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In 2017 heeft het Twee of Meer sporen Team (TMT) 20
casussen besproken waarbij een vermoeden bestond van
seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie (gezin).
Het TMT is een stedelijk multidisciplinair expertiseteam met
leden afkomstig uit verschillende (jeugd-) zorgorganisaties
en de Zedenpolitie. De vermeende slachtoffers zijn kinderen of volwassenen met een verstandelijke beperking. Doel
van de bespreking is de adviesvrager, een professional,
te adviseren over de aanpak en de te nemen stappen ten
aanzien van het slachtoffer, de pleger, broertjes of zusjes,
de ouders of verzorgers en eventueel andere betrokkenen.
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden
van het TMT in 2017. Welke casussen zijn er besproken?
Hoe zit het met de opvolging en evaluatie? Welke scholing
is er dit jaar vanuit het TMT geboden? En zijn er al plannen
voor het nieuwe jaar?
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Inhoud

Lezing Universiteit van Amsterdam

In mei 2017 is de lezing ‘De aanpak van kindermisbruik doe
je niet alleen’ gegeven aan een twintigtal studenten Klinische
Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Aan de
hand van een voorbeeldcasus, hebben we laten zien hoe de aanpak bij
vermoedens van seksueel misbruik van een kind kan verlopen en wat
de belangrijkste instellingen en organisaties zijn voor advies en hulp
waaronder het TMT.

Pilot Jeugdbescherming

Halverwege 2017 is gestart met een pilot voor gezinsmanagers van
Jeugdbescherming om in een vroeg stadium een casus in te brengen
zodat meegedacht wordt over de uit te zetten strategie. In een evaluatiegesprek gaf Jeugdbescherming aan dat de pilot naar tevredenheid
verloopt. De multidisciplinaire functie van het TMT is juist in een vroeg
stadium van de hulpverlening waardevol gebleken. Dit geldt tevens
voor anoniem ingebrachte casussen, ook al kunnen de TMT-leden in
dat geval niet in hun systemen naar informatie zoeken om deze in het
TMT te kunnen delen. Vanaf 2018 wordt dit aanbod opgenomen in de
reguliere werkwijze van het TMT.

Evaluatie door de TMT-leden

De stijging van het aantal casussen in 2017 ten opzichte van 2016 is een
heugelijk feit. Dit is vooral bereikt door de inzet van de TMT-leden om
het TMT binnen hun organisaties te promoten.
De verwachting is dat het aantal in 2018 verder stijgt. Veilig Thuis
heeft aangegeven weer casuïstiek in het TMT in te gaan brengen. Tot
nu toe zijn de adviesvragers veelal regievoerders in een zaak. Met de
invoering van de nieuwe werkwijze Specialistische Inkoop 2018 bestaat
er een regiehouder op veiligheid (de gecertificeerde instelling) en een
zorgaanbieder (regie op zorg). Dit betekent dat er meer instellingen een
casus kunnen voorleggen, namelijk zowel de regiehouders op veiligheid
als de zorgaanbieders die regie op zorg hebben.
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Toestemming vragen

Het TMT ontvangt signalen van professionals die het lastig vinden om
met ouders een gesprek aan te gaan over de vermoedens van seksueel
misbruik en om toestemming te vragen voor inbreng in het TMT. In
2018 zal het TMT daarom een inlegvel voor in de TMT-folder maken
met daarin voorbeelden van tekst die zij kunnen gebruiken in de
gespreksvoering met ouders.

Routekaart vermoedens seksueel misbruik

De voorzitter van het TMT is door Jeugdbescherming gevraagd om mee
te denken over een routekaart bij vermoedens van seksueel misbruik.
Met zo’n routekaart moet het voor professionals makkelijker worden om
bij vermoedens van seksueel misbruik de juiste stappen te zetten. Een
aantal organisaties zoals Veilig Thuis, de William Schrikker Groep, het
Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en de Zedenpolitie
zullen bij dit initiatief aansluiten.
Afgesproken is dat de jeugdbeschermer een vermoeden altijd eerst
voorlegt aan VT voordat een adviesvraag bij het TMT wordt neergelegd.

