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’s Heeren Loo
’s Heeren Loo helpt al ruim 130 jaar mensen met een verstandelijke beperking en/of 

andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf graag willen. Wij geloven in 

een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Waarin je onder eigen re-

gie, samen met mensen die belangrijk voor je zijn, werkt aan je eigen ontwikkeling en 

zo kan bijdragen aan de maatschappij. Op momenten dat het je zelf niet lukt, helpen 

wij je door de ondersteuning te bieden die voor jou van betekenis is om zo zelfstandig 

mogelijk verder te kunnen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wonen voor 
kinderen en jongeren? 
Of wilt u informatie over andere  
diensten van ’s Heeren Loo? 
Neem dan contact op met: 

Klantcontact
0800 - 355 55 55 
(ma t/m vr 08.00-18.00 uur) 
WhatsApp 06 - 83 36 20 29 
info@sheerenloo.nl 

Ga naar

sheerenloo.nl/

zothuisalsmogelijk

Het verhaal van Shellany 

Leren van verhalen van 
jongeren

Ga naar

sheerenloo.nl/

zothuisalsmogelijk 

Ieder mens heeft een uniek sociaal netwerk. Een cirkel 
van personen die belangrijk zijn voor hem of haar.  
Binnen ‘s Heeren Loo noemen wij deze groep ‘het  
systeem’ van de jongere. Hierin kunnen ouders zitten, 
maar ook andere familieleden (opa’s, oma’s, een tante 
of oom), vrienden, klasgenoten of kennissen (een goede 
buurvrouw) die een belangrijke rol spelen in iemands 
leven. 

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking  
hebben vaak een beperkter sociaal netwerk. Terwijl 
juist zij veel baat hebben bij ondersteuning van voor 
hen vertrouwde personen. 

Bij ’s Heeren Loo streven we naar zorg en behandeling 
thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Soms kan dat niet 
en woont een cliënt (tijdelijk) wat verder weg van huis. 

Des te belangrijk is het dan om te investeren in het 
netwerk in zijn of haar omgeving. Voor de hechting 
van de jongere én voor zijn algemene ontwikkeling. 
Daarnaast is bewezen dat individuele - en  
groepsbehandeling meer effect heeft als degenen die  
belangrijk zijn voor de jongere betrokken worden én 
blijven bij de behandeling. Ook zorgt het voor een 
soepelere overgang terug naar huis, omdat de jongere 
bij terugkomst ondersteuning vindt van zijn nabije 
omgeving.

Wij kijken daarom altijd samen waar mogelijkheden 
liggen om het netwerk te onderhouden, te betrekken en 
uit te breiden. Door systemisch te werken helpen we 
de jongere en zijn of haar omgeving.

Het belang van verbinding met je omgeving

Jongere
Moeder 
en vader

Gezinsbehandelaar,
voogd

Gymleraar,
juf en conciërge

Broer 
en zus

Netwerk van jongere
3 maanden voor opname

als hij nog thuis woont

Vrienden en
vriendinnen

Netwerk van jongere
6 maanden na opname

zonder systeemgericht werken

Oom, tante, 
opa en oma

Wijkagent

Buurman Kerk/moskee,
sportcoach en
teamgenoten 

Jongere
Moeder 
en vader

Voogd Zus

Tante 
en oma

Vrije Tijds
Centrum,
school, arbeid
via instelling

Groepsgenoten

(Persoonlijk)
begeleider(s)

Gedragswetenschapper, 
maatschappelijk werker, 
psychiater

In deze folder lees je het levensverhaal en de hulpvraag 
van een jongere met een lichte verstandelijke  
beperking. De folder maakt onderdeel uit van een serie 
van meerdere verhalen verteld door de jongeren zelf of 
iemand die dicht bij hen staat. 

Voordat deze jongeren bij ’s Heeren Loo terecht 
kwamen is er vaak al veel gebeurd met henzelf en in 
hun netwerk. De impact van dit netwerk wordt  
duidelijk in deze verhalen. 

