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In 2018 heeft het Twee of Meer sporen Team (TMT) 34 casussen besproken waarbij een vermoeden bestaat van seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie (gezin). Dat
is een flinke stijging ten op zichtte van de jaren daarvoor. In
2017 waren dit 20 casussen en in 2016 maar 14. Daarnaast
zijn een 4-tal casussen 2 of 3 maal besproken. Het was voor
de TMT-leden dus een druk jaar.
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 2018. We blikken terug en vooruit. Welke
casussen zijn er besproken? Hoe zit het met de opvolging
en evaluatie? Welke scholing is er dit jaar vanuit het TMT
gefinancierd?
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Inleiding

Terug- en vooruitblik
Nieuwe samenstelling TMT

Eind 2018 heeft Amsta/Karaad zich helaas teruggetrokken uit het TMT.
Gelukkig is er vervanging aangeboden vanuit Philadelphia. Op deze
manier blijft de hulpverleningssector voor mensen met een verstandelijke beperking een afvaardiging behouden in het TMT.
Ook TMT-lid Ruud Bullens (Diagnostisch Expertise Centrum) heeft na
jarenlange inzet afscheid moeten nemen. Om de forensische invalshoek
te behouden heeft De Waag aangeboden hun deelname voor een
proefperiode van een half jaar te bekijken.

Evaluatie door de TMT-leden

In 2018 werden maar liefst 34 casussen ingebracht. Dat steeds meer
Amsterdamse professionals het TMT weten te vinden is een goed teken.
Het besluit van Vellig Thuis om weer casuïstiek in te brengen, is hier
ongetwijfeld van invloed op geweest. Tijdens de evaluatie gaven de
TMT-leden aan dat zij het fijn vinden om aan de veiligheid van zo veel
kinderen een bijdrage te kunnen leveren.
Vaker dan voorheen werden casussen dit jaar al in een vroeg stadium
ingebracht. Soms bijna direct nadat er sprake was een ‘disclosure’. Ook
dit zien de TMT-leden als een goede ontwikkeling. Er kan dan direct
in de juiste volgorde te werk worden gegaan. Ook al is in een vroeg
stadium vaak nog niet alle informatie beschikbaar. Een inbrenger kan
dan gerust enige tijd later nogmaals langskomen. Op deze manier kan
een advies geëvalueerd en bijgesteld worden.
Het is de wens van de TMT-leden om in 2019 een jurist uit te nodigen om meer te vertellen over het op correcte wijze delen van
persoonsgegevens.

TMT workshop bij
Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Promotie van TMT is een continu aandachtspunt. Het verloop van personeel binnen de jeugdzorg is groot en onder andere het team van Veilig
Thuis is flink uitgebreid. In maart 2018 hebben we, daarom samen met
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De checklist wordt vernieuwd

De checklist die inbrengers moeten invullen voorafgaand aan de
bespreking zal komend jaar aangepast worden. Met name de vragen
over toestemming voor het delen van persoonsgegevens. Waar bijvoorbeeld eerst alleen toestemming van de ouders gevraagd werd, zal nu
ook expliciet toestemming aan de kinderen gevraagd worden. Immers,
vanaf de leeftijd van 12 jaar is dubbele toestemming van ouder en
kind voor bespreking nodig. Vanaf 16 is toestemming van het kind zelf
doorslaggevend.

Nieuwe folder

De TMT-folder is ook aan vernieuwing toe. Komend jaar zal er een upto-date versie van de folder worden uitgebracht. Deze nieuwe digitale
folder zal tevens tips bevatten om inbrengers te helpen in de gespreksvoering met ouders. Spreken over vermoedens van seksueel misbruik
en het vragen van toestemming voor bespreking van het gezin in het
TMT is regelmatig een behoorlijke uitdaging voor inbrengers. Met tips
en voorbeeldzinnen wil het TMT hen hierin ondersteunen.

