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Inleiding

In 2019 zijn er 27 casussen in het Twee of Meer sporen 
Team (TMT) besproken waarbij een vermoeden bestaat 
van seksueel misbruik binnen een afhankelijkheidsrelatie 
(gezin). Daarnaast zijn een 3-tal casussen 2 maal voor advies 
ingebracht.
In 2018 was er sprake van een uitschieter van 34 zaken. In 
2017 waren dit 20 casussen.

Het TMT is een stedelijk multidisciplinair expertiseteam met 
leden afkomstig uit verschillende (jeugd-) zorgorganisaties 
en de Zedenpolitie. De vermeende slachtoffers zijn kinde-
ren, 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 2019. 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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Terug- en vooruitblik 

Samenstelling TMT
Na een proefperiode van een half jaar zijn we blij dat de Waag in 2019 
een vaste deelnemer is geworden van het TMT waarmee de forensische 
invalshoek ten aanzien van plegers behouden is gebleven. 

Evaluatie door de TMT-leden
Unaniem wordt de positieve sfeer en de prettige samenwerking 
genoemd door de TMT-leden. ’Ik vind het een inspirerende en kwallita-
tief goed scorende club bij elkaar’, vertelt een TMT-lid. 
Onder andere door de doorstroom van medewerkers bij de diverse 
Amsterdamse zorginstellingen, is het bekend maken en houden van het 
TMT een blijvend aandachtspunt. Aandacht voor de vermoedens van 
seksueel misbruik staat binnen Veilig Thuis goed op de agenda. Vanaf 1 
januari 2019 is de verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk 
geweld van start gegaan. Het TMT vraagt zich af of dit op termijn meer 
casuistiek gaat brengen. 
Het TMT had dit jaar meer te maken met oplopende wachttijden in de 
hulpverlening zodat de gegeven adviezen niet of op een later tijdstip 
uitgevoerd konden worden. 
De TMT-leden geven aan het fijn te vinden dat het (L)VB en plegerper-
spectief weer goed vertegenwoordigd zijn. 
Ook in 2019 hadden we weer redelijk wat zaken die in een vroeg sta-
dium werden ingebracht. Een goede zaak vindt het TMT, maar nadeel is 
dan wel soms dat er nog wat weinig informatie beschikbaar is. Het is de 
wens van de TMT-leden om in 2020 een jurist uit te nodigen om meer 
te vertellen over het op correcte wijze delen van persoonsgegevens. 

Vragenwaaier Seksualiteit en intimiteit
Informatie over het TMT is door Jeugdbescherming opgenomen in een 
vernieuwde vragenwaaier onder het kopje Verkorte versie routeklap-
per aanpak seksueel misbruik. In de gezinnen waarmee professionals in 
de Jeugdzorg te maken hebben, kan er iets aan de hand zijn rondom 
seksualiteit en intimiteit. De vragenwaaier helpt bij het bespreekbaar 
maken: welke vragen kun je stellen in een gesprek met ouders en kinde-
ren? De waaier geeft professionals handvatten voor de gespreksvoering 

6



met ouders en kinderen, handig onderverdeeld in verschillende leef-
tijdscategorieën. Daarnaast beschrijft het de acties die je kunt nemen bij 
(vermoedens van) acuut en langlopend misbruik of en bij mensenhandel. 

Workshop Veilig delen
Met de invoering van de AVG in 2018 is inhoudelijk niet echt veel ver-
anderd in wat wel en niet mag met persoonsgegevens. Maar er zijn 
wel een aantal verplichtingen en verzwaring in controle en rechten van 
betrokkenen. Binnen een multidisciplinair team als het TMT werken 
diverse organisaties vanuit verschillende disciplines, elk met hun eigen 
privacy protocol, nauw samen. Om zorgvuldig gegevens uit te kunnen 
wisselen en een plan van aanpak af te stemmen, vraagt de adviesvrager 
altijd toestemming aan de ouders en/of het kind. Om het privacy beleid 
nog verder aan te scherpen gaat het TMT onder leiding van een privacy-
deskundige dieper in op vragen/dillema’s. In een open discussie hopen 
we tot antwoorden te komen waarmee men direct aan de slag kan.

