
EEN UITGAVE VAN DE WILLIAM SCHRIKKER EDITIE 9 • NAJAAR 2020

Rubriek  

18 PLUS

EN VERDER IN DEZE EDITIE  
FEESTJE IN DE RECHTBANK: REMON MAG NAAR HUIS + COACH SOCIAAL DOMEIN WIL GOEDE 
 SAMENWERKING EN REGIE HOUDEN + KWESTIE VAN DURVEN + INTERVIEW MET AMSTERDAMSE 
 WETHOUDER SIMONE KUKENHEIM + GEZINSVORMEN: BESTE VRIENDEN WORDEN BROERS

        Archer wil  

  TATOEËERDER
   worden

 ANDRÉ ROUVOET OVER

Scheiden zonder Schade



NAJAAR 2020WILLIAM #9

2

6
VOOR WOORD

Als nieuwe Raad van Bestuur bieden wij u graag 
deze najaarseditie van de William aan. Een 
nummer dat in een bijzondere tijd met corona en 
daardoor allerlei beperkingen, gemaakt moest 
worden. Maar met behulp van online opgezette 
interviews konden we toch weer de verhalen uit 
heel het land ophalen. 

Als bestuurders zouden wij niets liever doen dan 
zelf weer het land in gaan om U en anderen te 
ontmoeten. Om uit de eerste hand te horen waar 
dingen goed gaan of waar het schuurt. En hoe 
we samen kunnen blijven zorgen voor veiligheid, 
welzijn en kansen voor kinderen.

De verhalen in deze William bieden daarvoor een   
hopelijk tijdelijk - alternatief. Het zijn en blijven 
verhalen met een lach en een traan. Maar uitein-
delijk kunnen we met vereende krachten iets voor 
de kinderen doen. In die zin sluiten wij ons aan bij 
de opmerking die Simone Kukenheim (wethouder 
in Amsterdam) in een interview in dit blad maakt. 
Ze zegt: “Als je wilt bouwen aan een betere we-
reld moet je zorgen dat kinderen goede kansen 
krijgen om zich te ontwikkelen”. Dat is waar wij het 
bij kinderen in dit magazine als Archer, Remon, 
Femke en Ronaldo, voor doen. 

We wensen U veel leesplezier en hopelijk  
 snel.

Pim van Uchelen & Mariëll Visbeen
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De eerste tussenevaluatie van de Jeugdwet maakte duidelijk dat de 
vernieuwing van de jeugdhulp nog onvoldoende van de grond is 
gekomen. Als reactie is het Actieplan Zorg voor Jeugd gepresen-
teerd, dat onder meer het ‘zo thuis mogelijk’ laten opgroeien van 

kinderen als doel stelt.  

In 2020 is er niets aan deze opgave veranderd, maar onze wereld is dat wél: 
corona dicteert, thuiswerken is de norm en de druk op het jeugdzorgbudget 
neemt versneld toe. Niemand betwist de noodzaak voor effectieve jeugd-
hulp, maar de mogelijkheden zijn beperkt en maken beleidsmatige keuzes 
noodzakelijk.  

Deze context confronteert u als gemeenten met fundamentele en beteke-
nisvolle uitdagingen: hoe kunt u als lokaal bestuur beantwoorden aan de 
opgaven uit het Actieplan? Welke mogelijkheden heeft u om uw uitgaven te 
legitimeren? 

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) draagt actief bij aan een veilige 
opvoeding en een kansrijke start voor jongeren en als innoverende partner 
staan wij naast én achter u: onze ambulante diensten maken langdurige en 
hierdoor duurdere hulp veelal onnodig, wij  dragen 
bij aan het terug dringen van maatschappelijke 
kosten en onze effectiviteits metingen brengen een 
best practice jeugdhulp dichterbij.   

Bijna tachtig jaar LVB expertise staat u in de vorm  
van pleeg- en gezinshuiszorg en opvoedonder-
steuning ter beschikking, omdat geen vraag 
 hetzelfde is. Onze expertise en innovatiekracht 
maakt het maken van beleidsmatige keuzes wél mogelijk, zodat een 
 adequaat toegeruste jeugdhulp ook binnen uw gemeente gerealiseerd  
kan worden.

JIMMY HENDRIKS
Projectmanager Ambulante Diensten en  
Clustermanager Zuid Nederland WSGV

Onze expertise en  
innovatiekracht maakt 

het maken van  
beleidsmatige keuzes 

wél mogelijk

VOORAF

ALTIJD EEN THUIS



Voor altijd vallend
Wereldnieuws in de huiskamer.

We zitten er middenin.

We kijken van binnenuit. 

De randen zijn te glad om hiervandaan te klimmen.

Er is geen hiervandaan.

De deuren zijn op slot gegaan.

De ramen kaatsen binnen terug.

Dan wijst het me de afgrond die al klaarstond om ons over de rand in te verliezen.

Precies zoals we waren en precies zoals we zijn: voor altijd vallend

– zonder te verdwijnen.

Eke Mannink
– verzen in crisistijd – natuurvertaler.nl
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FEESTJE IN DE RECHTBANK

REMON MAG 
NAAR HUIS
Of CAROLA mee wil werken aan een interview? 
“Ja hoor, want ik kan het iedereen aanraden: als 
je hulp nodig hebt, ga naar de William Schrikker!”, 
reageert ze enthousiast. Om daar snel aan toe te 
voegen: “Nou ja, alleen als je een ondertoezicht-
stelling krijgt natuurlijk. Het was een zware tijd 
voor mij, maar top hoe er is samengewerkt en  
mijn complimenten voor SHANE, onze jeugd-
zorgwerker, al ben ik blij dat ie weer weg is!"
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C arola van Heusden (32) is moeder van de negen-
jarige Remon. Ruim anderhalf jaar woonde hij niet 
bij Carola maar bij haar moeder, zijn oma dus. Zij 

fungeerde als pleegouder toen Remon, met name door 
medische oorzaken, niet meer bij zijn moeder kon blijven 
wonen en door de rechter onder toezicht werd geplaatst.

Rond haar elfde verjaardag kreeg Carola haar eerste epi-
leptische aanval en daar zou het niet bij blijven. De ziekte 
verhevigde zich fel en ontzettend snel. “Het is eigenlijk een 
wonder dat het me nog gelukt is mijn vmbo-diploma te 
halen.”

Daarna wilde ze een administratieve beroepsopleiding gaan 
volgen aan het ROC. Ze begon eraan maar het studeren 
lukte niet. Naar een computerscherm kijken was funest voor 
haar epilepsie; als ze dat deed, volgden de aanvallen zich in 
razend tempo op. Ook los daarvan namen de epileptische 
aanvallen hand over hand toe. Stoppen met school was de 
enige optie, al behoorde een baan zoeken inmiddels ook 
niet meer tot de mogelijkheden.

Carola woonde thuis bij haar moeder in Renkum, toen ze 
zwanger bleek te zijn. Ook haar vriend woonde nog bij zijn 
ouders, zo’n honderd kilometer verderop in Tilburg. De rela-
tie bleek niet bestand tegen al deze hectiek en drie weken na 
de geboorte van Remon raakte de verkering uit. Met behulp 
van de rechter werd een omgangsregeling en een betalings-
regeling getroffen. Carola bleef samen met haar zoontje 

bij haar moeder wonen. Het ging, naar omstandigheden, 
redelijk goed.

“Op de tweede verjaardag van Remon kreeg ik een eigen flat 
aangeboden. Heerlijk! Eindelijk een eigen plek. Tot mijn va-
der ‘tijdelijk’ bij ons kwam wonen. Ik ging daarmee akkoord 
om hem te helpen maar vanaf dat moment liep het allemaal 
helemaal fout. Ik wil er verder niet al te ver op ingaan, laat ik 
er dit over zeggen: alcohol verwoest je leven.” 