De training Handelen bij (een vermoeden van)
seksueel misbruik

Wij streven er naar in het komend jaar deze training twee maal te organiseren. Opnieuw ontvangen medewerkers van Altra en de Opvoedpoli
scholing en bij nieuwe jeugdorganisaties zal de interesse in het volgen
van de training worden gepeild.
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Joyce van Amerongen en Gerard Hamoen, de vaste TMT-leden vanuit
Veilig Thuis, een presentatie gegeven aan medewerkers van Veilig
Thuis Amsterdam-Amstelland. Na een korte uitleg over wat het TMT is,
werden de aanwezigen uitgenodigd mee te denken in een voorbeeldcasus. Door een rol op zich te nemen van een TMT-lid of inbrenger, kon
men echt beleven hoe een TMT-bespreking verloopt.

Hoe werkt het TMT?
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 voorafgaand aan de bespreking een checklist ingevuld. De TMTleden zoeken in de registratie van hun eigen organisatie naar relevante
informatie over het betreffende gezin. Het delen van informatie over
een kind gebeurt uiteraard alleen met toestemming van de gezaghebbende ouder(s).
Alle hulpverleners die een vermoeden hebben van seksueel misbruik van
een cliënt in een afhankelijkheidsrelatie kunnen advies vragen. In praktijk blijkt dat de meeste adviesvragers werken voor Jeugdbescherming
of een andere gecertificeerde instelling, Veilig Thuis of de Jeugd-GGZ.
In het TMT zitten experts op het gebied van seksueel misbruik.
Ze zijn afkomstig van: Veilig Thuis, de Bascule, Jeugdbescherming
Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRight GGZ Jeugd en
Gezin Amsterdam, Arkin, Philadelphia, de Waag en de Raad voor de
Kinderbescherming.
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.
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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.
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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. 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.

Gerard Hamoen is werkzaam bij Veilig Thuis

Hoe veilig is dit kind?
En de andere kinderen?
Bijna elke donderdagmorgen TMT

In 2018 komen we bijna wekelijks bij elkaar. Elke donderdagmorgen
van 9 tot 10 uur. Nieuwe Achtergracht, 3e verdieping.
Vaccinatieafdeling voorbijlopen. Klapdeur door. Via het koffieapparaat
naar de overlegruimte. Vaak hangt er een papier met een pijl naar
TMT. Iedereen schuift rond de klok van negen aan tafel. Er is koffie
en rust. Marjolein heet de consultvrager welkom en vertelt rustig
in enkele zinnen wat we gaan doen en dat het advies van het TMT
dezelfde dag digitaal wordt verzonden. Een kaart met naam en
organisatie staat voor de consultvrager en de leden op tafel. Ik weet
dat iedereen zich goed heeft voorbereid. De consultvrager heeft
de meestal complexe casus beschreven op een formulier. Op het
formulier staan 19 vragen. De laatste vraag is de consultvraag. De
consultvrager heeft vaak ook al contact gehad met Marjolein. De
leden hebben bekeken of de casus bekend is in de eigen organisatie
en al nagedacht over vragen aan de consultvrager. De bespreking
duurt precies 1 uur.

Is het handig om te weten wat TMT is?

Het TMT heeft zeker een meerwaarde als je werkt met gezinnen
in Amsterdam en zicht wil krijgen op de veiligheid. Het zal vaker
gebeuren dat de onveiligheid in gezinnen veroorzaakt wordt door
seksueel misbruik. Het is niet altijd gelijk duidelijk wat er aan de
hand is. Soms zijn er lichte signalen of alleen het gevoel dat er iets
niet klopt. We weten inmiddels dat ook professionals signalen van
seksueel misbruik vaak laten liggen. Daar zijn veel redenen voor. In
het TMT kun je praten met collega’s die deskundig zijn. De vragen
gaan altijd over de veiligheid in het gezin en hoe de veiligheid
hersteld kan worden. De leden van het TMT zijn afkomstig van Veilig
Thuis, Jeugdbescherming, BRight GGZ, de Bascule, Raad voor de
Kinderbescherming, Bureau Zedenpolitie, de Waag, Arkin, Philadelphia
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Wat betekent eigenlijk TMT?