Nieuwe folder
Mede met de informatie uit bovengenoemde workshop, gaat de TMT-
folder geüpdatet worden. Deze nieuwe digitale folder zal ook tips 
bevatten om inbrengers te helpen in de gespreksvoering met ouders. 
Spreken over vermoedens van seksueel misbruik en het vragen van toe-
stemming 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 
In 2020 wordt deze training twee maal gegeven. Opnieuw ontvangen 
medewerkers van Altra de training. Samen DOEN heeft het inititatief 
genomen voor een eerste open inschrijf versie waar gedragsdeskundi-
gen vanuit verschillende organisaties aan deelenemen. Voor de mede-
werkers van de Opvoedpoli wordt er in het najaar een verdiepingsdag 
georganiseerd. 

foto: Helmut Gevert
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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 TMT-
leden 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 gezagheb-
bende ouder(s) en kinderen vanaf 12 jaar. 

Alle hulpverleners die een vermoeden hebben van seksueel misbruik van 
een cliënt in een afhankelijkheidsrelatie kunnen advies vragen. In prak-
tijk blijkt dat de meeste adviesvragers werken voor Jeugdbescherming 
of een andere gecertificeerde instelling, Veilig Thuis, Samen DOEN of 
de Jeugd-GGZ.

In het TMT zitten experts op het gebied van seksueel misbruik. Ze 
zijn afkomstig van: Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, de Bascule, 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Bureau Zedenpolitie, BRight 
GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam, Arkin, Philadelphia, de Waag en de 
Raad voor de Kinderbescherming.

8



De adviesvrager is zelf altijd aanwezig bij de bespreking, geeft toelich-
ting 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 zij zelf verantwoordelijk blijven 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. Als er direct hulp nodig is, 
worden de mogelijkheden vanuit de aanwezige instellingen besproken 
en afgewogen. 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 evaluatie-
formulier 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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Als politieman bevind je je vaak tussen andere politiemensen, dat 
klinkt best wel logisch. Vaak met hetzelfde gedachtegoed, opleiding, 
ervaringen, (aparte) humor etc. De laatste jaren wordt vaak aan 
politiemensen de vraag gesteld (vooral door leidinggevende tijdens 
bijvoorbeeld een functioneringsgesprek): ‘Werk je geregeld met 
ketenpartners?’ of ‘Hoe is je contact met ketenpartners?’

Toen ik 18 was, solliciteerde ik via een briefje uit de Avrobode. Bij de 
vraag: ‘Waarom wil je bij de politie werken?’ vulde ik netjes op de 
stippellijntjes in ‘omdat ik graag mensen wil helpen.’
Vervolgens werd ik in de jaren ‘80 op bureau Warmoesstraat geplaatst 
en kan ik mij niet herinneren dat ik in deze roerige periode veel 
mensen heb geholpen in de klassieke zin van het woord (behalve 
dan het ziekenhuis in). Had iemand mij destijds gevraagd over mijn 
ketenpartner, dan zou ik dat geïnterpreteerd hebben als de geboeide 
medemens die ik naar een van staatswege betaalde hotelkamer 
begeleidde.

Een aantal jaren later ging ik aan het werk bij diverse rechercheteams 
tegen de georganiseerde criminaliteit. Heimelijk werken en vooral 
geen informatie delen was het credo, en dan al helemaal niet met 
partners buiten de politie. Alle afbreukrisico’s moesten minimaal zijn. 
Kortom ketenpartners behoudens het openbaar ministerie: zero!

Ongeveer 10 jaar geleden begon ik bij de Zedenpolitie en werd ik 
geïntroduceerd bij het TMT.

Verschillende petten, 
dezelfde motivatie

Peter van den Wijngaard is werkzaam bij de Zedenpolitie / Regionale Eenheid 
Amsterdam
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Daar zat ik dan. Tussen een bont gezelschap van ketenpartners; 
Veilig Thuis, Jeugdbescherming, BRight GGZ, de Bascule, Raad voor 
de Kinderbescherming, de Waag, Arkin, Philadelphia en Steunpunt 
Seksueel Geweld. Mijn eerste indruk was wat een goed stel en wat 
een kennis is hier in huis. Het duizelde mij even hoeveel verschillende 
zorgaanbieders er waren en dacht ik dat ik het eindelijk een beetje in 
kaart had, veranderde de naam weer.

