en tijdens de borging.

PATRONEN  
WORDEN DOORBROKEN
Het is onze visie dat de jeugd van vandaag zijn eigen 
kinderen alleen veilig en gezond kan opvoeden als 
patronen worden doorbroken. Dus we stimuleren 
talentontwikkeling en werken binnen alle trajecten aan 
verbetering van het ontwikkelingsperspectief zodat alle 
kinderen blijvend veilig opgroeien.

16 | JEUGD VEILIG VERDER  JEUGD VEILIG VERDER | 17



If we say  
jump, he says 
how high?!

‘Ik wil wel een succesje delen!’ Tijdens onze casuïstiekbijeenkomst kijk ik rond of ik de aandacht heb en 
aan de beurt ben. De ogen zijn op mij gericht; mijn collega’s horen graag wat ik te vertellen heb. ‘Jason heeft 
een baan bij JumpXL! Hij leert er nu jonge kinderen flikflaks en salto’s maken. Hij heeft van zijn hobby zijn 
beroep gemaakt!’ Mijn enthousiasme is zichtbaar en wordt direct overgenomen in mijn team. Het regent 
even complimentjes en dan komt de eerste kritische vraag: ‘hoe gaat dit hem helpen veilig te zijn en 
blijven?’ Het is een terechte vraag want Jason komt uit een heel onveilige situatie. Bij zijn moeder waren 
het naast spullen vooral verwensingen, waarschuwingen en verwijten die hij naar zijn hoofd geslingerd 
kreeg, bepaald niet in het belang van deze toch rustige puber. ‘Maar dat is niet meer aan de orde’, leg ik uit.

Jason woont namelijk niet meer bij zijn moeder. Een 
paar maanden geleden is hij, aanvankelijk op proef, 
op eigen verzoek een maandje bij zijn vader gaan 
wonen. En die proefmaand werd vanzelf een langere 
periode. Een patroon van huiselijk geweld werd hiermee 
doorbroken. Het verschil tussen de aanpak van vader 
en moeder is groot: de vader van Jason is al een hele 
poos ‘uit de kinderen’ en zijn huis is er niet op ingericht. 
Maar vader biedt Jason wel direct een bijzonder stevige 
basis. In plaats van hem constant randvoorwaarden 
op te leggen, zoals Jasons moeder deed, heeft vader 
vooral aandacht voor Jasons talenten en potentie. 
Geen verbod op het gamen, maar een compliment voor 
het feit dat hij zo goed engels spreekt door de games 
en vervólgens het verzoek wel minder te gamen. En dat 
is niet zo moeilijk, want voor het eerst heeft Jason dus 
ook een baan. Een korte poging in de horeca tel ik even 
niet mee; dat was niet aan deze jongen besteed. Maar 
niemand die ik ken springt hoger dan Jason. 

Tijdens één van onze gesprekken over zijn hobby’s 
en talenten heeft hij me dat laten zien. En dat is de 
medewerkers bij JumpXL, waar hij vaak kwam dus óók 
opgevallen. Ze boden hem zelfs een baan aan zodat hij 
nu als leraar voor jonge kinderen het goede voorbeeld 
mag geven. En zijn vader loopt over van trots! 

Dat huis van vader hebben we aangepakt. Jason kan 
er nu prima met zijn vrienden terecht. Maar die veilige 
basis, dat vertrouwen en gevoel van trots, wéten waar 
zijn zoon goed in is en hem daarin ook stimuleren, 
dat hebben ze samen opgebouwd. En het is dan ook 
precies dát wat maakt dat Jason nu veilig is. 

DOOR MEER AFSTAND  
EEN BETER CONTACT
Het mooie is bovendien dat de relatie met zijn moeder 
ook verbeterd is. Nu er meer afstand is en Jason door 
zijn vader en zijn baan meer zelfvertrouwen heeft 
gekregen, kan hij beter met zijn moeder omgaan. Het 
contact is nu fijn en dat was ook precies de reden die 
ik met moeder heb besproken om het zo te regelen. 
Ze begreep dat Jason beter af zou zijn bij zijn vader en 
daardoor de stimulans zou krijgen om zichzelf positief 
te ontwikkelen. Met haar medewerking heeft ze daar 
even goed aan bijgedragen. 

Jason brengt zijn dagen door op trampolines. Leert 
jonge kinderen springen en draaien en doet daarmee 
precies waar hij goed in is. Maar de grootste sprong die 
Jason heeft gemaakt was niet ín JumpXL. We creëerden 
voor hem een veerkrachtige ondergrond en hij sprong 
hoger dan we met z’n allen hadden durven dromen. 