Antwoord: Twee-of meer sporenteam. Tja, misschien moet er eens een
andere naam bedacht worden.
Toch zegt de naam ook wel iets. Vaak is de vraag wat moet er nu
het eerst gebeuren. Bij vermoeden seksueel misbruik gaat het om
strafrecht en hulpverlening, maar ook om slachtoffers en plegers én
soms ook nieuwe slachtoffers.

Kan ik TMT overslaan of negeren?

Natuurlijk wordt bij de begeleiding van gezinnen door professionals
goed nagedacht. Vaak denken collega’s mee. Het gebeurt veel dat
ook de inbreng bij het TMT als mogelijkheid wordt genoemd. Bij
twijfel zijn er altijd mensen in de eigen organisatie die meer weten van
het TMT, ook kan natuurlijk Marjolein gebeld worden.
In 2018 hebben 34 collega’s van verschillende organisaties een zaak
ingebracht. Zondert twijfel kan ik zeggen blij te zijn met dit resultaat.
Deze collega’s staan sterker in het verkrijgen van zicht op de veiligheid
in deze gezinnen en weten beter hoe zij kunnen werken aan herstel.
TMT negeren of overslaan? Dat kan eigenlijk alleen als je weet wat het
TMT is, denk ik.
Amsterdam februari 2019, Gerard Hamoen
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en Steunpunt Seksueel Geweld. Het overleg wordt zeker als prettig
ervaren. De consultvragers werken bij Jeugdbescherming, Veilig Thuis,
jeugdhulpverlening of de zedenpolitie. Ook collega’s van Samen
Doen en het OKT kunnen hun vraag inbrengen. Kortom, door het
bespreken van een zaak bij het TMT krijg je snel een deskundig advies
bij complexe casuïstiek met signalen die wijzen naar seksueel misbruik.
Het gebeurt ook wel dat een gezin na enige tijd opnieuw besproken
wordt. Het is wel goed om te weten dat het TMT niets overneemt. De
consultvrager blijft verantwoordelijk.
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Casussen

In 2018 zijn 34 casussen besproken. Een 4-tal casussen zijn 2 of 3 keer
besproken en een zaak uit 2017 is voor een tweede maal besproken.
Daarnaast hebben de TMT-leden 3 keer schriftelijk advies uitgebracht.
Informatie over een gezin kan alleen gedeeld worden wanneer hier toestemming voor is van de (beide) gezaghebbende ouder(s), omdat een
aantal adviesvragers een casus in een zeer vroeg stadium inbrachten is
deze 6 keer anoniem besproken.

De adviesvragers

Gezinsmanagers van Jeugdbescherming Amsterdam vroegen 16 maal
advies, Veilig Thuis 8 maal, de GGZ instelling BRight en de Zedenpolitie
beiden 3 maal en Spirit Jeugdhulp, Samen Doen, de Opvoedpoli en de
William Schrikker Stichting elk één maal.

De gezinnen

Het overgrote deel van de kinderen komt uit gezinnen waar veel problemen speelt. 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.
Wel zien we een afname in de bijkomende problematiek ten opzichte
van voorgaande jaren. Wellicht is dit te verklaren doordat hulpverleners
in een eerder stadium hulp van het TMT lijken te vragen.

De vermoedelijke slachtoffers

Er is advies gevraagd over 33 kinderen bij wie een vermoeden van
seksueel misbruik speelde. 23 meisjes en 10 jongens. Omdat ook de
veiligheid van de andere kinderen in het systeem voor het TMT van
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groot belang is, worden ook zij besproken. In totaal zijn er 64 kinderen
besproken, 40 meisjes en 23 jongens, en 1 kind waarvan de gender
onbekend was.

De signaleerders

De signalen die kunnen wijzen op misbruik worden door verschillende
betrokkenen opgemerkt. In 8 van de besproken casussen was een van
de ouders degene die in actie kwam door hun zorgen te bespreken
met jeugdhulpverlening of de huisarts. 2 keer was dit een pleegouder
en opvallend dit jaar 4 keer een oudere (half)zus. In 8 casussen signaleerde iemand die professioneel betrokken was bij het kind het mogelijk
misbruik. Dit betrof dan een gezinsmanager of onderzoeker van Veilig
Thuis.

