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DE EERSTE STAPPEN OP DE

WEG...

d o o r  H e n d r i e n  K a a l

In de vorige nieuwsbrief zei ik dat ik hoopte dat het boek 'Met zorg naar de politie'

een startpunt zou zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het denken over aangifte

doen in de zorg voor mensen met een LVB. Deze nieuwsbrief zie ik als een middel

om ons er met enige regelmaat aan te herinneren dat er nog stappen te zetten

zijn, maar ook welke stappen en stapjes er al gezet zijn.

 

De eerste stappen op een nieuwe weg zijn vaak weifelend. Dat zie ik ook hier. Veel

van de organisaties die ik benaderde met de vraag of er al stappen gezet waren,

gaven aan dat het nog wat te vroeg was om hier over te vertellen. Toch betekent

dat niet dat men er stil staat: zo zijn er werkgroepen gevormd om nieuw beleid

vorm te geven, of manieren gezocht om het onderwerp binnen de organisatie

onder de aandacht te brengen. Hopelijk leiden deze stapjes tot stappen waar we

later meer over kunnen vertellen.

 

Maar ook nu is er wel degelijk wat te melden. In deze nieuwsbrief vertelt bijvoor-

beeld een pleegmoeder over de gevolgen van aangifte doen voor haar pleeg-

zoon: een verhaal om eens goed over door te denken. Verder een voorbeeld van

hoe samen leren met de politie vorm kan krijgen. Ik hoop dat deze voorbeelden

zullen leiden tot mijmeringen en discussies over wat we goed doen, en over wat

er beter kan.
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De afgelopen periode hebben studenten van het pro-

fiel Sociaal werk in de Zorg-LVB tijdens hun stage een

kritische beroepssituatie rondom grensoverschrij-

dend gedrag geanalyseerd. Een aantal van hen heeft

hierbij gekozen voor een situatie waarbij zijzelf of een

collega te maken had met een dilemma op het gebied

van omgaan met delinquent gedrag.

 

Uit de analyse van deze studenten blijkt dat er in de

praktijk waar de studenten stage lopen weinig aan-

dacht is voor het doen van aangifte. Zo vertelde een

student dat er op zijn stageplaats zolang men zich

kon herinneren nooit aangifte was gedaan. In het

gesprek dat deze student voerde met een collega

werd gesteld dat de begeleiders er vermoedelijk niet

per se negatief zouden staan als een collega aangifte

zou willen doen. Toch voorzag men wel negatieve

gevolgen:

 

“De mogelijkheid bestaat alleen wel dat de cliënt dit

niet zou kunnen accepteren. De consequentie zou

dan ook hoogstwaarschijnlijk zijn dat je niet meer als

begeleider op die woning zou kunnen werken.”

 

Een andere student beschreef een situatie waarbij

een cliënt, die boos was omdat zaken niet zo liepen

als hij had verwacht, een medewerker duwde en spul-

len naar diens hoofd gooide. Vervolgens rende de 

cliënt weg. In het behandelplan bleek te staan dat bij

een dergelijk incident de politie gebeld moest wor-

den. Toch is dit niet gebeurd:

 

“Toen wij hier achter kwamen was het incident al

meer dan een uur geleden. Wij hebben toen  besloten

niet meer de politie te bellen. Er was geen sprake van

acuut gevaar en uit ervaring wisten we dat de cliënt

waarschijnlijk de wijk in was gevlucht.”

 

In een andere kritische beroepssituatie lag de nadruk

op wat de begeleiders anders hadden kunnen doen:

er werd geconcludeerd dat een medewerker zich mee

had laten slepen door emoties en collega’s eerder

hadden kunnen aankaarten dat zij beter uit de situa-

tie kon stappen. Tenslotte was er een kritische be-

roepssituatie waarin de medewerker stelde dat zij een

volgende keer de politie zou willen bellen in plaats

van zelf de confrontatie aan te gaan.