Als zorgprofessionals en andere betrokkenen kunnen 
we leren van deze verhalen: van alle verschillende  
kennis en expertise die heeft bijgedragen of had  
kunnen bijdragen aan het verkorten van een  
behandeling, een snellere terugkeer naar (een nieuw) 
thuis of zelfs het voorkomen van uithuisplaatsing. 

Als ’s Heeren Loo zetten wij ons hier graag voor in. 
We streven ernaar om zorg en behandeling ‘zo thuis 
als mogelijk’ in te zetten. Dit doen we door naar het 
netwerk van de jongeren te kijken en in gesprek te 
gaan met diegenen die voor hen belangrijk zijn. We 
doen dit in ‘de driehoek’. De driehoek bestaat uit de 
cliënt, verwant en professional. Door systemisch te 
werken vanuit deze driehoek, draagt ’s Heeren Loo bij 
aan een goed leven voor cliënten en mooi werk voor 
professionals. We doen dat op een duurzame en  
verantwoorde manier.

’s Heeren Loo helpt je verder!

Zo thuis als mogelijk



 

Moeder Ilona vertelt over haar  
dochter Shellany die een lange tijd 
riep om hulp maar niet gehoord werd. 
Uiteindelijk kwam Shellany op haar 
vijftiende bij Groot Emaus, het  
orthopedagogische behandelcentrum 
van ’s Heeren Loo, terecht.

Anders 
Shellany was al vroeg anders, moeilijker. Op de  
basisschool loopt ze op haar tenen om mee te komen, 
maar school ‘kijkt dit nog even aan’. Er vindt een  
mishandeling plaats door een juf. Door de alertheid van 
moeder kan Shellany sneller worden getest en wordt ze 
in groep 4 overgeplaatst naar speciaal onderwijs. Dit sluit 
veel beter aan, maar de problemen blijven en groeien 
naarmate Shellany ouder wordt. 

Het ging niet goed 
Shellany wil er graag bij horen, en doet daar erg haar 
best voor. Bijvoorbeeld door te stelen. Ze komt niet alleen 
in aanraking met ‘foute’ vriendinnen, maar ook met 
verschillende loverboys. Shellany weet zelf dat het niet 
goed gaat met haar en dat er hulp nodig is. Maar op alle 
plekken waar haar moeder hulp vraagt, krijgt ze nee te 
horen. Omdat haar dochter het zelf zo goed kan  
verwoorden, omdat ‘ergere gevallen’ hulp nodig hebben. 

Pas als Shellany ervoor kiest om te liegen over haar  
situatie, wordt de noodkreet gehoord. Door haar vader 
valselijk te beschuldigen van mishandeling zijn de  
omstandigheden wél dringend genoeg voor de  
instanties. Het was zijn eigen idee. Maar voor Shellany is 
dit erg pijnlijk. Want haar vader is op dat moment  
terminaal ziek. Het helpt wel: na elf jaar roepen, wordt 
deze noodkreet door hulpverlener Danny gehoord.

Een plek bij Groot Emaus zorgt voor rust
Shellany kan terecht in het crisiscentrum bij orthopeda-
gogisch behandelcentrum Groot Emaus. Daarna moet ze 
drie zenuwslopende maanden wachten op een  
vervolgplek. De spanning thuis loopt daardoor flink op, 
totdat er bij Groot Emaus in Soest plek is. Daar wordt in 
één jaar gerepareerd wat er in de jaren ervoor mis ging. 
De plek bij Groot Emaus levert voor Shellany’s moeder de 
nodige rust op, al missen de twee elkaar ook vreselijk. 

Traumaheling 
De leugen over de mishandeling door haar vader zorgde 
uiteindelijk voor een plek in de hulpverlening, maar  
pijnlijk genoeg is dat voor Shellany ook het grootste 
trauma om te verwerken. Ze heeft daarbij veel aan de 
gesprekken met haar persoonlijk begeleider. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor rouw. “Ik heb leren huilen en leren 
praten over gevoelens, daar was iemand anders voor  
nodig.”  Ze weet nu ook hoe belangrijk het is om haar  
eigen tijd te claimen en ze werkt aan haar rol in de  
relatie met haar vriend. Moeder en dochter zijn beide 
heel trots op wat Shellany bereikt heeft en zijn Groot 
Emaus dankbaar voor hoe alles is opgepakt. Vanaf het 
eerste moment is er gelijkwaardigheid en open contact. 
Moeder voelt zich daardoor gesteund. 