TMT-residentieel

TMT-residentieel bespreekt casuïstiek van vermoedens van misbruik
tussen cliënten onderling in hun residentiele setting binnen Spirit Jeugd
en Opvoedhulp. Vanaf de start in 2016 heeft deze pilot tot nu toe geen
casuïstiek opgeleverd. Aan Spirit zal worden voorgelegd om te stoppen
met dit aanbod of dit meer te promoten onder de medewerkers.

De training Handelen bij (een vermoeden van)
seksueel misbruik
De TMT-training gaat in 2018 weer drie keer gegeven worden. Opnieuw
ontvangen medewerkers van Altra en Spirit scholing en een nieuwe
jeugdorganisatie heeft interesse getoond.
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Terug- en
vooruitblik

Alle hulpverleners die een vermoeden hebben van seksueel misbruik
van een cliënt in een afhankelijkheidsrelatie kunnen advies vragen. In
praktijk blijkt dat veel adviesvragers afkomstig zijn uit de jeugdhulpverlening, vooral gezinsmanagers.
In het TMT zitten experts op het gebied van seksueel misbruik.
Ze zijn afkomstig van: Veilig Thuis, Amsta/Karaad, de Bascule,
Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRight
GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam, Arkin, het Diagnostisch Expertise
Centrum en de Raad voor de Kinderbescherming.
Het TMT komt op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur bij elkaar bij het
Steunpunt Seksueel Geweld van de GGD Amsterdam. De adviesvrager heeft een digitale checklist ingevuld. De TMT-leden zoeken in de
registratie van hun eigen organisatie naar relevante informatie over het
betreffende gezin.

Als er direct hulp nodig is, worden de mogelijkheden vanuit de aanwezige
instellingen besproken en afgewogen. Daarnaast ligt regelmatig de
vraag op tafel of er wel of geen aangifte moet worden gedaan. Er
worden afspraken gemaakt over de samenwerking en in welke volgorde
de verschillende stappen moeten worden gezet.
Na ongeveer zes weken krijgt de adviesvrager een opvolg- en evaluatieformulier toegestuurd. Dit heeft twee doelen: om de TMT-bespreking te
evalueren en om te kijken of de betrokken kinderen en hun opvoeders
op dat moment de juiste hulp krijgen.
Soms voldoet een casus niet aan de inbrengeisen (bijvoorbeeld ouders
geven geen toestemming, er moet nog teveel worden uitgezocht, geen
concrete signalen van seksueel misbruik). Het team kan dan wel schriftelijk advies uitbrengen.

De adviesvrager is zelf altijd aanwezig bij de bespreking, geeft toelichting en kan vragen stellen. Van de bespreking wordt een samenvatting
gemaakt met de kernpunten van het advies. Nog dezelfde dag ontvangt
de adviesvrager de kernpunten. Deze dienen binnen de eigen instelling
geformaliseerd te worden, omdat deze organisatie verantwoordelijk
blijft voor het opstellen van een plan van aanpak.
Bij de bespreking staat de veiligheid en zorg voor het vermoedelijke
slachtoffer voorop. Gekeken wordt of er sprake van seksueel misbruik
zou kunnen zijn en hoe een veilige situatie voor het kind (en eventuele
broertjes en zusjes) gecreëerd kan worden.
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Hoe werkt het TMT?
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De casussen

Het TMT heeft in 2017 20 casussen van vermoedens van seksueel
misbruik in een afhankelijkheidsrelatie besproken. Hiervan hebben de
TMT leden 2 keer schriftelijk advies uitgebracht. Informatie over een
gezin kan alleen gedeeld worden wanneer hier toestemming voor is
van de (beide) gezaghebbende ouder(s). Vijf keer is daarom een casus
anoniem besproken.

De adviesvragers

Gezinsmanagers van Jeugdbescherming Amsterdam vroegen 13
maal advies, de GGZ instelling Arkin, de William Schrikker Groep, de
Zedenpolitie, Veilig Thuis, Samen DOEN, Spirit Jeugd & Opvoedhulp
en de Raad voor de Kinderbescherming elk één maal.