Nu, bijna elke donderdagochtend, genieten zowel ik als mijn 
vervangster Nienke er nog elke keer van.
Zoveel verschillende inzichten, werkwijzen, achtergronden, humor, 
vaktaal. De politie is echt wel leuk, maar inzicht krijgen van en 
samenwerken met ander organisaties kan soms verhelderend en 
motiverend werken. De ‘korte lijntjes’ waarbij we (ook buiten de TMT 
vergadering) met elkaar kunnen sparren werkt pragmatisch en snel. 
Maar het meeste belangrijke is de vakkennis en de bezieling die 
binnen het TMT aanwezig is.

In de hoek van de vergaderruimte van het TMT 
hangt één pet, een politiepet (ik vermoed ooit 
door Marianne van Staa opgehangen). Als ik 
die zie denk ik vaak, we zitten hier allemaal met 
verschillende petten, maar hebben allemaal 
slechts 1 doel, het helpen van mensen/kinderen!

Zo klopt het toch nog een beetje wat ik ooit als 18-jarige heb ingevuld 
op het Avrobode formuliertje!
 

Verschillende petten, 
dezelfde motivatie

foto: Chris Greene
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In 2019 zijn 27 casussen besproken. Een 3-tal casussen zijn 2 keer 
besproken. Van de 27 casussen hebben de TMT-leden 3 keer schriftelijk 
advies uitgebracht. In totaal is het TMT dus 30 donderdagochtenden bij 
elkaar gekomen. 
Informatie over een gezin kan alleen gedeeld worden wanneer hier 
toestemming voor is van de (beide) gezaghebbende ouder(s) en/of het 
kind. Bij uitzondering kan een casus anoniem besproken worden. In 
2019 zijn 7 casussen anoniem besproken.

De adviesvragers 
Gezinsmanagers van Jeugdbescherming Amsterdam vroegen 11 maal 
advies, Veilig Thuis 3 maal, SamenDOEN 4 maal, BRight GGZ, Care 
Express, MEE, Jeugdteam 4 Zaandam elk 1 maal. Er waren ook advies-
vragers van verschillende organisaties die samen een casus inbrach-
ten: Jeugdbescherming en Altra, Jeugdbescherming en Veilig Thuis, 
Jeugdbescherming en Arkin, SamenDOEN en Veilig Thuis en Veilig 
Thuis en de William Schrikker Stichting. 

De gezinnen
Veel van de kinderen komen 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, 
echtscheidingen met veel conflicten en signalen van andere vormen 
van kindermishandeling of verwaarlozing. In een aantal gezinnen waren 
meerdere hulpverleningsinstanties al langere tijd betrokken. Wel zien 
we een kleine 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.
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De vermoedelijke slachtoffers
Er is advies gevraagd over 29 kinderen bij wie een vermoeden van 
seksueel misbruik speelde, 24 meisjes en 5 jongens. Drie maal betrof 
het een meerderjarige met een verstandelijke beperking. Omdat ook 
de veiligheid van de andere kinderen in het systeem voor het TMT van 
groot belang is, worden ook zij besproken. In totaal zijn er 39 kinderen 
besproken, 25 meisjes en 14 jongens.

De signaleerders 
De signalen, die kunnen wijzen op misbruik, worden door verschillende 
betrokkenen opgemerkt. 
In 11 van de besproken casussen was een van de (gezins-)ouders degene 
die in actie kwam door hun zorgen te bespreken met iemand van de 
jeugdhulpverlening. 7 keer was het iemand anders uit het systeem, zoals 
een zus, een vriendin van een broer of een tante. In 6 casussen signa-
leerde iemand die professioneel betrokken was bij het kind het mogelijk 
misbruik (gezinsmanager of Veilig Thuis), maar ook vanuit school kwam 
3 maal in 2019 een signaal binnen.

