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Veiligheid is het belangrijkst
Eerst zorgen dat het voldoende veilig is in een gezin. Dan hulp inzetten
om de risico’s aan te pakken en vervolgens werken aan het herstel van
de kinderen en de ouders.
Sander van Arum, orthopedagoog en psychotherapeut, is samen

aanpak komen herstelgerichte maatregelen in beeld. Moeder krijgt

met zijn collega en partner Linda Vogtländer de grondlegger van de

begeleiding om te re-integreren op de arbeidsmarkt en de kinderen

methodische en gefaseerde aanpak samenwerking voor veiligheid.

gaan meedoen met sportieve activiteiten van de Brede School. ‘Het

Hun visie vormt de inhoudelijke basis van het landelijk actieprogramma

onderscheidende is de gefaseerde focus op veiligheid. Het gebeurt

Geweld hoort nergens thuis en ook van de regiovisie Hollands Midden

nu nog te vaak dat er in een gezin allerlei hulpverleners zijn maar dat

op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van Arum

het lichamelijke of geestelijke geweld doorgaat. Zo lang het niet veilig

is voorzitter van de Stichting Civil Care, die ondersteunt regio’s met

is, staat de ontwikkeling van kinderen stil,’ zegt Van Arum. Zeker zo

advies en opleidingen. Voor het Jaarbericht 2018 van Vrouwenopvang

belangrijk is dat de aanpak concreet is. ‘Je zegt niet: vader heeft een

Rosa Manus spraken we Sander. ‘Het is mooi dat de visie zo breed wordt

alcoholprobleem dus hij moet urinetesten van de verslavingszorg

gedeeld maar,’ zegt hij, ‘in de praktijk moet nog veel veranderen.’

ondergaan. Maar je spreekt af dat hij het huis niet in mag als hij dronken
is. Je moet het concreet, begrijpelijk en behapbaar maken.’

‘Vader mag het huis niet meer
in als hij dronken is’

De methode vereist goed samenwerken tussen iedereen die werkt met
ouders en kinderen. Van leerkrachten, huisartsen, wijkteammedewerkers
en wijkagent, tot specialisten zoals ggz-behandelaars en begeleiders

Hoe werkt de aanpak? Van Arum schetst een gezin waarin vader en

van VO Rosa Manus. Hulpverleners staan om het gezin heen. Ze maken

moeder veel ruzie maken. Vrijdag gaat vader naar het café. Als hij

gezamenlijk de analyse van wat er nodig is en ze werken allemaal met

dronken thuiskomt zijn er scheldpartijen, ruzies en vaak vallen er

hetzelfde veiligheidsplan. Dat dit werkt, bewezen Sander en Linda in

klappen. Moeder lijdt aan depressie en er zijn schulden. De kinderen

Utrecht. Ze beproefden de aanpak in 15 gezinnen met langdurige zware

(6 en 8) zijn teruggetrokken, ze hebben allebei leerachterstand. De

problematiek, bij alle gezinnen stopte het geweld. Wat is er nodig om

gefaseerde aanpak voor veiligheid is erop gericht allereerst de drie

deze manier van werken breed in te voeren? ‘Je moet er in de regio

onveiligste situaties aan te pakken. Bijvoorbeeld: vader mag het huis niet

mee aan de slag,’ zegt Sander. ‘Bestuurders en uitvoerders moeten

meer in als hij dronken is, hij gaat dan naar zijn broer. Pas als de directe

het willen, en managers moeten organiseren dat je gaat werken met

veiligheid in het gezin voldoende is, kan hulp worden ingezet om de

een gemeenschappelijk veiligheidsplan. Je hebt een regioprojectleider

risico’s duurzaam weg te nemen zodat er stabiele veiligheid ontstaat.

nodig, mensen moeten worden opgeleid in de methodiek en organisaties

Moeder krijgt ggz-behandeling, vader gaat naar de verslavingszorg

moeten veiligheidscoördinatoren aanwijzen: hun allerbeste mensen.’

en er wordt schuldhulpverlening ingezet. De hulp moet - anders dan

Wat ook (heel erg) belangrijk is: continuïteit. ‘Het veiligheidsplan, het

gebruikelijk – risicogestuurd zijn. Het moet leiden tot meer veiligheid

hulpverleningsplan en het herstelplan hebben tijd nodig. Je moet bij het

in de gezinsrelatie. In de laatste fase van de methodische, fasegerichte

gezin betrokken blijven.’