De gezinnen

Het overgrote deel van de kinderen komt uit gezinnen waar veel problemen spelen. Naast vermoedens van seksueel misbruik, waren er vaak
signalen van huiselijk geweld, psychische problematiek van (één van de)
ouders, een echtscheiding met veel conflicten en signalen van andere
vormen van kindermishandeling of verwaarlozing. In de meeste gezinnen waren meerdere hulpverleningsinstanties al langere tijd betrokken.

In totaal zijn er 40 vermoedelijke slachtoffers besproken, 23 meisjes en
15 jongens en 2 kinderen waarvan de gender onbekend was. Bij een
aantal van de besproken systemen speelde er vermoedens van seksuele
kindermishandeling van meerdere kinderen. In één gezin bij wel 7 kinderen. In 12 van de 20 zaken waren uitspraken van het kind de aanleiding
om misbruik te vermoeden. Bij oudere kinderen zijn deze uitspraken
meestal duidelijk. Bij jonge kinderen zijn signalen en uitspraken vaak
vaag. Overleg tussen TMT-leden en adviesvrager over hoe bepaalde
signalen geïnterpreteerd kunnen worden heeft dan een duidelijke
meerwaarde.
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De signaleerders

De signalen die kunnen wijzen op misbruik worden door verschillende
betrokkenen opgemerkt. In 7 van de besproken casussen was een van
de ouders degene die in actie kwam door hun zorgen te bespreken met
jeugdhulpverlening of de huisarts. 1 keer was dit een pleegouder en 2
keer iemand uit het netwerk, namelijk een tante en een vriendin van
moeder. In 10 casussen signaleerde iemand die professioneel betrokken
was bij het kind het mogelijk misbruik. Dit was dan vaak een gezinsmanager of onderzoeker van Veilig Thuis. Opvallend was dat dit jaar
3 keer de school of buitenschoolse opvang van een kind als eerste
opmerkte dat er iets aan de hand zou kunnen zijn.

De vermoedelijke plegers

In alle gevallen ging het om vermoedens van seksuele kindermishandeling. (Strafrechtelijk) onderzoek zou moeten kunnen uitwijzen of de aantijgingen ook feitelijk onderbouwd kunnen worden. De vermoedelijke
plegers waren in bijna alle gevallen iemand die dicht bij het kind(eren)
stond. 9 van de 20 keer was dit de (stief)vader van een kind.

De adviezen

Het TMT is een multidisciplinair en intersectoraal overleg. Dit wordt
weerspiegeld in de adviezen die zich op de verschillende sporen richten.
Een advies bestaat altijd uit meerdere kernpunten en laat zich moeilijk
in cijfers vatten.
In veel gevallen blijkt nog aanvullende informatie nodig voor de onderbouwing van een vermoeden van misbruik of het bepalen van de juiste
hulpverlening. Het TMT raadt regelmatig aan om nader onderzoek naar
de veiligheid van het kind, of nader psychologisch onderzoek van het
kind, de ouders, of de vermoedelijke pleger aan te vragen. Met psychologisch onderzoek kan niet worden vastgesteld of er sprake is (geweest)
van seksueel misbruik. Wel kunnen alternatieve verklaringen voor de
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12 X psychologisch onderzoek of behandeling kind
12 X onderzoek veiligheid thuisstuatie
12 X verwijzing nieuwe hulpverlener
8 X UHP verlengen of aanvragen
8 X psychologisch onderzoek of behandeling ouder
7 X extra opvoedondersteuning
7 X aangifte doen bij politie
6 X psychologisch onderzoek verm. pleger
4 X lichamelijk onderzoek kind
4 X sancties verbinden aan niet nakomen afspraak
4 X opnieuw in TMT bespreken
3 X OTS verlengen of aanvragen
1 X onderzoek verstandelijke beperking ouders