De vermoedelijke plegers
De vermoedelijke plegers waren in bijna alle gevallen iemand die dicht 
bij het kind(eren) stond. In de meeste gevallen was dit de (stief- of 
pleeg-) vader van een kind. In twee casussen was er een vermoeden 
van meerdere plegers. In één casus is de pleger onbekend. Opvallend 
was dat het voor het eerst sinds jaren een moeder de vermoedelijke 
pleger was. 
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De casussen

Leeftijd vermoedelijke slachtoffers Signaleerders Vermoedelijke plegers
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TMT Adviezen 2019

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 onder-
bouwing 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 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 ver-
schillende 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 verhelde-
rend. In 7 casussen was er al aangifte bij Bureau Zedenpolitie gedaan. 
In 10 casussen adviseerde het TMT dit alsnog te doen.

17 X verwijzing nieuwe hulpverlener

17 X extra opvoedondersteuning

17 X psychologisch onderzoek of behandeling kind

16 X melden Veilig Thuis

15 X onderzoek veiligheid thuissituatie

13 X psychologisch onderzoek of behandeling ouder

12 X psychologisch onderz./beh. vermoedelijke pleger

10 X aangifte doen bij politie

7 X lichamelijk onderzoek kind

7 X sancties verbinden aan niet nakomen afspraken

4 X Raad voor de Kinderbescherming inschakelen

3 X OTS verlengen of aanvragen

3 X UHP verlengen of aanvragen

3 X opnieuw in TMT bespreken

2 X onderzoek 
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Linda van Laarhoven is werkzaam bij Altra als adviseur en opleider

De TMT-training ‘Handelen bij (een vermoeden van) seksueel 
misbruik’ wordt sinds 2012 met groot enthousiasme ontvangen 
door de medewerkers van Altra. Altra is een grote instelling 
voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam 
en omstreken en biedt hulp zowel thuis als op school; daar 
waar die nodig is en het beste werkt. Tijd voor een interview 
met Altra adviseur en opleider Linda van Laarhoven.

Theorie
Vanaf het begin ben ik betrokken bij de organisatie van de training. Die 
is nu zo’n 7 maal binnen Altra georganiseerd. Net als Signs of Safety 
krijgt iedereen standaard de training aangeboden als je hier werkt. En 
de mensen willen het ook allemaal. Het is soms wel wat geregel: mensen 
moeten vrijgemaakt worden, financieel declarabel zijn. 
Wat ze heel goed vinden en hun goed helpt in het werk, is de theorie 
die ze krijgen. Dat is echt nieuw en aanvullend voor hen. En dat ze 
tijdens de training oefenen, zodat ze kennis én vaardigheden krijgen. 
Medewerkers zeggen nu te weten wat ze in de praktijk écht moeten 
doen. De theorie is belangrijk voor de kennis, maar ze weten nu ook 
waar ze op moeten letten, hoe je het kan zien en dan leren ze ook nog 
de gespreksvaardigheden. 

In de huidige opleidingen komt het onderwerp seksueel misbruik naar 
voren en het is gewoon écht een lastig onderwerp. De Hogeschool van 
Amsterdam is daarom binnen het lectoraat ‘kwaliteit en effectiviteit in de 
zorg voor jeugd’ bezig met het ontwikkelen van een chatbot waarmee 
professionals reflecteren op de manier waarop zij gesprekken voeren 
over seksualiteit. Zowel Altra als Spirit zijn betrokken bij dit project. 
Ik denk dat als je dit ingewikkelde thema durft aan te raken, durf je alles 
in principe. Bij ons sluit het mooi aan bij de Signs of Safety en Focus op 
Veiligheid1 trainingen. Onze mensen zijn behoorlijk toegerust om inge-

‘Ik denk dat als je dit 
ingewikkelde thema durft 
aan te raken, durf je alles in 
principe.’