De vermoedelijke plegers

In alle gevallen ging het om vermoedens van seksuele kindermishandeling. (Strafrechtelijk) onderzoek zou moeten kunnen uitwijzen of de
aantijgingen ook feitelijk bewezen kunnen worden. De vermoedelijke
plegers waren in bijna alle gevallen iemand die dicht bij het kind(eren)
stond. In de meeste gevallen was dit de (stief)vader van een kind. Bij
sommige kinderen was er een vermoeden van meerdere plegers.
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buur
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22 X verwijzing nieuwe hulpverlener
20 X extra opvoedondersteuning
18 X onderzoek veiligheid thuisstuatie
17 X aangifte doen bij politie
16 X psychologisch onderzoek of behandeling kind
14 X psychologisch onderzoek verm. pleger
13 X melden Veilig Thuis
12 X psychologisch onderzoek of behandeling ouder
10 X lichamelijk onderzoek kind
9 X OTS verlengen of aanvragen
8 X Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
7 X UHP verlengen of aanvragen
7 X sancties verbinden aan niet nakomen afspraak
5 X opnieuw in TMT bespreken
1 X onderzoek verstandelijke beperking ouders

TMT Adviezen 2018
De adviezen

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 kiezen van de juiste
hulpverlening. Het TMT raadt regelmatig aan om nader onderzoek naar
de veiligheid van het kind, of nader psychologisch onderzoek van het
vermoedelijke slachtoffer, 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 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 is 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 13 casussen was er al aangifte bij Bureau Zedenpolitie gedaan.
In 17 andere casussen adviseerde het TMT dit alsnog te doen.
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‘Door de training zijn we ons
er bewust van geworden
dat je ook op een verkeerde
manier kan doorvragen.’
Medewerkers van de opvoedpoli Amsterdam volgden dit
jaar de TMT-training ‘Handelen bij (een vermoeden van)
seksueel misbruik’. De Opvoedpoli behandelt kinderen en
jongeren met (complexe) psychische problemen. Zij bieden
geïntegreerde jeugd GGZ en jeugdhulp. Hoofdbehandelaar
van de Opvoedpoli Oost en initiatiefneemster Heleen Verhagen
vertelt hoe zij dit ervaren hebben.

Signaleren

Toen ik het programma van deze training zag was het voor mij
direct duidelijk dat het goed aansloot bij de behoeftes van de
Opvoedpoli. Ik probeerde al een paar jaar het signaleren van
seksueel overschrijdend gedrag op de kaart te zetten. Dat was best
ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we met de directie van Amsterdam
besloten dat we de koe bij de horens vatten en van start gaan met het
trainen van de medewerkers.
Tijdens de training zijn we er eigenlijk achter gekomen hoe weinig we
wisten. Voor veel mensen was het kernpunt van deze training om een
antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat houdt je tegen om vragen te
stellen als je een vermoeden hebt?’
De deelnemers vonden dat het programma goed afgestemd werd op
de vragen die ze hadden. Natuurlijk zijn er wat verschillen. De één wist
al meer over het onderwerp dan de ander. Maar voor iedereen is het
onderwerp absoluut op de kaart komen te staan. Nu is het de kunst
om het voor de hele organisatie op de kaart te houden.

Aandachtsfunctionarissen en
een implementatieplan

Om dit voor elkaar te krijgen heb ik een implementatieplan
geschreven inclusief tijdspad en einddoelen voor 2019. We hebben nu
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Heleen Verhagen, hoofdbehandelaar van de Opvoedpoli Oost en initiatiefneemster

op elke poli aandachtsfunctionarissen seksueel misbruik. Zij zien elkaar
eens in de drie maanden. Om te bespreken waar ze tegen aanlopen
en wat er verder ontwikkeld moet worden. Ook hebben we op elke
poli één keer in de week een overleg waar nieuwe aanmeldingen en
onveiligheid bij gezinnen die wij begeleiden worden besproken. De
aandachtsfunctionarissen zijn hier dan ook bij.