TMT Adviezen 2017
figuur 6: De adviezen

Tamara Dirksen, gezinsmanager en trainer Jeugdbescherming regio Amsterdam

‘Ik hoop dat dit overleg
niet, zoals veel van de
overlegtafels, verloren gaat.’
geobserveerde signalen getoetst worden. Ook zijn deze onderzoeken
nodig om te kunnen beslissen welke hulpverlening of behandeling en
ondersteuning nodig is.
Wanneer seksueel misbruik niet te bevestigen, maar ook niet uit te
sluiten is, wordt er besproken wat nodig is om de veiligheid van de
kinderen zo goed mogelijk te waarborgen, welke hulpverlening er voor
het kind en zijn of haar omgeving nodig is en hoe dit georganiseerd
kan worden.
Een ander element om de duidelijkheid te vergroten is het uitzetten van
een realistisch tijdspad: wat wordt er verwacht van alle betrokkenen,
wanneer moet dit gerealiseerd zijn en wat zijn de consequenties als dit
niet gebeurt. Het uitzetten en hanteren van een duidelijke lijn en een
realistisch tijdspad vraagt ook samenwerking en afstemming tussen verschillende instanties. In de meeste casusbesprekingen worden daarom
afspraken gemaakt tussen de adviesvrager en verschillende leden van
het TMT. Dit gaat over informatie-uitwisseling, wie voor welk onderdeel
van de uitvoering van het advies verantwoordelijk is en wie beschikbaar
is voor ondersteuning.
Veel professionals worstelen met de vraag of, door wie, en wanneer
aangifte gedaan zou moeten worden. Uitleg over de mogelijkheden en
de procedure van politieonderzoek is voor veel adviesvragers verhelderend. In 5 casussen was er al aangifte bij Bureau Zedenpolitie gedaan. In
7 andere casussen adviseerde het TMT dit alsnog te doen.
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In 2017 bracht gezinsmanager Tamara Dirksen 2 casussen in bij het TMT.
Tamara kent het TMT al jaren, maar heeft hiervoor nooit aangeklopt voor
advies. De reden: ‘omdat ik niet veel casussen met seksueel geweld heb
gehad. En nu twee achter elkaar.’

Het trauma voor deze kinderen is immens

‘De eerste casus die ik dit jaar heb ingebracht is 3 keer besproken.
Jeugdbescherming was al best lang betrokken, maar van het misbruik
waren wij niet op de hoogte. Ondanks alle hulp die het gezin heeft
gehad, heeft niemand de signalen opgemerkt. Nu het aan het licht kwam,
vond ik dat er direct iets moest gebeuren. In de heat of the moment
is vaak het beste moment. Het trauma voor deze kinderen is immens.
Dat maakt dat je heel zorgvuldig wilt kijken hoe je hen kan helpen. Mijn
vraag aan het TMT was: hoe kunnen we nu op dit moment dit gezin
ondersteunen, maar ook op de lange termijn?’ De besprekingen hielpen
om goed uit te zoeken wat de kinderen, moeder en de vermoedelijke
dader nu en in de toekomst voor ondersteuning konden gebruiken.
De tweede zaak waarover Tamara advies vroeg aan het TMT ging om
een conflictscheiding. De laatste jaren is er een toename van zaken in
het TMT waar een gezin in een conflictscheiding is verwikkeld. Een van
de ouders beschuldigt de ander van seksueel misbruik en de waarheid
is vaak vrijwel niet te achterhalen. Gezinsmanagers staan voor een
groot dilemma. Zijn de kinderen veilig bij beide ouders? Hoe is die
vraag te beantwoorden, wanneer je niet weet of een ouder onterechte
beschuldigingen uit of dat de andere ouder het kind misbruikt?
‘De situatie in dit gezin was hier een voorbeeld van. Een aantal jaar
geleden had de Zedenpolitie al een onderzoek gedaan, maar dat was
geseponeerd. Ik wilde nauwkeurig naar deze nieuwe beschuldiging
kijken. Hoe gaan we recht doen aan de signalen van misbruik? Ik vind
dat heel moeilijk. Hoe weet ik of een beschuldiging terecht is? Of bewust
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3 X Raad voor de Kinderbescherming inschakelen