17 X verwijzing nieuwe hulpverlener

17 X extra opvoedondersteuning

17 X psychologisch onderzoek of behandeling kind

16 X melden Veilig Thuis

15 X onderzoek veiligheid thuissituatie

13 X psychologisch onderzoek of behandeling ouder

12 X psychologisch onderz./beh. vermoedelijke pleger

10 X aangifte doen bij politie

7 X lichamelijk onderzoek kind

7 X sancties verbinden aan niet nakomen afspraken

4 X Raad voor de Kinderbescherming inschakelen

3 X OTS verlengen of aanvragen

3 X UHP verlengen of aanvragen

3 X opnieuw in TMT bespreken

2 X onderzoek 

1. Signs of Safety en 
Focus op Veiligheid 
zijn beide trainingen 
om professionals 
te versterken in het 
bespreekbaar maken 
van signalen van 
onveilige situaties 
voor kinderen en 
gezinnen. Op zo’n 
manier dat ouders 
zich niet beschuldigd 
voelen en de verant-
woordelijkheid nemen 
om het thuis veilig te 
maken voor kinderen. 
In deze training leren 
professionals ook om 
onveiligheid thuis en 
veiligheid met kinde-
ren te bespreken.
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wikkelde dingen te bespreken op een manier die niet beschuldigend is, 
maar wat voor ouders aanvaardbaar is. Ik deed ooit een stukje mee aan 
de Signs of Safety-training en moest een dangers-statement met ouders 
maken: je vraagt het verhaal aan ouders en aan kinderen en dat vat je 
samen. Dat is toch ingewikkeld! Om het oordeelloos te formuleren. En 
je wilt bij de ander de verantwoordelijkheid laten en de ander in actie 
zetten. Ik kwam er niet uit hoor. Met deze training erbij hebben mensen 
een mooi pakket. 

Veranderingen
Al lange tijd volgen de structuurveranderingen binnen de jeugdzorg 
zich snel op elkaar op. Het is bijna niet bij te houden. In 2015 was er 
de grote transitie. Ambulant medewerkers werden vanuit Altra bij de 
OKT’s en Samen DOEN teams geplaatst. Nu komen er buurtteams als 
een soort schil om de OKT’s heen. Hier kan iedereen van 0 tot 100 met 
vragen terecht. Hier weer omheen krijg je wijkteams voor specialistische 
jeugdhulp. Samen DOEN gaat op in de buurtteams en in de specialis-
tische jeugdhulp.
Medewerkers vragen zich af waar ze terecht komen en hoe ze hun des-
kundigheid in stand kunnen blijven houden? Hoe verliezen we straks 
de expertise op het kind niet? Ik maak me zorgen over de energie van 
mensen, want die gaat in verandering zitten en niet in de inhoud. Je 
moet integraal werken en maatwerk leveren en ik zeg niet of dit goed 
of slecht is, maar hoe houden we het methodisch werken in stand waar 
goede resultaten mee worden behaald? Dat moet ik met hun gaan 
bespreken. Wat kunnen mensen zelf en wat met elkaar? Ook moet 
er gekeken worden waar de aandachtsfunctionarissen Veiligheid en 
Seksualiteit komen te zitten.

Eerder kwam iemand dan terug in het team vanuit de training en dan 
was daar een gedragswetenschapper die als het ware boven het team 
hing die ook de TMT-training had gevolgd. Met de opgedane kennis 
werd in de casuïstiekbesprekingen naar de casussen gekeken. Deze 
ervaren gedragswetenschappers hebben in de afgelopen jaren allemaal 
een andere rol gekregen. In plaats van coach voor de hulpverleners en 
eindverantwoordelijke voor de hulpverlening behandelen zij nu zelf de 
kinderen. Ook zijn veel ervaren gedragswetenschappers naar het OKT 
gegaan. Dus we zijn nu jonge mensen aan het opleiden. Het is moeilijk 
om de kennis binnen te houden. Ik zie wel dat de mensen die al 20 
á 25 jaar bij Altra werken, gepokt en gemazeld zijn. Zij zorgen voor 
de borging. Soms krijg ik het idee dat vakmanschap als iets ouderwets 
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gezien wordt en dat samenwerking belangrijker wordt gevonden. 
Ik denk dat als je naar de dokter gaat, wil je ook dat deze goed opgeleid 
is. Hoezo onze hulpverleners niet…? Iedereen moet alles kunnen. Ik ga 
niet zeggen dat het niet werkt, maar van het methodisch werken kennen 
we een aantal dingen dat werkt. Hoe kan dit gecombineerd worden, 
zodat het helemaal werkt? 