Regelmatig werden meldingen gedaan bij Veilig Thuis als 
vader, ofwel opa, weer eens een slokje te veel op had. Ook 
de slechte gezondheid van Carola veroorzaakte op de 
school van Remon zorgen over het jongetje. Leerkrachten 
trokken aan de bel bij het wijkteam. De daar betrokken coach 
sociaal domein jeugd constateerde al snel: de thuissituatie 
is niet veilig voor het kind. En niet alleen vanwege de slechte 
gezondheid van moeder, die meerdere malen per dag, 
tientallen keren per week, heftige epileptische aanvallen 
kreeg en met enige regelmaat in het ziekenhuis lag. Remon 
logeerde dan bij zijn oma, de moeder van Carola. Toen 
uithuisplaatsing in beeld kwam, werd zij als vanzelfsprekend 
genoemd als eventuele plek waar hij ondergebracht zou 
kunnen worden. 

“Moeilijk voor mij en voor Remon, maar het kon niet anders. 
Dat was op dat moment de beste oplossing, want voor mij 
werd de zorg voor Remon veel te zwaar. Als ik dit niet had 
geaccepteerd of mijn moeder had het niet gewild, zou hij zo 
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goed als zeker naar een vreemd pleeggezin zijn gebracht. 
Dat was nog erger geweest, al was dit ook verre van ideaal.”

Remon, inmiddels 9 jaar, speelt ondertussen in een hoek 
van de kamer het computerspel Fortnite. Alhoewel hij met 
zijn rug naar ons toegekeerd zit en hij bij aanvang van het 
gesprek nadrukkelijk aankondigde dat dit ook zo zou blijven, 
luistert hij met gespitste oren naar wat er over hem wordt 
gezegd. Zodra het over zijn tijd bij oma gaat, zegt hij zonder 
zich om te draaien: “Ik kon daar vaak niet goed slapen. Mijn 
oom woonde daar ook en die ging altijd ’s nachts live online 
computergames spelen. Daarmee hield hij mij wakker. Ik 
vond het daar helemaal niet fijn.”

De ziekte van Carola bleek met medicijnen niet onder 
controle te krijgen. Op een gegeven moment zat ze op een 
gemiddelde van acht aanvallen per dag. “Het was zo erg 
dat ik in aanmerking kwam voor een hersenoperatie. Een 
ontzettend zware ingreep, heel spannend, maar voor mij 
onvermijdelijk en een kans om beter te worden! Maar het 
was niet zonder risico, het zou ook mis kunnen gaan. Ook 
voor het geval dat… was het nodig dat de zorg voor Remon 
goed geregeld was. Maar toen hij vroeg: ‘Moet ik nu voor 
altijd bij oma blijven wonen?’, brak mijn hart.”

Al heeft de operatie niet het ultieme resultaat opgeleverd, 
want de chirurg heeft niet álle beschadigingen in haar herse-
nen kunnen verhelpen, het heeft toch een forse verbetering 
gebracht.  “Sindsdien heb ik zo’n tien aanvallen per week. 
Voor mij is dat een enorme vooruitgang. Daarnaast is mijn 
vader ondertussen overleden en heb ik een aangepast huis 
gekregen met een slaapkamer op de begane grond zodat ik 
nooit de trap op hoef, wat voor mij veel veiliger is. Allemaal 
dingen die mij rust brengen, waardoor er minder spannin-
gen zijn en dat is goed voor Remon. Op een gegeven mo-

CAROLA:

“Toen hij vroeg: moet ik nu 
voor altijd bij oma wonen?, 

brak mijn hart”

ment bepaalde de rechter dan ook dat hij weer vaker thuis, 
bij mij mocht slapen. Er zijn wel vier of vijf rechtbankzittingen 
overheen gegaan maar uiteindelijk mocht hij weer helemaal 
bij mij komen wonen. Die uitspraak, dat was gewoon een 
feestje in de rechtbank! Na ruim anderhalf jaar hebben we 
de OTS helemaal af kunnen sluiten.” 

Alhoewel de jeugdzorgwerker niet meer over de vloer komt, 
staat Carola er zeker niet alleen voor. Vanuit het wijkteam 
komt nog één keer per twee weken iemand langs om de 
vinger aan de pols te houden. En haar ome Jan is dagelijks 
zo’n beetje de hele dag bij haar in huis. Om een handje te 
helpen in het huishouden, mee boodschappen te doen en 
een oogje in het zeil te houden, mocht het misgaan met 
Carola. Beiden vinden dit geen straf, juist gezellig, ze kunnen 
het goed vinden samen. Alleen ’s nachts is Remon alleen in 
huis met zijn moeder. Maar dat vinden ze beiden geen enkel 
punt. Remon is met zijn 9 jaar inmiddels zo ervaren en oud 
genoeg dat hij precies weet wat hij moet doen als zijn moe-
der een epileptische aanval krijgt. Carola: “En op zijn vraag 
of hij voor altijd bij oma moest blijven kan ik nu antwoorden: 
nee, gelukkig niet.”
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               FRIEDA DE JONGE – COACH SOCIAAL DOMEIN JEUGD GEMEENTE RENKUM: 

   ‘Goede  
samenwerking
en de regie  
    houden’

“Vrij snel nadat ik met deze baan als coach jeugd en veiligheid was 
begonnen, heb ik dit gezin overgenomen van een collega. Mijn taak 
was: kijk wat hier nodig is aan praktische hulp. De indicaties komen 
via mij. Voor mij was al snel duidelijk dat het wenselijk was dat er 
een beschermingsmaatregel werd genomen. Vervolgens is een OTS 
 op gelegd en is de William Schrikker ingeschakeld. Vanaf dat moment  
verdwijn ik dan doorgaans meer naar de achtergrond en krijgt de 
jeugdzorgwerker van William Schrikker, Shane in dit geval, meer 
 zeggenschap. Mijn rol is: samenwerken en de regie houden. Want  
ook al is er dan een jeugdbeschermer actief, er ligt nog steeds een 
verantwoordelijkheid bij de gemeente. 

Shane nam me mee in het hele proces en we hebben regelmatig samen 
bekeken wat er nodig was. Bijvoorbeeld hulp voor Carola om haar 
weer in haar kracht te zetten. Door alle gebeurtenissen was ze behoor-
lijk onzeker geworden. Bang ook dat ze haar kind definitief kwijt zou 
raken. Dat was nooit de opzet. Ons idee was: we helpen haar zodat 
ze het uiteindelijk weer zelf kan. We hebben aangepaste woonruimte 
voor haar gezocht en gevonden, hulp geregeld en we merkten dat ze 
steeds meer zelfvertrouwen kreeg en durfde om haar stem te laten 
horen. Langzaam maar zeker ging het beter. En ondertussen hadden 
Shane en ik af en toe onderling contact om hulp op maat te leveren. 
Wij vinden elkaar in de werkwijze en visie: alleen doen wat nodig is en 
altijd op zoek gaan naar mogelijkheden. Het was een topsamenwer-
king. Mede daardoor kon op een gegeven moment de OTS worden 
afgesloten. Daardoor verdween Shane uit beeld en hield ik de vinger 
aan de pols. Maar inmiddels hoeft dat ook niet meer. Officieel staat 
het gezin niet meer in mijn caseload maar Carola weet dat ze mij altijd 
kan benaderen als ze me nodig heeft . Af en toe stuurt ze me een leuk 
berichtje, om te laten weten dat het goed gaat. Heel fijn!”

Vanuit het wijkteam van de gemeente 
Renkum, waarin Carola en Remon wonen, 

raakte Frieda de Jonge betrokken bij   
het gezin. 