Met andere ogen

Met zoveel verschillende partijen om tafel zitten om te bespreken
hoe dat aan te pakken ziet Tamara echt als meerwaarde: ’Ik hou van
samenwerken, dus als er dan 10 man zitten, vind ik dat ontzettend
nuttig. Je gaat met andere ogen naar een situatie kijken. Collega’s
zouden, op het moment dat ze zorgen hebben over mogelijk misbruik,
moeten inbrengen in het TMT. Ook wanneer ze moeite hebben om
een heldere vraag te formuleren. Soms ga je ook niet met een pasklare
vraag de bespreking in, maar kom je er wel met iets nuttigs uit. Ieder
TMT-lid kijkt vanuit zijn eigen expertise naar het gezin. Dat is uiteraard
veel breder dan hoe ik het als gezinsmanager doe.’
‘De expertise die wij als gezinsmanager op dit gebied hebben, is nog
in ontwikkeling. Ik werk nu 10 jaar bij Jeugdbescherming. Ik weet niet
hoeveel gezinnen ik inmiddels onder mijn hoede heb gehad, maar
de keren dat er sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend
gedrag of seksueel misbruik waarvan ik het weet, zijn er misschien 4 á
5. En in al die keren ben ik niet de signaleerder geweest. Dus je wéét
dat je er een aantal hebt gemist. Dus zijn mijn ogen goed genoeg om
dat te signaleren? Ik mag toch wel zeggen dat ik daar twijfels over heb.’

Seksuele ontwikkeling

wel iets bij je gedaan wat je niet fijn vond?’
Daarin ziet zij wel verbetering. Jeugdbescherming heeft aandachtsfunctionarissen en gespecialiseerde gedragsdeskundigen. En recent
was er nog een symposium over seksualiteit. ‘Dan merk je dat er meer
aandacht voor is en dat er vaker gevraagd wordt naar de seksuele
ontwikkeling en ook buiten de puberteit. ’Toch blijft scholing in het
stellen van de juiste vragen een wens. Er is nog een slag te maken.’

Verbeterpunten

Ook voor het TMT heeft Tamara verbeterpunten: ‘Niet zozeer inhoudelijk
hoor. Maar sommige deskundigen zijn er soms niet. En heel praktisch
gezien, het is alleen op donderdagochtend op één tijdstip om 9.00 uur.
Ik heb een gezin en dan is dat tijdstip erg lastig.’
Ook vindt ze het moeilijk dat vooral de GGZ-zorg, die het TMT
adviseerde, zo wordt beperkt door de wachtlijsten. ‘Dat vind ik lastig.
In de 1e casus kan ik nog steeds niet bevatten dat het zoveel maanden
heeft geduurd voordat de behandeling kon starten. Daar kan het TMT
niets aan doen, maar het is frustrerend. Ik zou het heel nuttig vinden
als er een vorm van crisishulp is bij seksueel misbruik, zodat ouders en
kinderen direct worden geholpen en ouders handvatten krijgen hoe zij
hier op dit moment het beste mee om kunnen gaan.
Wat ik wel fijn vind, is dat de bespreking in het TMT op korte termijn
ingepland kan worden. Als ik vandaag bel, kan ik volgende week langs
komen. Dat vind ik heel waardevol. Ik hoop dat dit overleg niet, zoals
veel van de overlegtafels, verloren gaat.’

Tamara geeft aan dat zij en haar collega’s het geen enkel probleem
vinden om met pubers te praten over hun seksuele ontwikkeling, maar
met jonge kinderen en hun ouders is het toch lastiger. ‘Het is makkelijker
om een ouder te vragen: als je kind niet luistert, wat doe je dan? Dat
is vele malen makkelijker dan te vragen, hoe gaan jullie om met bloot?
Hoe douchen jullie? Hoe gaan jullie om met intimiteit? Of heeft iemand
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vals? Of onbewust onterecht? Soms zijn ouders zelf mishandeld door
hun ex-partner en kijken ze door die trauma-bril naar hun gezamenlijke
kind. En hoe doe je aan die complexe situatie nu echt recht?’