Veiligheid voorop zetten, daarna hulpverlening en werken aan herstel.
VO Rosa Manus werkt ook met deze aanpak. In de opvang wordt altijd
eerst een veiligheidsplan gemaakt. Met de moeder, en ook met de
kinderen. Voor hen is er bij VO Rosa Manus individuele aandacht en
hulp. Het is cruciaal dat zij hun ervaringen verwerken om te voorkomen
dat huiselijk geweld van generatie op generatie doorgaat.
Sander van Arum

Traumascreening
Kinderen met trauma zo snel mogelijk helpen
Getraumatiseerde kinderen moeten zo snel mogelijk hulp krijgen om te voorkomen
dat ze achterop raken in hun ontwikkeling. Medewerkers van VO Rosa Manus gaan
kinderen screenen, te beginnen met de allerjongste kinderen.

‘Juist bij de jongste kinderen wordt trauma
vaak over het hoofd gezien,’ zegt directeur
Lilian Tham van ’t Kabouterhuis. De
Amsterdamse organisatie voor jeugdhulp en
jeugd ggz voor 0-7 jaar, heeft een polikliniek
in Leiden. Specialisten van ‘t Kabouterhuis
gaan de twintig medewerkers van Rosa
Manus die werken met vrouwen en kinderen,
trainen in traumasensitief werken. Voor
traumascreening bij jonge kinderen zijn
er geen strakke modellen; de allerjongste
Gerdien Kiel en Lilian Tham
kinderen kunnen niet praten over hun
ervaringen, vertelt manager Gerdien Kiel van
Rosa Manus. ‘Je moet het gedrag van een kind verbinden met de geschiedenis; wat heeft het
kind meegemaakt?’
EMDR
Het is essentieel het kind goed te observeren. ‘Als er signalen zijn van trauma kun je
goede resultaten boeken met behandeling,’ zegt Lilian. ‘Je begint meteen te behandelen
en je kijkt of een kind vooruit gaat, dat laatste noemen we procesdiagnostiek. Trauma is
goed te behandelen sinds de ontdekking van EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing), ook in kortere tijd. Bij deze techniek vertelt de getraumatiseerde over de
schokkende ervaringen in combinatie met een motorische beweging. ‘Het idee is dat dit
de linker- en de rechterhersenhelft verbindt en je werkgeheugen minder plek heeft voor de
trauma, waardoor je minder overspoeld raakt. We onderzoeken of EMDR werkt bij hele jonge
kinderen als de ouder over de traumatische gebeurtenissen vertelt.’

‘De wachttijd voor jeugd ggz is een half jaar’
In de eerste jaren van hun leven ontwikkelen kinderen zich het snelst. Als de ontwikkeling
in deze jaren stagneert kunnen ze een achterstand oplopen die haast niet meer in te halen
is. ‘Het gebeurt te vaak dat kinderen daardoor het stempel van zwakbegaafd krijgen,’ zegt
Lilian. Het is daarom van het grootste belang dat kinderen snel worden geholpen. In theorie
is iedereen het daarover eens. Niet voor niets is traumascreening als actiepunt opgenomen
in het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis. Maar de praktijk is weerbarstig.