10
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“Stop met
schelden”

Omdat Shane tegenwoordig deel uitmaakt van een 
speciaal veiligheidsteam dat wordt ingezet bij 
zaken waarbij sprake is van veel boosheid en 
agressie, wat voor de duidelijkheid bij Carola 
absoluut niet speelde, wordt hier zijn achternaam 
niet genoemd en staat hij onherkenbaar op de foto. 

“Triest maar noodzakelijk. Ik krijg de zaken waarvoor anoni-
miteit noodzakelijk is. Want de bedreigingen en verwensin-
gen aan het adres van de hulpverleners zijn buitenpropor-
tioneel. Ik snap heel goed dat mensen emotioneel worden, 
boos zijn als wij als jeugdbeschermers in beeld komen, 
maar er zijn grenzen. Met dit team richten we ons eerst op 
het normaliseren van de gesprekstoon, we eisen: ‘Stop met 
schelden’, pas daarna gaan we concreet aan de slag met de 
problematiek”, zegt Shane.

Hij is inmiddels ruim acht jaar actief als jeugdzorgwerker bij 
de William Schrikker. Daarvoor was hij werkzaam als jon-
gerenbegeleider in het gevangeniswezen. Het zijn niet altijd 
successtory’s met een happy end waar hij mee te maken 
heeft, des te blijer is hij dat het nu goed gaat met Carola en 
Remon.

“Aanvankelijk waren er grote zorgen over Remon. Daar-
om is er ook ingegrepen. En we moesten voor de zware 
operatie van Carola duidelijk bespreken wat er met hem 
ging gebeuren als het echt fout zou aflopen. Gelukkig ging 
het wel goed en enige tijd na de operatie heb ik gekeken of 
Carola langzaam maar zeker weer als moeder kon functi-

oneren, of de dwangmaatregel nog steeds nodig was. Na 
een tijdje dacht ik van niet. School had twijfels. Het is soms 
ook een kwestie van durven. In dit geval heeft de rechter op 
een gegeven moment de OTS toch afgesloten en heeft de 
wijkcoach het contact met moeder overgenomen. Als jeugd-
zorgwerker heb ik het dossier van dit gezin binnen twee jaar 
kunnen sluiten. Ik vind dat bijzonder succesvol. Het gebeurt 
weleens vaker, maar binnen de  doelgroep van de William 
Schrikker moet er meestal toch wel (veel) langer dan twee 
jaar meegelopen worden.”

   SHANE – JEUGDZORGWERKER:

‘Ook een 
   kwestie van 
durven’ 
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       ARCHER (16):

‘ TATOEËERDER 
WORDEN,  
DAT LIJKT  
ME PERFECT’
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Wat er zo leuk is aan tekenen? 
Archer hoeft niet lang na te  
denken: “Als ik teken, kom ik in 
een andere dimensie, in een 
 andere wereld. Daar is het fijn.”

oh, wat is dat hem gegund, een goed 
gevoel. Want de zestienjarige Archer 
heeft het vaak ontzettend moeilijk. 
Het is druk in zijn hoofd, heel druk en 
ingewikkeld. De gevolgen zijn zichtbaar: 

littekens, letterlijk én figuurlijk. Na een 
aantal ambulante psychiatrische behande-

lingen volgde een opname van zo’n twee jaar in verschillen-
de instellingen. Op verzoek van zijn moeder werd hij onder 
toezicht geplaatst. 

Momenteel woont hij in de gesloten jeugdinstelling 
Schaken bosch in Leidschendam. In afwachting van een plek 
in De Fjord, een specialistische behandelvoorziening voor 
jongeren met een combinatie van psychische stoornissen 
en gedragsproblemen. Het is de bedoeling dat hij daar een 
zeer intensieve behandeling zal krijgen. “Daar ben ik nu wel 
klaar voor. Maar geen idee wanneer ik erheen kan, ik sta op 
de wachtlijst”, zegt Archer. 

Omdat het momenteel relatief goed gaat met hem, mag 
hij ondertussen regelmatig op verlof. Weekendjes logeren 
bij zijn moeder, en/of naar opa en oma. Bij die laatste is hij 
tijdens dit gesprek. Opa schenkt koffie en houdt een oogje 
in het zeil. Net als de papegaai die inmiddels rustig op zijn 
schouder zit nadat hij de bezoeker bij binnenkomst luidkeels 
‘koppiekrauw’ heeft toegeroepen. Hopelijk te vertalen als 
‘hartelijk welkom’. In de lichte woonkamer valt direct een 
druk beschilderd skateboard op dat tegenover de grote 
witte leren bank aan de muur hangt. Op het skateboard 
staat een afbeelding van een zwart met rood en donkergeel 
gestreepte slang. Het beest kronkelt tussen grote bloemen 
door, op de achtergrond donkere wolken. 

Opa glundert trots als hij vertelt waarom het ding daar 
hangt. “Ik heb het gescoord op de kerstmarkt op Schaken-
bosch. Daar had Archer een kraampje ingericht met door 

Mmv tattooshop Tat2holics, Den Haag
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hem beschilderde spullen. De verkoop ging goed, hij haalde 
er een leuk zakcentje mee op. Ik vond deze erg mooi en 
wilde hem graag kopen maar dat mocht niet van Archer.” 
Archer: “Nee zeker niet, dat heb ik hem natuurlijk cadeau 
gegeven. En mijn zusje heeft er ook een gekregen. Verder 
heb ik zelf nu geen meer om te laten zien, dat is allemaal 
verkocht.”

Tekenen doet hij al zo lang hij zich kan herinneren. Het liefst 
urenlang. Maar dat was voorheen meestal met potlood op 
papier. Zo kwam hij tenminste de lessen door op school. 
Ook op Schakenbosch. Maar daar werd door een van de 
docenten, John Verhoeven, opgemerkt dat Archer op teken-
gebied wel wat meer kan dan de gemiddelde scholier. Hij 
herkende het talent, wist het verder naar boven te halen en 
stimuleerde Archer het te ontwikkelen. Andere vakken op 
school mocht hij voorlopig vergeten. 

Archer: “John heeft geregeld dat ik verfstiften kreeg en 
materiaal om op te werken zoals skateboards. Die worden 
onbewerkt aangeschaft en door andere jongeren in het 
technieklokaal uit elkaar gehaald. Ze worden daar van de 
wieltjes ontdaan zodat ik ze beter en helemaal kan beschil-
deren. Hiervoor zat ik tijdens alle lessen en veel daarbuiten 
ook altijd te tekenen, maar dan op papier. Volgens mij ben ik 
de enige op Schakenbosch die dit nu officieel onder school-
tijd mag doen. John maakt ook foto’s van mijn werk zodat ik 
het altijd kan bewaren en terug kan zien, ook alles wat ik  
heb verkocht.”

“Als ik kan tekenen en schilderen ben ik blij. Als ik bezig ben 
met verf en kleur vergeet ik alles om me heen. That’s it. Dan 
hoef ik nergens over na te denken, wordt het rustig in mijn 
hoofd. Het liefst teken ik de hele dag…”

De ideeën en kleuren lijken als vanzelf in hem op te komen. 
Behalve skateboards beschildert hij momenteel van alles en 
nog wat: van schaaltjes, bordjes, tafeltjes tot en met grote 
platen. Maar binnenkort hoopt hij daar nog een bijzonder 
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materiaal aan toe te kunnen voegen: varkenshuid. Zijn figura-
tieve stijl blijkt namelijk uitermate geschikt om als tatoeëerder 
aan de slag te gaan. En raad eens, dat lijkt hem fantastisch.