‘Wat heeft de training jou opgeleverd?’
‘Kennis over signalen, gespreksvoering en doorverwijzen naar
hulp. Met name de gesprekvoering
was top. Helpt ook bij mijn andere
hulpverleningsgesprekken.’

‘Wat mij echt is bijgebleven, zijn
de zinnen die je in je dagelijkse
praktijk kan gebruiken en het stuk
psycho-educatie die ik meer kan
gaan inzetten.’

‘Ik vind het nog steeds een
spannend onderwerp, maar weet
nu dat ik erover kan en mag
praten.
Hoe transparanter, hoe beter.‘

‘Veel, ik ben voor mezelf de
drempel over gegaan. Ik sta nu
vaker stil bij mogelijke seksueel
misbruikzaken. Ik durf het nu
bespreekbaar te maken.’

Scholing

Opvolging en
evaluatie

Altra en Spirit hebben in 2017 de TMT-training Handelen bij (een
vermoeden van) seksueel misbruik opnieuw naar alle tevredenheid
gevolgd.

Zes weken na het bespreken van een casus krijgen de adviesvragers
een opvolg- en evaluatieformulier toegestuurd. Dit formulier dient als
kwaliteitsinstrument en helpt bij het in beeld brengen van eventuele
knelpunten bij de uitvoering van de gegeven adviezen. In totaal hebben
we 10 formulieren terug gekregen waarvan één niet ingevuld omdat de
moeder de toestemming introk na de TMT-bespreking.
De reden voor het lage aantal formulieren dat we retour kregen, heeft
vooral te maken met het medewerkersverloop bij de adviesvragende
instellingen.

Signaleren: een ingewikkeld aandachtspunt

Uit de wekelijkse casuïstiekbesprekingen van het TMT bleek dat het
signaleren, het bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel misbruik belangrijke, maar soms ingewikkelde aandachtspunten zijn voor
hulpverleners. Signalen blijven vaak onopgemerkt en hulpverleners
blijken onvoldoende toegerust om de problematiek adequaat aan te
pakken. Scholing van hulpverleners en jeugdbeschermers is daarom
erg belangrijk.
In 2010 is in samenwerking tussen het Steunpunt Seksueel
Geweld, GGZ inGeest en het AMK (voorloper Veilig Thuis) het
scholingsprogramma ‘Handelen bij (een vermoeden van) seksueel
misbruik’ ontwikkeld. Het scholingsprogramma is gericht op
het leren omgaan met (vermoedens van) seksueel misbruik en
gedragsproblemen als gevolg van seksueel misbruik en beslaat 5
dagdelen. De scholing wordt gefinancierd vanuit de TMT-subsidie van
de Gemeente Amsterdam

Twee trainingen in 2017

Bij jeugdhulpverleningsinstelling Spirit is een groep aandachtfunctionarissen seksualiteit en behandelcoördinatoren/jeugdhulpspecialisten
getraind. Ook 13 medewerkers van Altra hebben de vijf dagdelen
durende training ontvangen in 2017. Beide trainingen zijn goed
geëvalueerd.
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De adviezen van het TMT worden meestal gedeeltelijk opgevolgd. Dit
is logisch, omdat het vrijwel altijd complexe zaken betreft waar geen
eenduidige oplossing voor is. Soms weigeren gezaghebbende ouders,
of het kind zelf, om mee te werken aan een onderzoek of behandeling.
Soms staan mensen nog op een wachtlijst of doen zich onvoorziene
omstandigheden voor. 50% van de kernpunten van de adviezen waren
na 6 weken uitgevoerd. Met de andere 50% waren de adviesvragers
nog bezig.
In het opvolg- en evaluatieformulier wordt gevraagd of er inmiddels
goed zicht is op de veiligheid van de besproken kinderen. In 3 zaken
was er helaas nog geen zicht op de veiligheid. De redenen hiervoor
waren dat in 1 zaak het gezin naar het buitenland was vertrokken, 1
meisje vermist was en de inbrenger met 1 meisje geen contact kreeg.
Volgens 5 adviesvragers was er voor de kinderen nog geen passende
hulpverlening ingezet. De oorzaken hiervoor lopen uiteen: van een
wachtlijst, een gezin wat nog niet aan de volwaarden voldeed tot een
meisje wat zelf niets wilde.
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Op deze vraag kwamen reacties zoals:

‘Het is echt heel eng om zelf
actie te moeten ondernemen.
Doe je het wel goed?’
Gemiddeld beoordeelden de adviesvragers het TMT met een 7,9.
Complimenten die het TMT krijgt van de adviesvragers: ‘Heel fijn om
het hier te kunnen bespreken!’ Een ander schreef: ‘Tot op heden is
er geen reden geweest de casus opnieuw in te brengen bij het TMT.
Wel wil ik TMT complimenteren met hun goede aanpak en adviezen.
Ik heb er veel aan gehad. Veel dank!’ Een gezinsmanager schrijft: ‘Ik
vond het heel prettig dat de casus zo snel besproken kon worden. De
manier waarop was ook prettig en meedenkend. Er werd geprobeerd
zo concreet mogelijke afspraken te maken.’

In 2018 heeft Samen DOEN voor het eerst een casus ingebracht bij
het TMT. Arzu Koç werkt als jeugd generalist bij Samen DOEN Bos &
Lommer en deelt graag haar ervaring over deze kennismaking met het
TMT.

Hoe wist je van het bestaan van het TMT?

In 2016 nam ik deel aan een presentatie over het TMT tijdens de Samen
DOEN Winterschool en vond dat zo interessant. Tijdens mijn studie
volgde ik de minor huiselijk geweld en seksueel misbruik, gegeven door
de Blijf Groep. Dat is altijd ook blijven hangen.
De casus die ik heb ingebracht gaat over een meisje van 16 jaar. Het
is een casus waar wij al lange tijd mee zitten, omdat we een heel naar
onderbuik gevoel hadden. Ik ben er lang misselijk van geweest. We
wisten gewoon niet of het gevoel terecht was. In het team zijn we hierin
niet gespecialiseerd. Niet in het herkennen, maar ook niet in het aanpakken. Wel kunnen we een collega van Jeugdbescherming consulteren.
Maar deze casus was zo specifiek, dat we ons er geen raad mee wisten.
Uiteindelijk gaf Veilig Thuis het advies gebruik te maken van het TMT.
Zo gezegd, zo gedaan.

Toen heb je contact opgenomen en de checklist ingevuld?
Het was fijn dat we de checklist anoniem konden invullen, zodat we
geen toestemming aan ouders hoefden te vragen. Het gezin was
namelijk gesloten en stond niet open voor hulpverlening. Samen met
onze stagiaire Mayke Cools heb ik de vraag geformuleerd: ‘is het terecht
dat we vermoedens van seksueel misbruik hebben bij dit meisje? ’ Dat
vonden we best wel confronterend. Het onderwerp seksueel misbruik
is een moeilijk onderwerp voor veel hulpverleners. Je wilt er natuurlijk
niet aan denken en gelukkig kom ik er niet veel mee in aanraking. Wel
denk ik dat het goed is dat wij meer op de signalen getraind worden.
Het is een eng onderwerp.
16
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Arzu Koç, jeugd generalist Samen DOEN

Je hebt dus geen eenduidig advies gekregen?