Nu verder 
De hulp voor Shellany in de thuissituatie wordt nu  
geregeld. Ze heeft een vriendje, ziet haar zus vaak en 
gaat met haar honden wandelen. Ze wil graag met  
kinderen werken en ziet de toekomst positief tegemoet. 

Effect op de andere familieleden 
Moeder werd moe van het strijden met haar dochter 
waardoor ze vaak over haar eigen grenzen ging. Groot 
Emaus hielp ook moeder Ilona om door Shellany’s gedrag 
heen te prikken. Ze kan nu weer nee zeggen, ook als het 
vaker achter elkaar moet. Toch heeft ook zij nog veel te 
verwerken. 

Wens van moeder
“We delen graag ons verhaal, wij hebben niks te  
verbergen. Hoe eerder er hulp geboden kan worden, hoe 
beter. Onze situatie was niet nodig geweest als ik eerder 
serieus was genomen op het moment dat ik zei dat er 
wat met mijn kind aan de hand was. Het werd lange tijd 
weggelachen. Hier is veel winst te behalen en ellende te 
voorkomen, denk ik. Ik wil dat andere gezinnen dit leed 
bespaard blijft, want dat je kind op een groep moet gaan 
wonen is het moeilijkste wat er is.”

‘Wel geroepen, niet gehoord’
Ilona vertelt over haar dochter Shellany.

Netwerk
De cirkels hiernaast geven het sociale  
netwerk van Shellany weer, met Shellany 
in het midden. In de schillen eromheen 
staan de betrokken mensen (beleiders,  
instanties, personen uit de tijdlijn, etc.).  
Wie staan dichtbij? En wie is (te) ver weg? 
En missen er rollen? Wat kunnen we  
hiervan leren?

Tijdlijn
In de tijdlijn staan de levensgebeurtenissen 
op een rij. Positief boven het midden,  
negatief eronder. Welke gebeurtenissen 
maken dat de lijn verandert? Wat kunnen 
we hiervan leren?

En welke mensen waren wanneer  
betrokken bij haar leven? Het sociale 
netwerk wordt in de tijdlijn in één opslag 
helder.  
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Lastig meekomen Lastig meekomen 
op basisschoolop basisschool

Mishandeling Mishandeling 
door jufdoor juf

Groepsdruk in Groepsdruk in 
vriendinnengroepvriendinnengroep

StelenStelen

LoverboysLoverboys

Hulpvraag keer op Hulpvraag keer op 
keer niet gehoordkeer niet gehoord

Gelogen over Gelogen over 
situatiesituatie

Terecht in Terecht in 
crisiscentrumcrisiscentrum

3 maanden thuis 3 maanden thuis 
wachten op een wachten op een 
plekplek

Trauma liegen Trauma liegen 
over mishandeling over mishandeling 
vadervader

Gesprekken PB’erGesprekken PB’er
Leren praten over Leren praten over 
gevoelensgevoelens

Eigen tijd claimenEigen tijd claimen

PositievePositieve
toekomstplannentoekomstplannen

Minder aandacht voor Minder aandacht voor 
andere gezinsledenandere gezinsleden

Therapie werkt ook Therapie werkt ook 
positief door naar positief door naar 
andere gezinsledenandere gezinsleden Wil met kinderen Wil met kinderen 

werkenwerken

Een plek bij Een plek bij 
Groot Emaus in Groot Emaus in 
SoestSoest TherapieënTherapieënTesten voor Testen voor 

schoolschool
Naar speciaal Naar speciaal 
onderwijsonderwijs

Noodkreet Noodkreet 
gehoordgehoord

ShellanyShellany

Groot EmausGroot Emaus
SchoolSchool

Moeder, vader Moeder, vader 
en zusen zus

AndereAndere
organisatie(s) organisatie(s) 
o.a. hulpverlenero.a. hulpverlener
DannyDanny

VriendjeVriendje

Het verhaal van Shellany