“Ik zocht een bijbaantje en wilde het liefst iets doen met kunst 
en tekenen, daarbij is dit idee ontstaan. Tatoeëerder worden, 
dat lijkt me echt perfect. Daarbij komt alles samen. Ontwer-
pen, uitvoeren, hobby dat betaald werk kan worden. Top. Er 
zijn geen officiële opleidingen voor maar er is een stageplek 
voor mij gevonden bij een tattooshop in Den Haag. Dat heeft 
een docent van school geregeld. Echt super. Daar mag ik één 
dag in de week gaan meelopen om klusjes te doen, mee te 
kijken en te oefenen op dierenhuid zodat ik het straks ook op 
mensen kan doen. Spannend! Maar daarvoor moet ik na-
tuurlijk eerst nog heel veel leren. Zelf heb ik nog geen enkele 
tatoeage. Dat mag niet, ik ben te jong, maar zodra ik boven 
de achttien ben, wil ik er zelf ook een. Zeker weten!”

Archer hoopt zo snel mogelijk weg te kunnen uit Schaken-
bosch, al zal hij de docent missen die zijn talent heeft ont-
dekt en hem aan zijn nieuwe uitdaging voor de lange termijn 

annex wellicht toekomstige beroep heeft geholpen. Want 
een Archer die weer dromen heeft, plannen maakt voor de 
toekomst, is best bijzonder. Nog niet eens zo lang geleden 
ging het zo slecht met hem dat hij daar niet meer aan wilde 
denken. 

“Ik zal John zeker missen maar natuurlijk wil ik wel weer  
weg van Schakenbosch. Mijn problematiek is lastig in 
combinatie met andere kinderen. En ook omdat ik hoop dat 
de behandeling die ik bij De Fjord zal krijgen, gaat lukken, 
zodat het beter gaat met me, zodat ik minder last heb van 
alles wat me dwars zit in mijn hoofd. Want al gaat het op 
dit moment naar omstandigheden redelijk goed met mij, 
dankzij de behandelingen die ik krijg, de medicijnen die ik slik 
én het tekenen, toch hou ik last van stemmingswisselingen, 
nare gedachtes, veel emoties. Het blijft altijd wisselend, die 
dingen gaan niet zomaar weg.”

‘ Als ik teken 
wordt het  
rustig in mijn 
hoofd’
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INTERVIEW 

‘VEREENVOUDIG  
DE JEUGD

BESCHERMING’
De pilot Blijvend Veilig is een nieuwe aanpak in  

de jeugdzorg die ervoor moet zorgen dat geweld en 
onveiligheid in een gezin direct en voorgoed stoppen. 

Samenwerking is daarvoor het sleutelwoord,  
zegt Simone Kukenheim. Als wethouder Jeugd(zorg) 
in Amsterdam vervult ze een voortrekkersrol bij dit 
project om kinderen die dat nodig hebben, zo snel 

mogelijk uit de misère te halen. En dat zijn er alleen  
al in Amsterdam heel wat. “Ik zie veel zorgen over 

veiligheid bij kinderen.” 
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Wat is Blijvend Veilig?

Het is een van de zes landelijke pilots die zich 
richten op het ontwikkelen van een werkwijze 
om veiligheid in gezinnen te realiseren die effec-
tief en perspectiefvol is. Medewerkers van ver-
schillende organisaties zoals Veilig Thuis, Jeugd-
bescherming, Blijf Groep, Samen DOEN, William 
Schrikker Stichting, Raad voor de Kinderbescher-
ming hebben vanuit de praktijk een gezame nlijke 
aanpak ontwikkeld. Een team van experts op ge-
bied van huiselijk geweld en kindermishandeling 
doet daarin alles wat nodig in om te komen tot 
duurzame oplossingen. Deze nieuwe aanpak is 
input voor landelijke besluitvorming die begin 
2021 plaatsvindt over een andere inrichting van 
het stelsel.

Wat is uw rol?

Sinds de decentralisatie in 2015 zijn we als ge-
meente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Ik 
bepaal mede het beleid en ben verantwoordelijk 
voor de inkoop van zorg, sluit de contracten met 
de jeugdzorgaanbieders. Het is mooi als partijen 
elkaar uitdagen om beter te worden, maar je ziet 
dat veel kleine aanbieders relatief veel productie 
draaien. Om te zorgen dat het geld op de juiste 
plek komt, hebben we in Amsterdam besloten 
niet meer met heel veel verschillende aanbieders 
te gaan werken maar terug te gaan van ongeveer 
35 verschillende naar ongeveer 10 grote zorgaan-
bieders. 

Wat staat voorop?

Geen enkel kind mag zich thuis onveilig voelen. 
Toch zien we in Amsterdam dat de veiligheids-
problematiek groot is. Er zijn veel gezinnen met 
kinderen waar grote zorgen over zijn. Daarom 

moeten we de professionals in staat stellen snel-
ler hun werk te kunnen doen.

Kan het sneller?

Om sneller te kunnen handelen is meer samen-
werking noodzakelijk. Dus niet meer ná elkaar 
maar mét elkaar. Er zijn veel organisaties die zich 
bezighouden met gezinnen waarin het onveilig 
is voor kinderen. Dat vertraagt, omdat al die ver-
schillende instellingen hun eigen aanpak en be-
voegdheden hebben. We merken in de pilot dat 
de huidige toekenning van bevoegdheden, per 
organisatie, hen beperkt in het innoveren en het 
ontwikkelen van een nieuwe werkwijze. Ik zou 
willen dat de medewerkers van de verschillende 
veiligheidspartijen binnen de pilot allen gelijke 
rechten krijgen.

Wat moet er gebeuren?

De huidige werkwijze is dat de Raad voor de Kin-
derbescherming na een verzoek tot onderzoek 
(van een lokaal team) zelfstandig onderzoek 
doet, daar rapportage over uitbrengt en indien 
dat nodig wordt geacht, de rechter verzoekt een 
gedwongen maatregel uit te spreken. Blijvend 
Veilig draagt niet over, stuurt niet door. In de  pilot 
wordt geen volledig onderzoek meer gedaan, 
maar doet de Blijvend Veilig professional van de 
Raad een zogenoemde toets. Dit werkt niet alleen 
sneller, het voorkomt ook dat betrokkenen keer 
op keer hun verhaal moeten vertellen, wat maakt 
dat ouders de hulpverlening doorgaans nog meer 
gaan wantrouwen dan ze al doen. 

En wat blijkt? 

Het werkt. De resultaten zijn heel gunstig. Ouders 
vinden het prettiger, krijgen weer vertrouwen in 

VOOR SIMONE KUKENHEIM, WETHOUDER IN DE GEMEENTE AMSTERDAM IS HET DUIDELIJK: ALS JE WILT BOUWEN  
AAN EEN BETERE WERELD MOET JE ZORGEN DAT KINDEREN GOEDE KANSEN KRIJGEN OM ZICH TE ONTWIKKELEN.  
“Dat is voor mij fundamenteel.” Ze kan daar concreet aan werken, want ze heeft onder meer Jeugd(zorg) in haar 
 portefeuille. Dat maakt ook dat ze in de regio het Bestuurlijk Overleg tussen Jeugdhulpaanbieders aanvoert, voorzitter  
is van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis en zich sterk maakt binnen Blijvend Veilig, een pilot in Amsterdam- 
Amstelland, gericht op verbetering van de bescherming van kinderen, thuis in het gezin, achter de voordeur. 
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de hulpverlening. Als je ziet dat het werkt, moet je 
zorgen dat de wetgever het systeem gaat aanpas-
sen. Want je vraagt je af: waarom werken al deze 
organisaties apart en op verschillende  manieren?

Maar als ouders geen hulp willen?

Dat element blijft een gevaar vormen. Als ou-
ders niet willen meewerken kunnen jeugdzorg-
werkers ook niet veel doen. Dan is het vaak lastig 
een stabiele omgeving te creëren voor een kind. 
Deze ouders stuur je niet met een briefje naar de 
huisarts, dat kun je proberen maar die komen daar 
nooit aan. Eigenlijk wil je dat de volwassen GGZ 
ook een rol krijgt. De randvoorwaarden moeten 
veranderen. Daarvoor heb ik onlangs een brief 
gestuurd naar het ministerie. 