Juiste manier doorvragen

Hiervoor was het soms onduidelijk wat er moest gebeuren bij een
vermoeden van seksueel misbruik. Na een duidelijke onthulling, denk
ik dat iedereen wel wist hoe ze moesten handelen. Veel lastiger wordt
het bij vermoedens. Hoe vraag je op de juiste manier door? Door
de training zijn we ons er bewust van geworden dat je ook op een
verkeerde manier kan doorvragen.
Ook wat betreft behandeling maken we nu betere keuzes. Niet
elke poli heeft hetzelfde behandelaanbod. En daar waar we zelf
onvoldoende te bieden hebben, willen we goed doorverwijzen.
Onderdeel van het implementatieplan is ook een aanscherping van
de aanmeldprocedures. Het is belangrijk om bij een aanmelding
al de juiste vragen stellen. Zo kunnen we een kind bij de juiste
poli onderbrengen of in overleg met de aandachtsfunctionaris
doorverwijzen.Hier zijn nog wel stappen in te zetten. Vóór 1 maart
wil ik dat het heel duidelijk is wat we wel en wat we niet doen en
wanneer een vraag echt te complex is. Er zijn in het verleden soms wel
gezinnen aangemeld waarvan ik dacht: “Als ik eerder had geweten
wat er echt met dat gezin aan de hand is, dan was het beter geweest
dat ze meteen naar een andere instelling doorverwezen waren.”

Vervolg- of verdiepingstrainingen

Voor de mensen die al getraind zijn, willen we nog een verdiepingsdag
gaan organiseren. Dan kan iedereen samen bespreken of ze het
geleerde ook echt in de praktijk gebruiken. Ik wil dat iedereen
uiteindelijk de training heeft gedaan. De gezinscoaches, spel- en
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Workshops voor collega’s

De uitdaging is en blijft: hoe houd je het op de kaart. Door alle
mensen die de training gevolgd hebben te vragen om een workshop
te geven, hoop ik dat de kennis doorsijpelt naar alle poli’s in
Amsterdam. Zo’n workshop kan bijvoorbeeld gaan over hun rol als
aandachtsfunctionaris of het Vlaggensysteem. Het is leuk om een
workshop te geven. En dan lijkt het alsof we expert zijn. Dat zijn we
niet. We weten misschien net iets meer dan de meesten, maar dat is
het. Maar iedereen wil het doen. Ze zijn enthousiast en gaan door. Je
leert er uiteindelijk zelf het meeste van.

Niet iedereen specialist

Natuurlijk hoeft niet iedere Opvoedpoli-medewerker een specialist
op het gebied van seksueel misbruik te worden. Iedereen heeft zijn
eigen specialismen. Maar je moet ook voor andere dingen ingezet
kunnen worden. Seksueel misbruik vind ik hierin ook nog een apart
geval. Er zijn collega’s die aangeven het echt heel moeilijk te vinden
en het niet te kunnen. Dan kan je daar een gesprek over hebben.
Soms is de uitkomst van zo’n gesprek dat een collega bijgeschoold
kan worden, maar soms kan ook besloten worden dat deze collega
dat vooralsnog niet hoeft te doen. Want ik weet hoe de praktijk is:
je kan niet eindeloos blijven begeleiden. Dus ik vind ook dat mensen
daar een keuze in mogen maken. Mits ze maar wel allemaal in de
intakefases hele algemene vragen aan ouders stellen: ‘Wat weet je
van de seksuele ontwikkeling? Hoe verloopt het bij je kind? Heb je er
wel eens zorgen over?’ Als er dan een zorg uitkomt of er is opvallend
gedrag, dan moeten er voldoende mensen in een team zijn die dat
verder kunnen dragen.
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systeemtherapeuten van Oost staan te springen, die willen heel graag.
Ik kan mij nog niet voorstellen wat een vervolgtraining in zou houden.
Maar wellicht als de groep die nu de training heeft gedaan zich verder
ontwikkelt dat er weer nieuwe vragen naar boven komen. Dan weten
we het TMT te vinden.