Wanneer uit screening en observatie blijkt
dat een kind behandeling nodig heeft, is er
in de regio Holland Rijnland een wachttijd
van een half jaar. ‘Dat is veel te lang, zoveel
tijd mag je niet verloren laten gaan,’ zegt
Lilian. ‘Op de korte termijn is er misschien
geen geld, maar op de langere termijn kost
het veel meer als kinderen achterstand niet
inhalen. Dan hebben ze kans op latere leeftijd
in de psychiatrie of in de maatschappelijke
opvang terecht te komen. Vroeg ingrijpen is
goedkoper en je voorkomt veel leed,’ zegt
Gerdien.
De medewerkers van Rosa Manus krijgen
deze zomer training. Om trauma’s te
herkennen en ook om traumasensitief te
kunnen werken in het dagelijks contact met
moeders en kinderen. Dit project is mogelijk
gemaakt dankzij een bijdrage van Stichting
Kinderpostzegels.

‘Als het veilig is komt papa
op bezoek’
Traumascreening past in de al eerder
ingezette werkwijze van Rosa Manus
om elk kind veel individuele aandacht
en begeleiding te geven volgens de
methode Veerkracht. Hoe wij dit doen,
trekt landelijk de aandacht. Augeo
Magazine – editie april 2019 maakte
een reportage waar we trots op zijn.

Kinderen bepalen zelf
Kinderen willen niet dat alles voor ze wordt beslist. Je moet
met ze praten, niet over ze praten. Kinderparticipatie krijgt
op allerlei manieren vorm. Bijvoorbeeld in het project Huisje
Boompje Beestje, waar kinderen betrokken worden bij de
inrichting van de patio. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig
een kamer in te richten waar kinderen kunnen samenzijn

Stichting Vrienden van Rosa Manus
Stichting Vrienden van Rosa Manus
is een aparte stichting. Deze stichting maakt het mogelijk om extra
activiteiten te financieren, zoals
weerbaarheidstrainingen en een
bezoek aan de Efteling.

met hun vader of andere familieleden. Hoe die kamer eruit
gaat zien, bepalen de kinderen. De kinderen hebben zelf

De stichting heeft een eigen jaarverslag:

modellen gemaakt in een kijkdoos. Zie foto.

www.rosa-manus.nl/vrienden-van/

De Nieuwe Toekomst
Coach helpt vrouwen op weg naar zelfstandigheid
Vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld helpen
weer economisch zelfstandig te worden. Vanuit project De Nieuwe
Toekomst krijgen vrouwen een training en een coach.
Je kracht en je talenten opnieuw ontdekken. Bedenken hoe je weer kunt meedoen en aan
het werk kunt gaan. Daar gaat het over in de training die is ontwikkeld door de Nederlandse
Vrouwenraad en de Federatie Opvang. Bianca Mannaart van Vrouwenopvang Rosa Manus
trainde in Leiden zeven vrouwen. ‘Alle vrouwen waren betrokken en gemotiveerd. Al snel
ontstond een echte groep, deelnemers gingen elkaar helpen. Het was intensief en leerzaam
voor allemaal.’

‘Niet met snelle oplossingen op de proppen komen’
Eén van de deelnemers is Kim Tetteroo, ze vertelt over haar ervaringen samen met haar

Laura van der Hulst en Kim Tetteroo

coach Laura van der Hulst. Kim woonde in 2014 gedurende negen maanden bij Rosa
Manus. Haar agressieve partner kleineerde haar en hun twee zoons (destijds 1 en 2 jaar),

dat ze niet met snelle oplossingen op de

ook dreigde lichamelijk geweld. Inmiddels wonen Kim en de jongens in een leuk huisje aan

proppen komt. Kim heeft nog veel zorgen.

de rand van het centrum van Leiden. De training heeft haar geholpen meer zelfvertrouwen

De kinderen zijn beschadigd door hun

te krijgen. ‘Wat zijn je dromen? Wat vind je leuk? Over dat soort vragen ging het,’ vertelt ze.