Pleit u voor een gezins-OTS?

In gezinnen waarin huiselijk geweld en kindermis-
handeling plaatsvindt, hebben ouders vaak meer 
problemen zoals schulden, verslaving, trauma of 
psychiatrische problematiek. Het heeft geen zin 
om alleen jeugdhulp in te schakelen. Professio-
nals proberen ouders vaak te motiveren ook zelf 
aan de slag te gaan met hun sores maar dat is 
vaak lastig, omdat er sprake kan zijn van ontken-
ning, gebrek aan zelfinzicht en schaamte. Geluk-
kig lukt het steeds beter. Maar voor die situaties 
dat dit niet vrijwillig lukt, is het wenselijk dat er 
nieuwe wettelijke mogelijkheden worden ont-
wikkeld voor een ‘gezins-OTS’, waarmee ouders 
ook gedwongen kunnen worden om hulp voor 
zichzelf te accepteren, zodat hun kinderen veilig 
kunnen opgroeien. 

“Je vraagt je af:  
waarom werken al deze  

organisaties apart?”  

BIO
NAAM Simone Kukenheim 
LEEFTIJD 41 jaar, getrouwd, moeder van  
drie kinderen 
OPLEIDING politicologie, Universiteit van 
Amsterdam 
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Zelf een kinderopvang beginnen. Haar rijbewijs halen.  
Femke Thonies heeft grootse plannen voor de lange termijn. 
“Maar eerst ga ik sparen en leren om zelfstandig te wonen. 
Dat duurt waarschijnlijk nog anderhalf jaar.” 

   ‘Mijn droom?  
  BIJ MAMA  
      WONEN’
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D at eigen plekje, dat komt er vast wel. Al 
blijkt dat bij nader inzien toch niet haar 
grootste wens te zijn. Op de vraag wat 

haar droom is, zegt de achttienjarige resoluut: “Bij 
mama wonen. En dat gaat gebeuren ook. Zeker 
weten. Maar daarvoor moet ik eerst zorgen dat 
hier alles goed gaat. Mijn moeder moet ook nog 
het een en ander regelen. Want nu mag ik niet 
weten waar ze woont, dat is niet veilig voor haar. 
Dat komt door allerlei dingen die zijn gebeurd.”

Dapper en stoer vertelt Femke haar verhaal: 
“Rond mijn tiende ben ik uithuisgeplaatst, samen 
met mijn vier jaar jongere broertje, mijn oudere 
zus bleef thuis wonen. Voor dat gebeurde kwam 
er al een paar jaar een vrouwtje bij ons over de 
vloer omdat het niet zo goed ging bij ons thuis. Er 
was van alles aan de hand. Er waren veel span-
ningen en ik had ontzettend veel last van epilep-
sie. Vaak wel 25 aanvallen per dag. Daardoor lag 
ik veel in het ziekenhuis. Mijn vader was in die tijd 
meestal dronken en daar werd ie niet zo vrolijk 
van… Mama had veel stress. 

Mijn broertje en ik gingen eerst naar dezelfde 
woongroep. Omdat mijn broertje daar boos 
werd gemaakt door andere bewoners, en dan 
werd ik ook boos, moest hij daar weg. Niet eerlijk, 
natuurlijk.

Nu maakt het niet meer uit, want ik ben daar ook 
weg. Het was al lang geleden besproken dat ik 
even voor mijn achttiende verjaardag naar een 
trainingshuis zou gaan zodat ik leer om op me-
zelf in een appartementje te gaan wonen. Daar zit 
ik nu. Ik heb een kamer met eigen douche en wc. 
Eten doen we gezamenlijk, behalve op de dagen 
dat ik moet leren om het voor mezelf te verzor-

gen, dan eet je apart. En als je vijf 
minuten te laat komt bij de lunch, 
mag je ook niet meer aanschui-
ven. Dan moet je een half uur 
wachten. Ik zorg wel dat ik op 
tijd ben, want ik vind het niet 
gezellig om alleen te eten.

Woensdag ga ik voor het laatst 
naar school. Dan krijg ik mijn diplo-
ma. Ik heb op Parcours gezeten, een 
school voor speciaal voortgezet onderwijs 
in Tilburg. De richting die ik had gekozen was 
verzorging en daar hoorde horeca bij. Maar dat 
ga ik niet doen. Het liefst wil ik een eigen kinder-
dagverblijf  beginnen. Werken met kinderen, dat 
lijkt me heel leuk, dat wilde ik vroeger altijd al. 
Verder doe ik momenteel eigenlijk niet zoveel. Ik 
had werk in de schoonmaak, op een basisschool, 
maar dat was als flexer en dat is gestopt. Het 
geld dat ik daarmee verdiende kreeg ik gewoon 
op mijn eigen rekening. Dat mis ik wel. Eerst kreeg 
ik 40 euro zakgeld per week maar dat krijg ik nu 
ook niet meer. Gelukkig heb ik nu veel tijd  om 
dingen te regelen zoals de zorgverzekering die 
ze vanaf eind van de maand van mijn rekening 
willen halen, nou dat denk ik toch mooi niet. 
Gelukkig helpen ze me hier met die brieven en 
zo. Samen met mijn voogd heb ik ook een boekje 
doorgewerkt: ‘Ik word 18’, en het programma ‘Me 
myself and I’ hebben we samen gedaan. Vanaf 
mijn achttiende stopt de voogd en krijg ik een 
mentor en een bewindvoerder. Eerst ga ik samen 
met mijn hulpverleners zorgen dat alles goed 
geregeld is. Daarna ga ik achter mijn dromen 
aan. Heel belangrijk, want zonder dromen kom 
je nergens, of op het slechte pad. Dat heb ik vaak 
genoeg gezien.”

TAKE CONTROL
Wie 18 wordt, is voor de wet volwassen. Je moet dan zelf dingen 
 beslissen en valt niet meer onder de jeugdhulp. Voor veel cliënten 
van de William Schrikker is dat spannend. Daarom is de methode 
Krachtplan 18+ ingevoerd, die hierbij kan helpen. Samen met de 
jeugdzorgwerker maakt de jongere een plan voor na zijn of haar 
achttiende. Een hulpmiddel hierbij is Take Control. Kijk voor meer 
informatie op www.18takecontrol.nl.

  FEMKE THONIES
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Wie gaat scheiden zou voor hulp en informatie terecht moeten 
kunnen op het digitale ‘scheidingsplein’, een gemakkelijk vindbare 
en toegankelijke plek binnen elke gemeente. Dat stelt voormalig 
minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet in zijn rol als voorzit-
ter van het Platform Scheiden zonder Schade. Ook ziet hij graag 
een andere juridische aanpak bij scheidingen, zodat ouders niet 
lijnrecht tegenover elkaar in de rechtbank kunnen komen te staan. 
Hij hoopt hiermee op minder strijd en daarmee minder schade 
voor betrokken kinderen.
FOTO’S: KJELL POSTEMA

      ANDRÉ ROUVOET:

‘ Scheiden  
zonder Schade 
werkt als  
vliegwiel’
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H et duurde niet langer dan het drinken van 
één kop koffie voor Rouvoet ja zei op de 
vraag of hij voorzitter wilde worden van 
het Platform Scheiden zonder Schade 
(SzS) en daarmee een hoofdrol wilde 
spelen in de bescherming van kinderen 

die in de knel komen door echtscheiding. “Het is een weer-
barstige materie die heel veel impact heeft op kinderen. Al 
mijn leven lang trek ik me het lot van kinderen die het moei-
lijk hebben in het bijzonder aan, dus ik wilde hierbij zeker 
een voortrekkersrol vervullen.”