Borging van de kennis
We zijn ook in SIGRA2-verband actief. Hoe kan je nou met alle orga-
nisaties uit de stad, en we bieden een beetje hetzelfde aan, niet veel 
meer kennis bundelen of van elkaar leren? Het lijkt heel makkelijk om 
bijvoorbeeld alle trainingen op intranet te plaatsen, zodat medewerkers 
erbij kunnen met twee muisklikjes. 
Wij denken nog in die structuren van teams, dat het op die manier 
ingebed moet worden. In deze bewegende tijd, vind ik dat lastig. Nu 
gaat het weer schuiven. Het duurt dan even voordat je die structuur 
van inbedding hebt. Dan is die nieuwe digitale leeromgeving van de 
TMT-training geweldig, én de chatbot. Omdat er zowel bij Spirit als bij 
Altra mensen met deze methode getraind zijn, heb ik voorgesteld om 
de chatbot als uitgangspunt te gebruiken. Ik heb voorgesteld om het 
rondom deze training te ontwikkelen, want de chatbot kan dan gebruikt 
worden voor borging. Iedereen stond hier wel voor open. Ik hoop dat 
het lukt, want het past in deze tijd van voortdurende verschuivingen. Je 
weet zo als hulpverlener en gedragswetenschapper hoe je een gesprek 
kan oefenen. 
Als organisatie denken we in termen van trainingen. We willen nu gaan 
proberen om in thema’s te gaan denken. Over welke thema’s hebben we 
het nu en hoe kunnen we daar een training voor ontwikkelen passend 
bij de functiegroep? Iemand die residentieel werkt heeft iets anders 
nodig dan de hoofdbehandelaar van de Opvoedpoli (Altra, Horizon 
Jeugdzorg en Onderwijs, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli vormen 
een bestuurlijke samenwerking) rondom het thema veiligheid, maar ze 
moeten het wel allemaal over seksueel misbruik en kindermishandeling 
hebben. 

Het lijkt mij een goed plan dat mensen op een vast moment casuïstiek 
blijven bespreken. Ook met de chatbot. En misschien dat die specialis-
tische wijkteams blijven. Maar als je een buurtteam hebt én een OKT 
én de specialistische jeugdhulp, ga je weer nieuwe grenzen stellen waar 
mensen weer last van hebben. Ordening is dan opnieuw nodig. Ik denk 
dat we voorlopig de komende 5 jaar hier wel mee bezig zijn. 

2. SIGRA is het 
samenwerkingsverband 
van organisaties en 
formele netwerken, 
actief in zorg en 
welzijn in Amsterdam, 
Amstelveen, Diemen, 
Zaanstreek Waterland 
en Noord-Holland 
Noord.
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Scholing

In het voorjaar van 2019 hebben 14 werknemers van ATOS en Salto 
(Altra) de TMT-training Handelen bij (een vermoeden van) seksueel mis-
bruik ontvangen en de waardering was opnieuw hoog. 
De hulpverlener van ATOS (Ambulante Hulp Thuis & Op School) werkt 
intensief samen met school, het gezin en andere betrokkenen binnen 
het netwerk op het gebied van opvoeding, het gedrag of schoolse vaar-
digheden. Salto (School, Altra, Thuis en Opvoeding) biedt ouders van 
een licht verstandelijk beperkt kind ondersteuning bij de opvoeding, 
maar is er ook voor het kind en de school van het kind. 

In juni hebben de twee trainers twee workshops Handelen bij (een ver-
moeden van) seksueel misbruik voor leerkrachten (V)SO verzorgd op de 
Altra inspiratiedag. Deelnemers kregen antwoord op o.a. de volgende 
vragen: Wat is seksueel misbruik? Hoe vaak komt seksueel misbruik 
voor? Waarvoor is het zo moeilijk om te zien en hoe kun je seksueel 
misbruik signaleren?
De in 2018 getrainde gedragsdeskundigen van de Opvoedpoli hebben 
in oktober een ochtend besteed aan de verdieping van de kennis en 
vaardigheden. Dit gebeurde aan de hand van casuïstiek en vragen 
vanuit de deelnemers.