Het was waardevol om de TMT-leden met elkaar te horen discussiëren.
Ik kon als toehoorder denken: ‘die heeft gelijk, maar die heeft ook
gelijk!’ Wat zo mooi is, is dat we dat bij Samen DOEN ook doen. Ik
werk in een heel fijn team. Qua veiligheid en vertrouwen zijn wij, naar
mijn mening, het beste team. Wij zijn allemaal hulpverleners vanuit
andere organisaties. Iedereen heeft een andere moederorganisatie,
achtergrond en werkervaring, maar ook een andere kijk op dingen.
Dat is bij het TMT precies hetzelfde. Je ontvangt diverse adviezen en
inzichten en wordt niet in een bepaalde hoek geduwd. Het advies betrof
welke stappen we konden zetten. Dat vond ik heel fijn. En dat wij een
realiteitscheck kregen van: ‘heb je dit al gedaan? Is dit al opgepakt?
Heb je hier al contact mee gezocht?’

Kan Samen DOEN regievoerder zijn en als het moet
ouders dwingen bepaalde stappen te nemen?
Samen DOEN werkt niet in een dwang en drang kader, maar voert wel
regie en staat goed in contact met Jeugdbescherming. Wij kunnen
op- en afschalen. Als de zorgen zodanig hoog of anders zijn dat wij
18

het niet kunnen oppakken of dat er geen medewerking is, dan schalen
wij het op naar Jeugdbescherming of de William Schrikker Groep. Als
de zorgen verminderd zijn, de problemen opgepakt en de hulpvraag
is beantwoord dan kunnen wij de hulp afschalen naar bijvoorbeeld het
Ouder- en Kindteam.

Wat is er uiteindelijk met het meisje gebeurd?

Ouders zijn nu actief betrokken. We hebben een tolk meegenomen en
het beestje bij de naam genoemd.
We hebben onze zorgen geuit. Verteld dat het om seksueel misbruik
kon gaan en dat ze daar hulp voor moesten zoeken, maar dat het ook
te maken kon hebben met somberheidsklachten. Ze herkenden het
meteen. Het contact gaat rustig. Het meisje zelf ontkent alles en wil ons
niet spreken. We dringen ons niet op, maar willen wel in contact blijven
met het gezin. Het dossier is nog niet afgesloten. We zijn hulpverleners,
geen redders. We hebben geen toverstokje. We kunnen ouders er wel
bewust van maken wat er kan gebeuren en wat wij zien en dát we het
zien. Wij zien het, wij weten het en we zeggen het tegen jullie en we
zetten het ook in het systeem. Dat is al een begin.

Heb jij zelf advies voor je Samen DOEN collega’s?

Wat ik aan mijn collega’s mee wil geven is dat zij zeker moeten overleggen
met het TMT. Als een cliënt specialistische hulp nodig heeft, verwijzen wij
door. Zeker bij vermoedens van seksueel misbruik is het belangrijk om de
juiste hulp te zoeken. Het TMT is hierin gespecialiseerd. Heb je twijfels,
doe er dan wat mee. Je krijgt heel goed advies en een beter overzicht.
Die ongemakkelijkheid, die hoort wel bij zo’n casus als deze, want ik krijg
er nog steeds buikpijn van als ik er aan denk. Ik denk dat het zelfs niet
mogelijk is om hier gemakkelijk mee om te gaan of er geen naar gevoel
van te krijgen. Beter is het om je vermoedens uit te gaan spreken en hulp
te zoeken. En hopelijk zijn ze onterecht, maar dan ben je gerustgesteld.
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Als buitenstaander is het interessant om het te analyseren. Om daar
naar te kijken, te onderzoeken en iets van te leren. Maar als je er als
hulpverlener in zit, dan is het anders. Dan moet je actie ondernemen.
Het is echt heel eng om zelf actie te moeten ondernemen. Doe je het
wel goed? Je kunt iemand maken en breken en je wilt niemand breken.
En je wilt er voor zorgen, dat als er echt iets aan de hand is, de dader er
niet mee weg komt. Dus je moet voorzichtig zijn. Daarom is het goed om
een stappenplan te maken en adviezen te vragen bij de juiste mensen.
Ik denk dat het TMT de juiste ingang hiervoor is. De vermoedens die
wij hadden lagen alleen op het vlak van seksueel misbruik, maar na de
bijeenkomst dachten we: ‘he, er kan ook iets op een ander vlak aan de
hand zijn.’ Ik kreeg meerdere hypotheses te horen.
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