 

Al met al suggereerden de beschrijvingen door de

studenten dat er soms weinig tot geen aandacht

wordt besteed aan de afweging waarom het wel of

niet zinvol zou zijn een beroep te doen op de politie

of het strafrecht. Wellicht dat we met een volgende

lichting studenten aan de slag kunnen om te kijken

hoe zij deze afweging op hun stageplek meer voor

het voetlicht kunnen brengen.
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STUDENTEN AAN DE SLAG (2)

We realiseren ons dat alleen het uitbrengen van een boek niet genoeg is om een verandering teweeg te bren-

gen. Sanne Cevaal gaat daarom aan de slag met het ontwikkelen van een e-learning bij het boek ‘Met zorg naar

de politie’. Rianne Kartodimedjo zal materiaal voor een workshop 

ontwikkelen waarmee teams zelfstandig met het thema aan de slag 

kunnen. Beide studenten zijn afhankelijk van input uit de praktijk. 

Mocht je bereid zijn hen een keer te woord te staan over hoe een 

dergelijke e-learning of workshop er volgens jou uit zou moeten zien, 

stuur ons dan een mailtje (kaal.h@hsleiden.nl).  We sturen dit dan 

direct door naar Sanne of Rianne! Zo maken we samen de benodigde

kennis toegankelijk en kunnen Sanne en Rianne hopelijk succesvol 

afstuderen!

STUDENTEN AAN DE SLAG (1)

Het komend half jaar gaan twee studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de slag met
het ontwikkelen van materiaal om de weloverwogen besluitvorming rondom aangifte doen verder
te stimuleren. Zij hebben jullie hulp nodig!



 

Het beeld dat Tilly van haar pleegzoon schetst is dat van

een jongen die, op het moment dat het thuis niet meer gaat,

eigenlijk nergens terecht kan. Voor de ene instelling is hij te

autistisch, voor een andere staan de gedragsproblemen te

veel op de voorgrond, voor een derde is zijn LVB een pro-

bleem. De plekken waar hij uiteindelijk terechtkomt blijken

vaak inderdaad niet te kunnen bieden wat hij nodig heeft. 

 

Uiteindelijk kan K komen wonen op een instellingsterrein

met een groot aantal jongeren met probleemgedrag. Op de

eerste woning waar K terechtkan, hij is dan 15, worden op

de tweede dag dat hij er is al zijn spullen die nog in de gang

staan kapot gemaakt door een psychotische medebewoner.

Zijn eigen agressie-problematiek neemt hier snel toe, maar

behandeling komt niet van de grond. Als K enige tijd in de

instelling zit krijgt hij een Halt-maatregel voor vernieling en

verbale agressie. 

 

“Die Halt-straf, die heeft ie ondergaan. Dan hoor je: ‘daar

was een hele lieve mevrouw en ik moest vegen en ze waren

heel lief voor mij dus ik mocht ook eerder naar huis’. Dus zo,

hè, dat maakte geen indruk.”

 

Nog enige tijd later gooit K een steen door een ruit van de

instelling. De politie wordt erbij gehaald en omdat K tegen

de politie loopt te schelden wordt hij meegenomen naar het

politiebureau; voor K een traumatische gebeurtenis. De

gebeurtenis gaat ook gepaard met veel onduidelijkheid:

 

"Het hele protocol was ook onduidelijk: wie informeert nou

wie, en wat gaat er nu gebeuren en mag hij terug of mag hij

niet terug? Dat was voor mij ook volstrekt onduidelijk. Er

was helemaal geen protocol van: zo handelen we, dan is dit

de volgende stap en dat volgende stap en dan informeren

we die dan, en dan word je zo weer opgehaald en dan word

je zo weer opgevangen.”

 

Er wordt aangifte gedaan. Voor K is het moeilijk

te begrijpen dat er tegen de groepsgenoot die -

vanuit psychoses - agressie uitbarstingen heeft

en alles kapot maakt geen aangifte gedaan

wordt en tegen hem wel. 

 

"Dat was geen gerichte agressie. Maar hij snap-

te er helemaal niks van. 'Ja maar hij maakt al

mijn spullen kapot, en tegen hem doen jullie

geen aangifte'."