Vorig jaar hadden in Nederland nog ruim zeventigduizend  
kinderen te maken met scheiding van hun (al dan niet 
getrouwde) ouders. Bij ruim de helft daarvan was de pro-
blematiek zo ernstig dat de ontwikkeling van de kinderen 
erdoor wordt bedreigd. 

In het Platform SzS dat medio 2018 werd opgericht in 
opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in part-
nerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
werkt Rouvoet nauw samen met vertegenwoordigers van 
gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming, de rech-
terlijke macht, advocatuur, Gecertificeerde Instellingen (GI's) 
en andere instellingen, om de schade voor deze kinderen 
zoveel mogelijk te beperken. Er is een programma geschre-
ven waarin concrete actielijnen en oplossingsrichtingen zijn 
opgenomen. Deze zijn in het bijzonder gericht op situaties 
waarin sprake is van een complexe scheiding, dat wil zeggen 
een scheiding waarbij de ouders het belang van het kind uit 
het oog lijken te verliezen, omdat ruzies en andere zaken 
veel van hun aandacht vragen. 

Jeugdzorgwerkers, onder wie medewerkers van de William 
Schrikker, krijgen steeds vaker kinderen onder hun hoede 
nadat de rechter een ondertoezichtstelling (OTS) heeft 
opgelegd omdat de strijd tussen hun scheidende ouders 
zo ernstig is dat het ten koste gaat van de kinderen. Voor de 
jeugdzorgwerkers is het echter vaak lastig alle partijen goed 
uit elkaar te houden. Dit vraagt niet zelden onevenredig veel 
tijd en energie. Om tools te ontwikkelen om hier beter mee 
om te kunnen gaan, financiert het Platform allerlei projec-
ten. Zo zijn door een samenwerkingsverband van GI’s, waar-
onder de William Schrikker, vier podcasts opgenomen over 
complexe scheidingen. In de verschillende, twintig minuten 
durende afleveringen komen achtereenvolgens de samen-
werking met ouders, de positie van de jeugdbeschermer, het 
juridische aspect en een ervaringsdeskundige aan bod.

Daarnaast is er – eveneens met subsidie van het Platform 
– een app gemaakt waardoor professionals de Doorontwik-
kelde aanpak Complexe Scheidingen altijd en overal bij de 
hand kunnen hebben. Deze app is onder meer voorzien 
van een naslagwerk met juridisch kader, waar antwoorden 
zijn te vinden op zaken waarmee de jeugdbeschermer bij 
complexe scheidingen vaak wordt geconfronteerd. Denk 
daarbij aan vragen als: Wat valt nu precies binnen de OTS en 
wat niet? Hoe werk je samen met ouders die niet meer met 
elkaar willen samenwerken? Hoe positioneer je als jeugd-
beschermer het kind, zonder zelf onderdeel van de strijd  
te worden? 

Rouvoet: “Waar ik heel blij mee ben, is dat ik zie dat het 
 Platform werkt als een vliegwiel dat leidt tot nieuwe 
initiatieven in het hele land. Er ontstaat samenwerking en 
uitwisseling tussen diverse partijen. Daarvoor komen veel 

AANTAL KINDEREN MET GESCHEIDEN OUDERS

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt in een scheiding. Van de 1.000 echtparen gaan er 
jaarlijks ongeveer 10 uit elkaar. In 2018 zijn er 16.748 echtscheidingen geregistreerd waarbij minder-
jarige kinderen betrokken zijn. Dat betreft 30.267 minderjarige kinderen. Bij ernstige conflicten tussen 
scheidende ouders waarbij kinderen mogelijk bedreigd zijn in hun ontwikkeling kan de Raad van de 
Kinderbescherming op verzoek van de rechter een  gezag- en omgangsonderzoek uitvoeren. In 2019 
heeft de Raad van de Kinderbescherming bij circa 5.200 kinderen een gezags- en omgangsadvies 
uitgebracht. In 2018 ging het om 5.000 adviezen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut eo Centraal Bureau voor de Statistiek
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aanvragen binnen en die ondersteunen we als we denken 
dat het zinvol is.” 

Daarnaast voeren de leden van het Platform zelf acties uit. 
De Agenda voor actie: ‘Scheiden.. en de kinderen dan?’ die 
is opgesteld, bestaat volgens Rouvoet uit drie hoofdlijnen: 
“Professionalisering, ouderschap en preventie en het aan-
stellen van een steunfiguur voor het kind.” Aan de uitwerking 
van die punten wordt nu op verschillende fronten hard ge-

werkt. Daarnaast zijn de zogenoemde regiolabs in het leven 
geroepen die moeten leiden tot een nieuwe scheidingsaan-
pak in de rechtbank en bij gemeenten.”

“Dat is nodig omdat bij de rechter door ouders vaak een 
strijd wordt uitgevochten. Je ziet in de rechtbank ouders 
met elk een eigen advocaat verschijnen. Waarbij de ene 
partij een verzoekschrift indient en vervolgens de ander 
een verweerschrift. Het heet ook wel het toernooimodel. 
Dat moet stoppen. We willen dat ouders voortaan met een 
gezamenlijk plan naar de rechter komen waarbij ze vooral 
oog hebben voor het belang van het kind. We willen ook 
dat ze niet meer telkens naar de rechtbank hoeven voor een 
wijziging in de omgangsregeling of als ze vinden dat de 
andere partij zich daar niet aan houdt. Als dit soort dingen bij 
de gemeente geregeld kunnen worden, of door overleg met 
een hulpverlener, gaat dat zeker bijdragen aan het vermin-
deren van de strijd en daarmee de schade bij het kind. Liever 
naar de gemeente dan naar de rechtbank.”

Bij zaken als het maken van een ouderschapsplan en 
klachten over de omgangsregeling of andere zaken met 
betrekking tot (echt)scheiding, zou het op te richten digitale 
scheidingsplein wat Rouvoet betreft een rol kunnen spelen. 
Daarnaast pleit hij voor het instellen van een onpartijdi-
ge steunfiguur voor kinderen die te maken hebben met 
complexe scheidingen. Hij denkt daarbij aan een buurvrouw 
of leerkracht. “Dat hoor ik vaak. Dat kinderen hun toevlucht 
zoeken bij iemand waar ze zich veilig voelen, in de buurt of 
op school. Ik roep de jeugdzorg op, betrek zo’n onpartijdige 
persoon bij de zaak.”

Wat volgens Rouvoet tenslotte nog echt nodig is, is het ont-
wikkelen en inzetten van bewezen effectieve interventies in 
de jeugdzorg: ”Daar valt nog veel te winnen, in het belang van 
al die kinderen die in deze moeilijke situatie terechtkomen.”

‘Met (complexe)  
scheidingen liever  
naar de gemeente  

dan naar  
de rechtbank’
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Beste  
vrienden 
worden 
broers
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GEZINSVORMEN

Beste  
vrienden 
worden 
broers

Pleegouder worden is niet niks. Zo staat te lezen op de website 
van William Schrikker Gezinsvormen. Toch aarzelden Manfred 
en Desirée geen moment toen ze hoorden dat voor Ronaldo, de 
beste vriend van hun zoon Tobias, een pleeggezin werd gezocht. 
“Ronaldo hoort bij ons!”, zeiden ze meteen.
Vlnr: Manfred, Tobias, Desirée en Ronaldo.
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D us ging het echtpaar, maar 
niet nadat ze het spontane 
idee eerst met hun drie kin-

deren hadden besproken, het traject in 
om pleegouder te worden van de toen 
veertienjarige jongen. Het gevolg: een 
extra puber in huis. Zomaar. Vrij onver-
wacht, want pleegouder worden, dat 
hadden ze voorheen nooit overwogen. 
Inmiddels is hij 21 jaar, noemt hij Tobias 
zijn broer en woont hij nog steeds met 
veel plezier in het gezin. Al is de pleeg-
zorg vanwege zijn leeftijd inmiddels 
afgebouwd, van Manfred en Desirée 
mag Ronaldo zolang als hij wil, bij hen 
blijven wonen. Nou ja… “Als ie maar 
voor zijn dertigste een keer vertrekt”, 
zegt pleegmoeder Desirée Rosen-
daal met een lach. Daar hoeft ze niet 
ongerust over te zijn volgens Ronaldo: 
“Samen met een vriend ben ik al een 
beetje op zoek naar een appartement 
dat we kunnen delen. Maar dat hoeft 
niet heel snel gevonden te worden. Het 
zou leuk zijn als het over een paar jaar 
lukt, dan kan ik eerst nog even sparen.”