In november heeft een groep aandachtsfunctionarissen kindermis-
handeling van de Ouder- en Kindteams (OKT’s) Amsterdam scholing 
ontvangen in een 2,5 uur durende bijeenkomst. Onderwerpen die aan 
bod kwamen waren: het signaleren van seksueel misbruik en hoe het 
gesprek aan te gaan met ouders/kinderen. 

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

‘Inzicht in de zwaarte van het onder-
werp. Mogelijkheden om bespreek-
baar te maken met ouders en hoe 
om te gaan met signalen.’

‘Mooi om te zien hoe de trainers 
passie hebben voor wat ze doen. 
Dat brengt de boodschap nog 
beter over.’

‘Opheldering over de rol van 
ATOS bij vermoedens van seksueel 
misbruik: Wat doe je wel, wat doe 
je niet? Wat zie je?’ 

‘Duidelijke informatie over de 
leeftijden en de ontwikkelingen die 
erbij horen. Duidelijke informatie 
over de elementen die bij goede 
gesprekstechnieken belangrijk zijn.’
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Hoe is de training tot stand gekomen?
Uit de wekelijkse casuïstiekbesprekingen van het TMT bleek dat het 
signaleren, het bespreekbaar maken en aanpakken van seksueel mis-
bruik 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.

foto: Ian de la Roche
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Diana volgde 
de TMT-scholing….

In 2018 nam Diana deel aan de TMT-training Handelen bij (een 
vermoeden van) seksueel misbruik. Diana te Beek is als orthope-
dagoog generalist en gedragswetenschapper werkzaam bij Altra. 
Zij werkt vooral bij het team Complexe Scheidingen. De bemidde-
laars en omgangbegeleiders uit dit team kunnen bij Diana terecht 
voor werkbegeleiding en complexe vraagstukken. Daarnaast voert 
ze diagnostiek en behandeling uit, waarbij vaak gehechtheid- en 
traumaproblematiek speelt en behandelt ze ouders waar sprake 
lijkt te zijn van scheidingstrauma. 

Waarom ben je de training “Handelen bij (een vermoeden van) sek-
sueel misbruik” gaan volgen? 
‘Wij kregen het aanbod om deze training als team te volgen. Enorm 
waardevol, omdat vermoedens en beschuldigingen van seksueel 
misbruik regelmatig voorbij komen bij deze doelgroep. De trainsters 
hebben een aangepaste training gemaakt, omdat de bemiddelaars 
geen hulpverleners zijn en een vaste methodiek hanteren. Vooraf is 
goed gecommuniceerd en afgestemd met de trainsters. De training 
werd dan ook door het hele team als passend en waardevol ervaren.’

Hoe komen de gezinnen bij het team Complexe Scheidingen 
terecht?
‘Gezinnen worden aangemeld door wijkteams of Gecertificeerde 
Instellingen (zoals Jeugdbescherming) en de rechtbank. Het woord zegt 
het al “complexe scheiding”. Gezinnen worden bij ons aangemeld als 
ouders er echt niet meer zelf uitkomen en in veel gevallen al andere 
hulp hebben gehad. Zij kunnen niet meer met elkaar communiceren 
zonder dat er verwijten, ruzies, agressie en rechtszaken aan te pas 
komen. We zien kinderen die met zichzelf in de knoop zitten en in een 
enorm loyaliteitsconflict beland zijn. Dit heeft vaak niet alleen te maken 
met de scheiding zelf en gevoelens die dit bij het kind oproept, maar 
ook met gebeurtenissen voorafgaand of na de scheiding.’

Diana te Beek is werkzaam bij Altra als orthopedagoog generalist en 
gedragswetenschapper 
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 Jullie behandelen zowel ouders als kinderen?
‘Belangrijk is om het belang van het kind centraal te laten staan. Als 
ouders het programma “Ouderschap Blijft” volgen, is dat een bemid-
delingstraject tussen ouders. Als binnen een complexe scheiding alleen 
het kind wordt behandeld, zou dat de verantwoordelijkheid bij het kind 
leggen, terwijl juist ouders aan het werk moeten met elkaar. Als het kind 
echter dermate last heeft van de scheiding dat het zorgt voor grote 
problemen in de ontwikkeling kan er een traject van ouders en het kind 
parallel lopen. Als een ouder dermate emotioneel is waardoor bemidde-
ling stagneert, kan de ouder behandeld worden voor scheidingstrauma. 
Deze term is overigens niet echt passend omdat er niet altijd trauma is 
of dit vaak niet zozeer met de scheiding zelf te maken heeft maar met 
gebeurtenissen vanuit de relatie.’

