
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!

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.
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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
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Dit verhaal is geschreven vanuit het 
oogpunt van Tess. Een jonge vrouw 
van nu 18 jaar die op haar 14e uit 
huis wordt geplaatst en op de  
crisisopvang terecht komt. Ze woont
nu zelfstandig onder begeleiding, 
maar hiervoor is er van alles gebeurd 
in haar leven. Er was veel  
doorzettingsvermogen en veerkracht 
nodig om een nieuw thuis te vinden.

Huiselijk geweld
Op 2-jarige leeftijd verdwijnt de vader van Tess uit haar 
leven. Hij laat haar moeder, Tess en haar zusje achter. 
Het gehele gezin gaat bij opa en oma wonen totdat ze  
eigen woonruimte krijgen. Haar moeder heeft, net als 
haar zusje, een lichte verstandelijke beperking.  
Vanaf haar zesde levensjaar wordt Tess mishandeld 
door haar moeder. Het geweld blijft doorgaan tot haar 
veertiende. Op deze leeftijd wordt Tess uit huis geplaatst. 
Haar zusje blijft wel thuis wonen. Tess vraagt zich nog 
regelmatig af waarom dat wél kon en dat zorgt voor veel 
verdriet. “Mijn leven had er een stuk anders uitgezien 
wanneer op mijn zesde de juiste persoon in mijn leven 
was gekomen om me te helpen en de pijn te stoppen.” 

Lange tijd van pesten 
Ze gaat naar het speciaal onderwijs in Haarlem. Omdat 
Tess gepest wordt, wisselt ze van school. Ook op haar 
nieuwe school wordt ze weer gepest. Ze wordt  
vriendinnen met een meisje dat ook wordt gepest, de 
twee besluiten dat ze samen sterker staan. Dat vertaalt 
zich erin dat ze samen een ander meisje gaan pesten, 
alles om zelf geen slachtoffer meer te zijn. Achteraf heeft 
Tess hier enorm spijt van en ze besluit haar excuses aan 
te bieden. Wanneer Tess naar de middelbare school gaat, 
blijft ze het moeilijk hebben en blijft het pesten  
doorgaan. In deze periode komt ze terecht op de  
crisisopvang, waar ze een maand kan blijven om tot rust 
komen. Na die maand gaat ze weer naar huis, waar ze 
twee maanden blijft. Daarna gaat Tess weer achteruit en 
komt ze opnieuw bij een crisisopvang terecht, deze keer 
voor een week op een gesloten afdeling. Ze stroomt door 
naar een meidengroep, maar heeft het er moeilijk en kan 

geen connectie vinden met persoonlijk begeleiders of 
andere jongeren. Door de uithuisplaatsing ervaart Tess 
veel stress. Ze valt af, het lukt haar niet om te eten en 
ze kan moeilijk voor zichzelf zorgen door alles wat ze 
meemaakt. Ze accepteert de hulp van professionals om 
te overleven. Tegelijkertijd ervaart ze veel spanning door 
de voor haar verkeerde toenadering door de begeleiders. 
Ze pakken haar soms zomaar vast, zonder dat ze dat op 
voorhand aangeven. Dit triggert het trauma dat ze door 
de mishandeling in haar jeugd heeft. In sommige  
situaties wordt ze afgezonderd. De deuren worden dan 
op slot gedraaid zodat ze niet uit haar kamer kan. Dat 
maakt haar bang. Persoonlijke gesprekken, wandelen en 
onderling respect zijn voor Tess de belangrijkste  
ingrediënten voor betere begeleiding. Deze mist zij soms.

Leergierigheid en ontwikkelen 
Gedurende haar periode op de groep, voelt Tess zich nog 
steeds niet op haar plek. Ze voelt geen aansluiting met 
begeleiders en andere huisgenoten. Daarnaast voelt ze 
zich aangesproken op haar gewicht wat resulteert  in het 
ontwikkelen van een eetprobleem en een laag, negatief 
zelfbeeld. Ondanks alle obstakels blijft ze iedere dag  
zelfstandig naar school reizen, dat vindt ze heel  
belangrijk. Leergierigheid houdt haar op de been. Ze 
haalt haar mbo 1 diploma in Retail en Verkoop en start 
met een vervolgopleiding. Daar wordt het haar te veel 
en Tess maakt de moeilijke beslissing om te stoppen. 
Ondertussen overlijdt haar oma ook. 

Haar tweede familie 
Tess gaat stage lopen bij Minnes, een kringloopwinkel 
waar ze haar later in dienst nemen. Op haar stageplek 
merken ze dat Tess gepest wordt op de groep. Nadat ze 
de bedrijfsleider hierover in vertrouwen neemt, stapt die 
naar de groep om dit aan te kaarten. Het duurt voor Tess 
lang voordat hier wat mee gedaan wordt. Uiteindelijk 
gaat ze naar een andere groep op hetzelfde terrein. Deze 
tijd zorgt voor veel stress en spanning, terwijl ze een 
veilig thuis nodig had. “Tot mijn 14e ben ik eigenlijk niet 
opgevoed. Pas op mijn werk bij Minnes heb ik  
geleerd hoe ik goed met regels om kan gaan.” Ze  
ontwikkelt zich in haar algemene vaardigheden en werkt 
hard aan haar negatieve zelfbeeld. Tess is onderdeel 
geworden van de Minnes-familie, waar iedereen voor 
elkaar zorgt – een tweede thuis voor Tess. Hier kan ze 
volledig zichzelf zijn.

Het opbouwen van doelen 
Tess is overgestapt van zorgorganisatie en woont  
inmiddels semi-zelfstandig in een woonhuis van 
’s Heeren Loo, begeleiding is dus altijd dichtbij. Hier voelt 
ze zich op haar gemak en ervaart ze hoe de band met 
een persoonlijk begeleider óók kan zijn. Het is voor Tess 
nog steeds erg moeilijk om te praten over wat er 
allemaal is gebeurd. Ze start met EMDR om aan haar 
trauma’s te werken, maar als dit niet succesvol blijkt 
wordt een andere vorm gevonden: schrijftherapie. Dit 
past veel beter bij haar, maar nu ze actief bezig is met 
traumaverwerking, heeft ze veel nachtmerries. Tess 
probeert regelmatig te sporten en probeert ondanks het 
verleden in contact te blijven met haar familie. Ze eet 
elke donderdag bij haar moeder en zusje en kookt 
regelmatig voor hen. Ze probeert iedere dag aan zichzelf 
te werken en “Wat vandaag niet lukt, lukt morgen 
misschien wel.”

‘Ik behoor weer ergens toe’ 
Tess vertelt haar verhaal
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Het verhaal van Tess

Netwerk
De cirkels hiernaast geven het sociale  
netwerk van Tess weer, met Tess 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.  