Ronaldo is inmiddels klaar met school, 
gediplomeerd gastheer, heeft zijn 
rijbewijs gehaald, een baan in de 
horeca die hem helemaal ligt en hij 
hoeft net als de andere drie kinderen 
in het gezin geen kostgeld te betalen. 
In ruil daarvoor moet hij, ook net als 
de rest, wel wat klusjes doen in huis 
én, harde voorwaarde van zijn pleeg-
ouders: regelmatig wat geld opzij 
leggen. Desirée: “Dat vinden wij heel 
belangrijk. Zodat ze wat opbouwen. Ik 
mag meekijken op zijn bankrekening, 
dat werkt prima, want op die manier 
kan ik hem nog wat begeleiden met 
zijn financiën. Precies hetzelfde doe ik 
bij de andere kinderen. Soms vliegt het 
er bij de jeugd namelijk zo uit. Door die 
pinpas hebben ze gewoon geen benul 
van de waarde van geld.”

Pleegmoeder Desirée behandelt 
Ronaldo hetzelfde als haar biologische 

het dorp. Omdat het zo goed ging met 
Ronaldo in het gezin, besloot Melvin 
de Graaf, zijn vaste begeleider in de 
woongroep, dat het tijd werd om voor 
de jongen op zoek te gaan naar een 
pleeggezin. “Toen mijn man en ik dat 
hoorden zeiden we meteen: goh, dat is 
ook wat. Het is onze Ronaldo, eigenlijk 
hoort ie hier.”

Zo gezegd zo gedaan. Het schuurtje 
in de tuin werd verbouwd tot slaap-
kamer voor de dochter des huizes 
zodat Ronaldo net als de twee andere 
jongens terecht kon in een kamer op 
de eerste verdieping. Natuurlijk was 
het voor alle partijen soms wel even 
wennen. Desirée: “Als vriendje op be-
zoek komen is wel wat anders dan er 
permanent wonen. Maar het ging over 
het algemeen prima, Ronaldo is heel 
makkelijk. De verstandhouding tussen 
Tobias en Ronaldo is wel veranderd. 
Ze zijn nog steeds bevriend, zitten in 
de dezelfde vriendengroep, gaan ook 
hun eigen gang maar zijn inmiddels 
ook echt broers.”

kinderen Christian (25), Julia (23) en 
Tobias (20). Vanaf het moment dat hij 
bij hen in huis kwam wonen, was er 
geen verschil. Ze kenden elkaar toen 
al een jaar of twee. “De eerste keer dat 
hij bij ons kwam vergeet ik nooit. Het 
was Moederdag, Ronaldo belde op 
met de vraag of hij met Tobias, onze 
zoon mocht komen spelen. Ik dacht 
eerst: wat raar, op Moederdag, maar 
ook: ach, waarom niet? Dus ik zei: dat 
is goed, kom maar. Waarop hij ant-
woordde: kunt u mij dan komen halen, 
want ik woon op een groep, niemand 
kan mij brengen. Oeps. Dus zijn we in 
de auto gestapt en hebben hem opge-
haald in Doetinchem waar hij woonde, 
een kilometer of acht van Wehl, het 
dorp waar ons huis staat. Omdat ze 
het speciaal onderwijs volgden, zaten 
Tobias en Ronaldo in Doetinchem bij 
elkaar op school.”

Af en toe een middagje spelen werd 
regelmatig een nachtje logeren en op 
een gegeven moment bijna elk week-
end. Zo kon hij, net als zijn vriendje, 
ook lid worden van de voetbalclub in 

Als Ronaldo wordt geboren heeft zijn vader al twee dochters bij een vrouw 
uit een eerder huwelijk. Bij zijn tweede vrouw, de moeder van Ronaldo, 
krijgt hij vier zonen. De jongens worden uiteindelijk allemaal uit huis ge-
plaatst. Eerst de oudste twee, Ronaldo en zijn twee jaar oudere broer. Dit 
zou zijn gebeurd na bezorgde meldingen uit de omgeving dat niet goed 
voor de kinderen werd gezorgd. Ze waren heel veel op straat op en zicht-
baar verwaarloosd. 
De andere twee jongens waren op dat moment nog niet geboren. Ronal-
do was 6 jaar toen hij eerst naar een crisisplaats en later naar een tijdelijk 
pleeggezin werd gebracht. Op zijn achtste kwam hij (zonder zijn broer) in 
de woongroep in Doetinchem terecht waar hij tot zijn verhuizing naar het 
pleeggezin in Wehl zou blijven. 
Ronaldo heeft nu: drie broers, twee halfzussen, twee pleegbroers en een 
pleegzus. Op verjaardagen zijn ze (althans voor corona de kop op stak) 
als het even kan, allemaal van de partij. Ronaldo probeert met iedereen in 
meer of mindere mate contact te onderhouden, ook met zijn biologische 
vader en, na een tijd lang niet, zijn moeder. 
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Op zijn zesde werd hij uit huis 
geplaatst. Op zijn achtste kwam hij 
in een woongroep in Doetinchem 
terecht. “Mijn broer ging naar Tiel. 
We werden gescheiden omdat we 
vaak problemen hadden met elkaar. 
Nu helemaal niet meer hoor, tegen-
woordig is het contact goed”, zegt 
Ronaldo.

Hij is een echte familieman. Houdt 
graag contact met iedereen. “Een van 
mijn halfzussen heeft pas een kindje 
gekregen. Nu ga ik daar nog vaker 
heen om mijn neefje te zien. Super 
leuk. En toen ik vorig jaar voor stage 
zes maanden in Spanje werkte, belde 
ik haar ook heel vaak.”

Waarschijnlijk door alles wat er thuis 
was gebeurd, had Ronaldo een achter-
stand in zijn ontwikkeling opgelopen 
en ging hij naar een school voor 
moeilijk lerende kinderen. Daar bleek 
hij de schade in te kunnen halen om 
vervolgens naar het reguliere mbo te 
gaan waar hij met het diploma horeca 
niveau 3 op zak vertrok. Toch was de 
mlk-school een geluk bij een onge-
luk voor Ronaldo, want daar leerde 
hij  Tobias kennen, ze werden dikke 
vriendjes en meer…. “Dat zijn ouders 
uiteindelijk hebben gezegd dat ik bij 
hen mocht komen wonen, vond ik wel 
bijzonder. In het begin dat ik bij het 
gezin woonde, was het natuurlijk wel 
erg wennen. Voor iedereen denk ik, 
maar zeker voor mij. Een gezinssituatie 
is heel anders dan het leven in een 
woongroep. In het pleeggezin kreeg 
ik echt vastigheid, in de groep heb je 
iedere keer te maken met een andere 
begeleider. Al moet ik zeggen dat ik 

een goede band had met Melvin de 
Graaf, een begeleider die jarenlang 
mijn vaste aanspreekpunt was en die 
er ook voor heeft gezorgd dat ik de 
groep kon verlaten.”