Wat heeft de training je concreet opgeleverd? 
‘Om bij vermoedens op de juiste manier door te vragen en eventueel 
consult aan te vragen bij een expert. Zo heb ik overleg gehad met 
Lennie Staats van BRight GGZ en met medewerkers van Veilig Thuis om 
vermoedens te bespreken en eventuele stappen te ondernemen. Door 
deze kennis en het weten van de juiste contacten en route, voel ik me 
zekerder om met vermoedens van misbruik om te gaan. Een ouder met 
vermoedens van misbruik van het kind door de andere ouder heb ik 
bevraagd na collegiaal consult en vervolgens geadviseerd dit te melden 
bij Veilig Thuis. Ons team heeft veel baat gehad bij het bespreekbaar 
maken van de seksuele ontwikkeling van het kind. Tevens is het TMT 
onder onze aandacht gebracht. Inmiddels hebben we daar ook al 
gebruik van gemaakt.
Het goede van signaleren is dat je hopelijk kunt zorgen dat het misbruik 
stopt en vervolgens het kind en de omgeving hulp kan bieden. Dit is 
wel heel complex omdat we weten dat slachtoffers vaak geen openheid 
van zaken geven. Signaleren is een eerste stap in de goede richting.’
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Opvolging en 
evaluatie

Zes weken na het bespreken van een casus krijgen de adviesvragers een 
opvolg- en evaluatieformulier toegestuurd. Dit formulier dient als kwali-
teitsinstrument en helpt bij het in beeld brengen van eventuele knelpun-
ten bij de uitvoering van de gegeven adviezen. Van de 27 besproken 
zaken hebben 17 inbrengers het opvolgformulier ingevuld.

Gemiddeld beoordeelden de adviesvragers het TMT met een 8,2. Twee 
keer werd er een 10 gegeven, wat het TMT helemaal een trots gevoel 
geeft. Complimenten die het TMT krijgt van de adviesvragers: ’Heel 
fijn dat jullie er zijn en ik ben ook erg blij met de communicatie en 
adviezen. Ik zou een collega zeker naar jullie doorsturen.’ ‘Mijn ervaring 
met het TMT, en ik denk dat ik ook namens mijn collega’s spreek, is zeer 
positief. Heel fijn dat er een dergelijk expertiseteam bestaat waar we dit 
soort zaken gezamenlijk kunnen bespreken. Mochten we in de toekomst 
opnieuw een zaak hebben waar (een vermoeden van) seksueel misbruik 
speelt, dan hopen we zeker weer gebruik te kunnen maken van jullie 
expertise!’ Een ander schreef: ‘Bedank voor de betrokkenheid. Ik heb 
er echt veel aan gehad. ‘

foto: John Evans
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Het merendeel van de kernpunten (70%) van de adviezen zijn gedeelte-
lijk uitgevoerd. De overige adviezen konden geheel 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 één 
zaak wilde de vermoedelijke minderjarige pleger niet deelnemen aan 
behandeling en ontbrak een kader. In een andere zaak was de proble-
matiek zo complex dat het niet paste binnen het bestaande aanbod. 

In het opvolg- en evaluatieformulier wordt gevraagd of er inmiddels 
goed zicht is op de veiligheid van de besproken kinderen. Helaas was 
dat in 2 casussen nog niet het geval. Eén jongere zat vast in een JJI, 
at niet, kwam bijna zijn kamer niet uit en zonderde hij zich af. In een 
andere casus was nog te weinig zicht op het systeem en was moeder 
onvoldoende transparant en meewerkend. Om deze reden volgde een 
nieuw gesprek met een gecertificeerde instelling om eventuele opscha-
ling te bespreken. 

foto: Yusuf Kho
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Steunpunt Seksueel Geweld
GGD Amsterdam

Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
020 555 5227
ssga@ggd.amsterdam.nl
ggd.amsterdam.nl
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