Door Doreen Verrijth

“JumpXL bood hem zelfs een baan aan 
zodat hij nu als leraar voor jonge kinderen 
het goede voorbeeld mag geven. En zijn 

vader loopt over van trots!”

kinder
mishandeling
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“Top dat er eindelijk iemand 
was die naar ons wilde 

luisteren en niet in 
paniek schoot door alle 

onjuiste beschuldigingen.”

“Er werd goed geluisterd naar 
ons (alle 3 de kinderen) en 
naar onze wensen. Er werd 
met ons in gesprek gegaan. 
Een aantal problemen zijn 

opgelost.”

“De gezinsmanager 
handelde 

transparant en 
open. Alles m.b.t. 
het gezin werd 

teruggekoppeld.”

“De gezinsmanager was 
rustig en vriendelijk. 

Dat schepte voor mij als 
ouder, maar ook voor de 

kinderen, vertrouwen om 
open over alles te kunnen 

spreken.”

“Het was fi jn, hoop dat 
ik je ga zien bij mijn 

diploma-uitreiking in de 
toekomst. Ik ga je in elk 
geval een bericht sturen 

als het zover is.”

Feedback van 
onze klanten
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Hij was dol op paarden en op tuinieren, maar dat 
mocht hij niet meer omdat hij te agressief en 
onvoorspelbaar zou zijn. Omdat het met hem op 
de groep niet goed ging, gingen we eens een stuk 
wandelen, zoals ik wel vaker deed met de jongeren 
op de groep. Zo konden ze ontspannen en praten 
over wat dan ook, als ze wilden. Hij vertelde mij 
dat het zijn wens was om een moestuin te hebben. 
Maar dat mocht niet, want het zou betekenen dat hij 
gereedschap nodig had. Ook moest er dan een stuk 
gras uit de tuin… Wellicht was mijn voorliefde voor 
de moestuin toen al aanwezig, maar heb ik hem en 
de groep verteld dat het belangrijk was om dit wel te 
gaan doen.

Mijn collega en ik vroegen hem zijn plan op papier te 
zetten. We wilden weten welke materialen hij dacht 
nodig te hebben, welke groenten hij wilde kweken en 
wat de beste plek zou zijn voor een moestuin. Ik zou 
hem helpen door budget te regelen en te onderzoeken 
hoe we aan de spullen konden komen. Natuurlijk 
maakten we ook afspraken over het gebruik van 
gereedschap. Vanaf die dag had hij een doel om zich 
op te richten. 

Hij heeft hard gewerkt aan 1 m2 tuin, die hij me trots 
elke keer liet zien als ik op de groep was. Hij gaf de 

planten water, wiedde het onkruid en elke dag ging hij 
even kijken of het goed ging. Op een dag belde hij me 
enorm trots op met de vraag of ik langs kon komen 
om te oogsten. Want zijn eerste groenten waren 
klaar! Die avond hebben we samen met de groep en 
groepsleiding gevierd dat we 4 peultjes en een wortel 
konden eten. Gloeiend van trots heb ik naar hem 
zitten kijken en ik zag hoe trots hij zelf was dat hij dit 
bereikt had!

Voor mij staat dit moestuintje symbool voor hoe 
we de afgelopen jaren Jeugd Veilig Verder van 
een plan op papier, naar een levende organisatie 
hebben gemaakt. Voor hoe wij dagelijks samen 
met alle mensen Jeugd Veilig Verder water 
hebben gegeven, voor hoe we talentontwikkeling 
onderdeel hebben gemaakt van onze werkwijze en 
kwaliteitswaarborging.

Met evenveel trots als ik toen naar die jongen 
keek, kijk ik nu naar Jeugd Veilig Verder. Met de 
succesverhalen in dit magazine is te zien wij 
hoe wij samen met de gezinnen een toekomst 
gecreëerd hebben.

Sandra Harks
Adviseur Jeugd Veilig Verder

Nawoord
Ik ontmoette als teammanager bij een organisatie voor specialistische observatie 
ooit een jongen van 16 die al heel zijn leven verwaarloosd was en zo gehard dat hij 
iedereen van nature afweerde. Hij creëerde veiligheid voor zichzelf door iedereen 
om hem heen bang te maken. Maar ik was niet bang voor hem en dat merkte hij.
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