 

Bij de OM-zitting wordt de zaak geseponeerd,

wat voor K een signaal is dat het gedrag niet zo

erg was. Ook bij een volgend incident waarvoor

aangifte wordt gedaan wordt de zaak gesepo-

neerd. Na een derde incident wordt er geen

aangifte gedaan maar moet K weg van de wo-

ning, er komt een crisisplaatsing. Uiteindelijk

wordt er een plek gevonden waar K een half

jaar gesloten wordt geplaatst, en waar hij be-

handeling gebaseerd op schematherapie krijgt

die aanslaat. Maar na die zes maanden begint

het zoeken opnieuw. Bij de zorgboerderij waar

hij uiteindelijk terecht komt laat de behande-

ling negen maanden op zich wachten en komt

het tot een agressie-incident tegen zijn mentor:

hij duwt haar tegen een deur. K moet per direct

weg, en er wordt wederom aangifte gedaan. Op

het moment van het gesprek moet de zitting

nog plaatsvinden. Later komt er mail:

 

Vandaag was de OM-zitting. De aangifte tegen

K is geseponeerd. Samengevat: K had niet moe-

ten duwen maar uit de getuigenverklaring van

een medewerker en het verhaal van K blijkt dat

de aangever voorafgaand aan de duw, boos

deed tegen K (schelden). Advocaat voerde aan

dat er dus, gezien zijn problematiek, onvol-

doende de-escalerend gewerkt is. Reclassering

zien geen noodzaak tot traject. De derde keer

sepot dus. Moeten we dit willen, gezien maat-

schappelijke kosten?

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK 
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Op de LinkedIn post waarin we de publicatie van de checklist en bijbehorende boek aankon-
digden kwam onder andere onderstaande reactie van Tilly van Uffelen.  Dat leek me een
goede reden om eens bij Tilly langs te gaan en naar haar ervaringen te vragen om te kijken
welke lessen we hieruit kunnen trekken. Het wordt een boeiende ochtend.



cliënten heeft de oefeningen nauwlettend gevolgd,

en hebben de politie als tijdens de oefeningen tips

gegeven. Na afloop bespraken politie en begelei-

ding samen wat goed liep in de samenwerking en in

de bejegening van de cliënt en wat een volgende

keer beter anders aangepakt zou kunnen worden.

 

“Wanneer er een incident op de locatie is zorgt dat

voor veel onrust bij de andere jongeren. Deze

jongeren moet je niet vergeten bij een incident. Ook

zij kunnen bang zijn of de situatie heel spannend

vinden. De locatie is hun huis, zij moeten zich daar

veilig voelen. Het is daarom belangrijk dat de politie

hen niet weg stuurt maar ook met hen praat en hen

uitlegt wat er gaat gebeuren.”

 

Het waren intensieve ochtenden, maar die resul-

teerden voor de aanwezigen wel in nog meer

inzicht, begrip en respect voor elkaars werk. Het

waren de eerste oefeningen op locatie voor de

politie; de positieve ervaring op deze locatie heeft

ertoe geleid dat men voornemens is dit ook bij

andere zorginstellingen te gaan doen.

 

Tussen het team van Oud Ade van Gemiva SVG en de

wijkagenten is al nauw contact, de lijntjes zijn kort.

Daarom ontstond het idee om juist daar de training

op locatie te geven. Het eerste deel van de training

bestond uit uitleg over de doelgroep: wat is specifiek

gedrag voor  LVB jongeren, wat hebben ze zoal mee-

gemaakt en wat werkt in hoe je ze benadert.

 

“Voor de jongeren zijn deze situaties spannend en

niet leuk. Het kan zijn dat jongeren uit hun jeugd al

nare ervaringen hebben met separeerruimtes of dat

zij al in aanraking zijn geweest met politie. Wanneer

de politie levelt, rustig praat, luistert en de situatie op

een rustige manier uitlegt dan gaan jongeren vaak

ook rustig mee zonder enige agressie.”

 

Daarna volgde het oefenen in de praktijk: de

aanwezigen gingen uiteen in groepjes, waarna

situaties die plaats hadden gevonden op de locatie

(en waar toen ook politie bij betrokken was geweest)

werden nagespeeld. Acteurs werden ingezet als

cliënt. Bij elk groepje politieagenten was een

begeleider van Oud Ade aanwezig. Een aantal 

 

BETER SAMENWERKEN
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Het komen tot meer weloverwogen beslissingen op het snijvlak van zorg en justitie begint
met elkaar en elkaars werk beter te leren kennen. In november 2019 waren er twee trainings-
ochtenden van de Politie Kaag en Braassem op Woon-werklocatie Oud Ade, een woonlocatie
voor LVB jongeren tussen de 18-27 jaar met bijkomende psychiatrie problematiek.

door Eeke Harting en Rachelle Klok, Gemiva SVG



Het project "Met zorg naar de

politie" is een project van het

lectoraat 'LVB en (jeugd)crimi-

naliteit' van Hogeschool Lei-

den. Het werk van zo'n 24 stu-

denten heeft geleid tot een

boek, een 'checklist' en een dis-

cussieplaat. 