ervaringen en krijgen ggz-behandeling,

‘Eerst vond ik het lastig; je moest de positieve dingen van jezelf bedenken, van nature ben ik

er loopt nog een voogdij-geschil met de

niet zo geneigd dat te doen, maar het lukte steeds beter.’ Kim is opgeleid als kapster, maar

ex-partner, en ze heeft chronisch rugpijn.

dat werk kan ze niet meer doen vanwege chronische rugklachten. ‘Het is wel zo dat ik heel

‘Het is belangrijk om het tempo van Kim te

graag kook. Ik heb ontdekt dat ik daar iets mee wil gaan doen.’ Met coach Laura praat Kim

respecteren, de gesprekken moeten haar

daar geregeld over. Ze zien elkaar om de week. Dat is prettig voor Kim en ook voor Laura.

helpen de situatie te ordenen, te bedenken

‘Ik vind het een heel prettig contact, het geeft energie om te zien dat Kim sterker wordt.’

welke stappen ze kan zetten om weer

Relativerend zegt ze erbij dat dit niet door haar komt. Zelf werkt ze in de hulpverlening

economisch zelfstandig te worden.’ ‘Ja,’

bij JES. ‘Eén van mijn taken is het opleiden van vrijwilligers die jongeren coachen. Ik vind

zegt Kim, ‘en soms – als er weer eens iets

dat ik daarom zelf ook coach moet zijn, het past ook bij mijn waarden.’ De gesprekken

is gebeurd, is het ook fijn om gewoon even

tussen Kim en Laura gaan vaak over hoe je alle taken praktisch kunt organiseren om in de

te praten. Dat lucht op.’ ‘Of’, zegt Laura,

toekomst ruimte te krijgen om te kunnen werken. ‘Ik heb behoefte aan structuur en Laura

‘soms is het gewoon gezellig. Dan gaan we

kan me er goed bij helpen,’ zegt Kim.

daarna weer serieus aan het werk.’

Allebei houden ze van wandelen, wat goed past in het voornemen van Kim om meer te gaan

Meer weten over De Nieuwe Toekomst
www.movisie.nl/interventie/nieuwetoekomst

sporten en lichamelijk sterker te worden. Onder het lopen praten ze vaak over de toekomst.
Op welke manieren Kim met het koken aan de slag zou kunnen gaan. Laura waakt ervoor

Vrouwenopvang Rosa Manus
Wij zijn een kleine professionele specialistische organisatie voor slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. We bieden veiligheid en
begeleiding. Het gaat altijd om slachtoffers die te maken hebben met acuut gevaar of structurele onveiligheid. We hebben een
opvanglocatie in Leiden voor vrouwen en kinderen, maar waar mogelijk begeleiden we ambulant in de thuissituatie.
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Veel incidenten huiselijk geweld worden echter niet gemeld,
dus het aantal gevallen kan in werkelijkheid zelfs hoger liggen.
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(Van der Veen & Bogaerts, 2010; Janssen, Wentzel & Vissers, 2015; Movisie, 2016)
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Cliënten

Alphen aan den Rijn

13 24

Overige cliëntcijfers
Intakes: 249

Informatie- en adviesgesprekken: 459

Betrokkenheid bij huisverboden: 69

Directeur-bestuurder
Marion Suijker
Raad van Toezicht
Ellis Oudendijk (voorzitter)
Ineke van der Meule (vice-voorzitter)
Maaike Veenvliet (tot februari 2019)
Annelies Kanis
Loes de Vries
Geneviève Lieuw (per april 2019)

Totaal inkomsten €3.243.114,-

Totaal uitgaven €3.339.047,-

■ Subsidie centrumgemeente Leiden
■ Overige inkomsten

■ Personele kosten
■ Huisvestingskosten
■ Organisatiekosten
■ Verzorgingskosten

Het verschil tussen inkomsten
en uitgaven is betaald vanuit de
reserves

Personeel
Aantal fte: 39
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