‘Wat heeft de training jou opgeleverd?’
Op deze vraag kwamen reacties zoals:

‘Ontzettend veel inhoudelijke en
praktische kennis. Het heeft drempels weggenomen m.b.t. signaleren
van- en omgaan met misbruik en
bewustzijn hiervan gecreëerd.’

‘Weer vertrouwd voelen om
het onderwerp aan te snijden.
Structuur in aanpak.’

Inzichten in signalen en
gespreksvoering, maar ook hoe
trauma tot uiting komt en hoe je
hier in gesprekken rekening mee
kan houden.’

‘Besef van je houding in
gesprekken. Veel achtergrond
kennis waardoor je zelfverzekerder
in een gesprek kan zitten.’

Scholing
In 2018 is de TMT-training Handelen bij (een vermoeden van) seksueel
misbruik opnieuw door Altra en Spirit afgenomen. In het najaar is voor
het eerst binnen de Opvoedpoli de training georganiseerd.

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 heel 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. De
scholing wordt gefinancierd vanuit de TMT-subsidie van de Gemeente
Amsterdam. Het scholingsprogramma is gericht op het leren omgaan
met (vermoedens van) seksueel misbruik en gedragsproblemen als
gevolg van seksueel misbruik en beslaat 5 dagdelen.

Drie trainingen in 2018

Als eerste werden dit jaar bij jeugdhulpverleningsinstelling Spirit een
groep medewerkers van Pinq en de Koppeling getraind. Pinq is het
behandelcentrum van Spirit Specifieq voor meisjes tussen de 12 en 18
jaar die slachtoffer zijn geworden van loverboys. De Koppeling is een
behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongens en meisjes van 12 tot
18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Zij krijgen behandeling in een
gesloten setting.
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In mei en juni zijn 15 medewerkers van Ouderschap Blijft/Altra geschoold.
Ouderschap Blijft biedt hulp aan scheidende of gescheiden ouders in
een complexe of conflictueuze situatie.
Twaalf gedragsdeskundigen van de Opvoeldpoli hebben in september
en oktober de uit vijf dagdelen bestaande training ontvangen. De
Opvoedpoli biedt basis- en specialistische jeugd-GGZ en jeugd- en
opvoedhulp aan gezinnen met kinderen van 0 - 23 jaar.
De waardering van de cursisten was opnieuw erg goed.

Opvolging en
evaluatie
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. Van de 34
besproken zaken hebben een groot aantal inbrengers het opvolgformulier ingevuld: 21.
Gemiddeld beoordeelden de adviesvragers het TMT met een 8.
Complimenten die het TMT krijgt van de adviesvragers: ‘Jullie hebben
mij verder geholpen met deze lastige casus.’ ‘Het was goed om er verschillende meningen over te horen. Dit helpt om een koers te bepalen
en om acties te ondernemen.’ Een ander schreef: ‘De vraag die voor
mij belangrijk was; wat doe ik met de terugkerende vraag of hier wel of
geen sprake is van seksueel misbruik? Ik heb nu de focus voor mezelf
kunnen verleggen naar de vraag: wat heeft dit kind nu echt nodig?’
Het merendeel van de kernpunten (70%) van de adviezen zijn uitgevoerd. De overige adviezen konden gedeeltelijk worden uitgevoerd.
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. In twee
zaken was opschaling naar een gecertificeerde instelling gewenst, waardoor het oppakken van de adviezen niet direct tot uitvoering kwamen
vanwege de wachtlijst.
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In het opvolg- en evaluatieformulier wordt gevraagd of er inmiddels
goed zicht is op de veiligheid van de besproken kinderen. Helaas was
dat in 1 casus nog niet het geval. De reden hiervoor was dat de OTS
was uitgesproken, maar er nog geen overdracht naar de gecertificeerde
instelling had plaatsgevonden.
Volgens 5 adviesvragers was er voor de kinderen nog geen passende
hulpverlening ingezet. De oorzaken hiervoor lopen uiteen: van een
wachtlijst, een moeder die het niet eens was met het hulpverleningsplan
tot een meisje wat zelf niets wilde. Twee zaken zijn in een vroeg stadium
bij het TMT ingebracht welke in 2019 voor een tweede maal besproken
worden.
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