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Workshop ‘hoe blijf jij overeind?’

Marloes Hagendijk

De koffer I

Casus Niels: 

Het is vrijdagavond en je zit na een drukke werkweek thuis op de bank. De telefoon 
gaat. Het is Niels. Niels is een 19-jarige betrokken en positieve jongere van jouw 
gemeente. Hij geeft aan dat hij graag met je wil spreken omdat hij iets heel vervelends 
heeft meegemaakt. Je zoekt een rustig plekje op en dat vertelt hij dat hij een aantal 
weken geleden door de jeugdwerkleider Sandra op de terugweg van een kerkelijke 
meeting is betast. Na het tanken heeft ze de auto stilgezet en hem gevraagd hoe dat 
nou komt dat zo’n mooie jongen geen meisje heeft. Ze vroeg door hoe hij seksualiteit 
ziet én beleeft. Uiteindelijk heeft ze hem betast. Hij merkte dat zijn lichaam hierop 
reageerde waarop ze aangaf dat hij het blijkbaar best prettig vond. Hij loopt hier al 
weken vol schaamte mee rond. Hij komt niet meer in de kerk, vermijdt de buurt waar 
Sandra woont. Hij worstelt met dit geheim en weet niet hoe het nu verder moet. Hij is 
radeloos. 
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Hoofd, hart en handen Hoofd:
- Weet wat er van je verwacht mag worden én wat niet!
- Krijg helder wat de hulpvraag is.
- Weet wat de regels zijn rondom vertrouwelijkheid.
- Wees op de hoogte van informatie over seksueel misbruik.
- Zoek steun bij de juiste mensen. 
- Gebruik de routekaart!
- De kerkenraad is eindverantwoordelijk. 
- De kerkenraad kan een gemeentebegeleider vanuit het Meldpunt vragen om hen bij 

te staan. 

Conclusie: je hoeft het niet alleen te doen!

Hart:
- De ander wil gezien en gehoord worden. 
- Er kunnen situaties zijn waarin het begeleiden van iemand die je benadert niet past in 

je (privé)situatie. 
- Grenzen moeten serieus genomen worden. 
- Iedereen heeft ‘alarmbelletjes’ die de persoonlijke grenzen aangeven. 
- Goede zorg kan ook zijn om iemand door te verwijzen of hulp te vragen. 

Schrijf voor jezelf op in ‘het hart’ wat de alarmbelletjes van jou persoonlijk zijn. 

Conclusie: goede begeleiding kan alleen gegeven worden als het binnen je persoonlijke 
grenzen plaatsvindt. 

Handen:
- Bekrachtig dat het moedig is dat iemand je heeft benaderd en dat je zorgvuldig met 

hem/haar om wilt gaan. 
- Luister vooral en wees terughoudend met adviezen. 
- Vertraag! 
- Overleg altijd met het Meldpunt Misbruik
- Bespreek wederzijdse verwachtingen en wees open over je mogelijkheden én 

onmogelijkheden. 
- Formuleer grenzen vanuit een ik-boodschap. 
- Verwijs door en houd een ‘lijntje’.

Conclusie: ook als er niet direct een oplossing is, kan iemand goed geholpen worden. 
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De koffer II Oefenen met de casus

Het is vrijdagavond en je zit na een drukke werkweek thuis op de bank. De telefoon gaat. Het is Niels. Niels is 
een 19-jarige betrokken en positieve jongere van jouw gemeente. Hij geeft aan dat hij graag met je wil 
spreken omdat hij iets heel vervelends heeft meegemaakt. Je zoekt een rustig plekje op en dat vertelt hij dat 
hij een aantal weken geleden door de jeugdwerkleider Sandra op de terugweg van een kerkelijke meeting is 
betast. Na het tanken heeft ze de auto stilgezet en hem gevraagd hoe dat nou komt dat zo’n mooie jongen 
geen meisje heeft. Ze vroeg door hoe hij seksualiteit ziet én beleeft. Uiteindelijk heeft ze hem betast. Hij 
merkte dat zijn lichaam hierop reageerde waarop ze aangaf dat hij het blijkbaar best prettig vond. Hij loopt 
hier al weken vol schaamte mee rond. Hij komt niet meer in de kerk, vermijdt de buurt waar Sandra woont. 
Hij worstelt met dit geheim en weet niet hoe het nu verder moet. Hij is radeloos. 