“Thuis noem ik mijn pleegouders Desi-
rée en Manfred bij hun voornaam. Als 
ik bij vrienden ben, noem ik ze vader en 
moeder. Zo ervaar ik het ook echt: het 
zijn mijn bonusouders. Zonder hen had 
ik misschien niet zo’n goede opleiding 
gehad waardoor ik nu een leuke baan 
heb in de horeca, wat echt mijn passie 
is. En ik heb hier in de regio een vrien-
denkring opgebouwd. Tobias en ik gaan 
ook nog steeds goed samen, al gaan 
we inmiddels natuurlijk ook wel ieder 

onze eigen weg. Ik beschouw hem als 
mijn broer én mijn beste vriend.”

Boos op zijn biologische ouders is  
hij niet. Dat zit sowieso niet in zijn aard. 
“Waarom zou ik denken aan negatieve 
dingen? Denk positief, dat heb ik mijn 
leven lang gedaan. Ja ik heb tegensla-
gen gehad, maar uiteindelijk moet je 
zelf er het beste van maken. Natuurlijk 
heb ik best reden om kwaad te zijn op 
mijn biologische ouders. Met name op 
mijn moeder. Ze beloofde van alles 
en kwam dat niet na waardoor ik blij 
was met een dooie mus en uiteindelijk 
weer met verdriet en pijn zat. Maar 
diep vanbinnen hou je toch van ze. 
Daarom heb ik me over die boosheid 
heen gezet en probeer ik contact te 
houden. Eerlijk gezegd ook omdat ik 
merk dat het een positieve werking 
heeft op mezelf. Ik neem niemand iets 
kwalijk, ben blij dat het zo gelopen is.”

    RONALDO VAN KAMMEN (21): 

‘Ik neem niemand iets kwalijk’

“Denk positief, dat  
heb ik mijn leven  

lang gedaan” 
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De oudste is 28, de jongste 15 jaar. 
Henk Megchelenbrink (55) heeft zes 
kinderen bij twee vrouwen. De oudste 
twee, zijn dochters, zijn inmiddels 28 
en 25. Na de scheiding bleven zij bij 
hun moeder wonen. De vier jongste 
zijn jongens: 23, 21, 16 en 15 jaar. Na 
de uithuisplaatsing van de oudste 
twee, Ronaldo en zijn twee jaar 
oudere broer, kregen Henk en zijn 
toenmalige vrouw samen nog twee 
zonen. Ook die wonen noodgedwon-
gen al lang niet meer thuis en ook 
deze relatie strandde. 

“De band met mijn kinderen is on-
danks alles heel sterk. Ook met mijn 
stiefkinderen, de dochters van mijn 
huidige vriendin, is het heel gezellig. 
De jongste kinderen komen regelmatig 
een weekend hier logeren. Daarnaast 
weten ze dat ik er altijd voor ze ben als 
er iets is. Ik probeer ze te helpen als ik 
kan door ondergoed of sokken voor ze 
te kopen als dat nodig is, maar ik heb 

“Op een gegeven moment had 
 Ronaldo bij mij mogen komen wonen 
maar hij wilde liever in het pleeggezin 
blijven. Dat was best een beetje pijnlijk 
voor mij maar ik heb gezegd: als dat 
jou gelukkig maakt, vind ik het goed. 
Het zijn echt ontzettend fijne mensen 
bij wie hij woont. Ze hebben fantastisch 
goed voor mijn jongen gezorgd. Ik ben 
ze ontzettend dankbaar, het is gewel-
dig dat het zo goed met hem gaat. En 
ook de andere kinderen komen er wel. 
Daar ben ik van overtuigd.”

“Het heeft me veel pijn gedaan dat 
de jongens uit huis werden geplaatst. 
Zoiets vreet aan je. Maar wat moest 
ik dan? Hun moeder kon niet voor ze 
zorgen en ik ook niet, want ik moest 
werken. Wie zou anders de rekeningen 
betalen? Ik was bang dat ik ze nooit 
meer zou zien. Gelukkig is dat niet 
gebeurd. Ik heb met alle zes contact. 
Dat had ook anders kunnen lopen, dat 
realiseer ik me zeer zeker.”

zelf ook in de problemen gezeten en 
kom binnenkort pas uit de schulden. 
Ik ben helemaal kaalgeplukt. Al heb 
ik geen geld, ik kan ze wel altijd een 
knuffel geven en liefde overdragen.”

Volgens Henk was hij tijdens zijn relatie 
met de moeder van Ronaldo en de 
andere drie jongens als vrachtwagen-
chauffeur veel van huis. Daardoor had 
hij, naar eigen zeggen, niet in de gaten 
hoe het misging met de kinderen. 
“Vanuit de buurt werden meldingen 
gedaan bij de instanties. Toen zijn de 
oudste twee weggehaald. Maar ik  
was toch nog heel gek op haar, ik ver-
trouwde haar en ondanks dat er ook 
veel spanningen waren, hebben we 
toen nog weer twee kinderen gekre-
gen. Daar zouden we echt samen voor 
gaan, maar dat lukte toch niet.”

VADER HENK MEGCHELENBRINK (55):

‘Band met de kinderen is  
ondanks alles heel sterk’

“Vanuit de buurt werden 
meldingen gedaan” 



Een puber die (met succes) naar een pleeggezin gaat. Dat 
maakt pleegzorgwerker Wilma Burghardt niet vaak mee. 
Zeg maar gerust: zelden. Ze is dan ook supertrots op de 
familie Rozendaal en Ronaldo, die ze vanaf zijn veertiende 
tot zijn 21e verjaardag heeft begeleid.

Omdat haar kinderen het jammer vonden dat zij ‘altijd’ moest wer-
ken als anderen vrij waren, stapte Wilma zo’n twaalf jaar geleden 
over van het werk als woonbegeleider in de gehandicaptenzorg naar 
de functie van pleegzorgwerker bij de William Schrikker. Bij de werk-
zaamheden in de 24-uurs woongroepen hoorden ook avond- en 
weekenddiensten. Het beroep van pleegzorgwerker heeft dat niet, 
dit kan in principe onder kantoortijd worden uitgeoefend.

“Eerlijk gezegd, toen ik ging rondkijken voor een andere baan had ik 
wel ooit te maken gehad met gezinsvoogden maar nog niet gehoord 
van pleegzorgwerkers. Het bleek mij prima te passen. Met kinderen 
met licht verstandelijke beperkingen had ik meer dan genoeg erva-
ring. Andere aspecten, zoals het contact onderhouden met zowel 
ouders als pleegouders, had ik snel onder de knie. Soms geeft dat 
wel negatieve energie, maar ze zijn hoe dan ook toch met elkaar ver-
bonden. 

Mijn werk is heel gevarieerd. Het ene moment ben ik bezig met het 
beantwoorden van vragen op financieel gebied, dat weer geef ik 
opvoedkundige raad. Ik bespreek met ouders wat het kind laat zien, 
probeer indien mogelijk te verklaren hoe dat komt en wat een oplos-
sing zou kunnen zijn. Ik probeer te ondersteunen waar nodig. 

Het ene gezin kost meer tijd dan het andere. Gemiddeld heb ik één 
keer per zes weken contact. Bij Ronaldo kwam ik al vrij snel minder 
op huisbezoek omdat het zo ontzettend goed ging. Heel bijzonder, 
want een puber die in een gezin komt is niet niks. Ze moesten na-
tuurlijk even aan elkaar wennen. Heel knap dat ze het samen gerooid 
hebben. Ronaldo is een echte verbinder, het prototype van hoe je 
kunt leven met twee families.” 

Portret
 
  Wilma Burghardt-Luimes  •  Pleegzorgwerker

Ik probeer te 
ONDERSTEUNEN 

waar nodig
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De William Schrikker  
wil er zijn als het moet.

In elke gemeente.
Om kansen voor kinderen te creëren en 

erger te voorkomen.

William Schrikker
W www.williamschrikker.nl 

E info@wsg.nu