 

De komende periode zullen

ook wij verder gaan met dit the-

ma. Er zullen meer lezingen ge-

geven worden, en we hopen bij

de instellingen vinger aan de

pols te houden om te kijken

wat er in de praktijk gebeurt. 

 

Maar wat er verder nodig is ho-

pen we van jou te horen: is er

behoefte aan extra voorlich-

tingsmateriaal? Aan een trai-

ning of een workshop? Willen

jullie aan de slag met een mo-

reel beraad? Is er belangstel-

ling voor een of meer bijeen-

komsten met collega's van an-

dere instellingen om te kijken

hoe zij aan de slag gaan? Is er

behoefte aan een LinkedIn-

groep waarop vragen en idee-

en uitgewisseld kunnen wor-

den? 

 

We beloven niet dat we al deze

ideeën ook kunnen realiseren.

Maar we horen wel graag waar

de belangstelling ligt, zodat we

datgene doen wat het beste

helpt.

In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat Ruth Spijkerboer graag aan de slag

wilde met organisaties die wilden verkennen wat het moreel beraad zou kunnen

bijdragen aan het omgaan met morele dilemma’s rondom aangifteproblematiek. 

Inmiddels heeft zij diverse gesprekken met professionals gevoerd om de moge-

lijkheden te verkennen: 

 

“De gesprekken leren mij dat zij deze morele dilemma’s zeker herkennen. Moe-

ten zij aangifte doen wanneer een LVB jongere een belangrijke grens over-

schrijdt? Of moet de jongere juist beter begeleid worden zodat hij geholpen

wordt zijn gedrag bij te sturen? Ik zou nog wel meer willen weten over hoe

professionals het doen van aangifte ervaren en hoe zij er vervolgens mee om-

gaan. Ervaren zij het als een praktisch probleem of als een moreel dilemma? In

hoeverre zetten zij het doen van aangifte in als pedagogisch middel? Profes-

sionals ervaren dat waarschijnlijk verschillend.” 

 

Loop je tegen morele kwesties aan rond aangifteproblematiek en LVB? Praat je

daarover met collega’s? Bespreek je je kwesties met de LVB jongere zelf? Wij

zijn benieuwd naar je ervaringen! Mogelijk gaan we dan met studenten aan de

slag om deze en andere vragen verder uit te diepen. Maar ook als jullie met onze

hulp aan de slag willen met moreel beraad horen wij het nog steeds graag.

Stuur Ruth gerust een mailtje via spijkerboer.r@hsleiden.nl.

OVER DIT PROJECT 

CONTACT ?
Mail ons met vragen en sugges-

ties, en met bijdragen voor de

nieuwsbrief! Heb je deze nieuws-

brief via een collega gekregen

en wil je hem voortaan recht-

streeks ontvangen? Mail ook

dan naar:

 

kaal.h@hsleiden.nl

 

https://www.hsleiden.nl/licht-

verstandelijke-beperking-en-

jeugdcriminaliteit
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AANGIFTE DOEN & MOREEL BERAAD

WORKSHOPS
Op 16 april en 7 juli organiseren we twee keer de workshop 'Aangifte bij cliënten

met een LVB'. In deze twee uur durende workshop wordt, na een korte uitleg

over de achtergrond van het onderzoek, ingegaan op de kennis die nodig is om

beslissingen rondom aangifte te nemen. Vervolgens wordt ingegaan op de

diverse dilemma’s die rondom aangifte spelen. Door diverse werkvormen wordt

bijgedragen aan het ontwikkelen van een eigen visie rondom het doen van

aangifte. Meer informatie vind je op www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-

beperking-en-jeugdcriminaliteit/onderzoek/kennisactiviteiten/aangifte-bij-

clienten-met-een-lvb. Heb je interesse in deze workshop? Neem dan contact op

met Femia Vuist via vuist.f@hsleiden.nl.

https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/moreel-beraad-systematisch-inzetten-in-de-jeugdzorg.htm
https://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit
http://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit/onderzoek/kennisactiviteiten/aangifte-bij-clienten-met-een-lvb
http://www.hsleiden.nl/licht-verstandelijke-beperking-en-jeugdcriminaliteit/onderzoek/kennisactiviteiten/aangifte-bij-clienten-met-een-lvb

