
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.

Het belang van verbinding met je omgevingZo thuis als mogelijk
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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



Dit verhaal is geschreven vanuit het 
perspectief van Gabriella, de  
moeder van Vince. We maken kennis 
met zowel Gabriella, als zoon Vince. 
Vince heeft autisme, is momenteel 
17 jaar oud en krijgt ambulante hulp 
vanuit Auriga, een behandelcentrum 
van ’s Heeren Loo. Een verhaal waar 
meerdere keren hulpvragen worden 
uitgezet, er gebotst wordt met het 
‘lijstjes en label-systeem’ en het lang 
duurt voordat de juiste hulp wordt 
aangeboden

Eerste signalen in peutertijd 
In 2000 komt moeder Gabriella naar Nederland. Samen 
met haar toenmalige Nederlandse man krijgen ze in 
2004 hun zoontje Vince. Ze komen er al snel achter dat 
Vince in zijn motoriek anders is en er langer over doet 
om bewegingen te leren in vergelijking met andere  
kinderen. Maar als hij eenmaal de beweging heeft geleerd, 
dan gaat het snel en is het alsof er niks aan de hand is. 

Met hulpvraag op pad, maar onvoldoende geluisterd 
Als Vince ongeveer 3 jaar oud is verandert zijn gedrag. 
Hij is moeilijk hanteerbaar en heeft driftbuien. 
Ondertussen verslechtert de relatie tussen moeder en 
vader. De aanpak in opvoeding is te verschillend en 
het wordt steeds moeilijker voor hen om op één lijn te 
blijven. Samen besluiten ze om contact te zoeken met 
Jeugdzorg, op zoek naar een manier om om te gaan met 
het moeilijke gedrag van Vince. Ze vermoeden dat hij 
misschien autisme heeft. Jeugdzorg luistert 
onvoldoende naar deze hulpvraag en er ontstaat geen 
klik tussen de hulpverlening en het gezin. De formele 
benadering verhoogt voor Vince’ ouders de drempel om 
nogmaals hulp te zoeken.

Een tijd van stabiliteit en een luisterend oor 
Uiteindelijk scheiden de ouders van Vince als hij vijf jaar 
oud is. Een opluchting voor het gezin, dat een stabiele 
periode in gaat. Vince ziet zijn vader regelmatig, en als 
moeder Gabriella een nieuwe relatie krijgt, verhuizen 
ze naar een plek waar veel jonge kinderen in de buurt 
wonen. Vince maakt nieuwe maatjes waarmee hij veel 
speelt. Ondanks dat hij af en toe moeilijk gedrag 
vertoont, gaat het goed met het gezin. Maar als 
Gabriella steeds meer moeite krijgt met het gedrag 
van Vince, zoekt ze contact met Homestart om hulp te 
krijgen bij de opvoeding. Ze zijn vooral een luisterend 
oor voor Gabriella, maar kunnen Vince geen hulp bieden. 
Het beeïndigen van haar relatie betekent opnieuw een 
moeilijke periode. 

De onderzoeken starten 
Vince komt steeds vaker gefrustreerd thuis en keert 
steeds meer in zichzelf. Dat maakt de opvoeding erg  
lastig voor moeder. Er ontstaan vaker conflicten en 
agressieproblemen en Vince speelt steeds minder vaak 
buiten. Dit vindt moeder erg moeilijk. Ze besluit de stoute 
schoenen aan te trekken en schakelt de hulp in van een 

psycholoog. Het klikt erg goed met Vince, die zich  
begrepen voelt. Er wordt eindelijk onderzocht of hij  
autisme heeft, maar uit dit traject komt een ander 
antwoord: Vince heeft een disharmonisch 
intelligentieprofiel, geen autisme. Zijn moeder krijgt 
geen verdere uitleg en ondersteuning aangeboden. 

Botsen met het ‘indicatie-systeem’ 
Als Vince twaalf jaar is gaat hij naar een reguliere  
middelbare school. In deze periode komen er steeds 
meer  frustraties, tegenwerking, overprikkeling en  
conflicten met zijn vader voor. Hij vindt ook geen  
aansluiting met andere leerlingen en vindt het steeds 
moeilijker om naar school te gaan. Daarnaast kan hij 
zich moeilijk concentreren en heeft Vince weinig  
zelfdiscipline. Als zijn moeder naar school gaat om te 
praten over deze problemen, wordt hier niet direct naar 
geluisterd. School kan geen extra maatregelen nemen 
omdat Vince geen indicatie heeft. Nadat Gabriella  
herhaaldelijk om hulp vraagt, denkt de toch school mee 
om kleine aanpassingen te kunnen bieden. Maar zodra 
de zomervakantie aanbreekt gaat het erg slecht met 

Vince. Hij komt niet meer buiten en wil alleen nog maar 
gamen op zijn kamer. Via de huisarts wordt een andere 
zorginstelling ingeschakeld, waar opnieuw een 
autisme-onderzoek wordt gestart. “Door hen voelden 
Vince en ik ons niet serieus genomen over onze wensen 
voor de aanpak.” Gabriella heeft moeite met de manier 
waarop het onderzoek is ingekaderd. “Het systeem kijkt 
alleen nog naar een checklist en de vinkjes, niet meer 
naar het individu dat voor hen zit.” Opnieuw ervaart 
Vince geen connectie met de begeleiders en glijdt af. Als 
het begin van het schoojaar is aangebroken, kan Vince 
inmiddels letterlijk de deur niet meer uit en belandt in 
een depressie. 

Ambulante zorg op maat 
Op veertienjarige leeftijd maakt Vince de overstap naar 
Auriga, een orthopedagogisch behandelcentrum voor 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen van ’s Heeren 
Loo. Waar Vince voorheen nog met vallen en opstaan 
kon functioneren, lukt hem dat nu niet meer. Jacqueline 
komt als ambulant begeleider in het leven van Vince. 
Hij heeft op dat moment het emotionele niveau van een 
peuter. Contact maken met Vince gaat moeizaam en 

alles wordt stap voor stap aangepakt. Hij begint in deze 
periode suïcidale gedachtes te ontwikkelen en parallel 
daaraan gaat het ook met Gabriella slecht. Zij vindt het 
moeilijk om met de druk om te gaan, een stabiele basis 
voor Vince te zijn en goed voor zichzelf te zorgen. Ze 
vecht hard om Vince te helpen waar ze kan. Ondertussen 
verdwijnt langzaam de vriendenkring rondom moeder 
en zoon, hun wereld wordt steeds kleiner. Jacqueline 
merkt op een gegeven moment dat zij niet meer kan 
doordringen tot Vince en besluit de hulp van  
jongerencoach Jan in te schakelen. Dat klikt en Jan weet 
Vince weer verder te helpen in zijn ontwikkeling. Als 
Jan op een gegeven moment om gezondheidsredenen 
uitvalt, wordt er geen vervanger gevonden tot hij na een 
half jaar zelf weer aan het werk kan. Om Vince zo goed 
mogelijk te begeleiden, wordt besloten dat alleen Jan en 
Jacqueline verbonden blijven aan het gezin. Beetje bij 
beetje gaat het beter met Vince. Hij eet beter en beweegt 
meer. Door middel van sporten krijgt hij weer wat zelf-
vertrouwen terug en wordt hij sterker en opener. Door de 
begeleiding komt ook moeder Gabriella beter in haar vel 
te zitten. 

De veerkracht en energie terug 
Vince vindt zijn motivatie terug en wil graag doorleren 
en zijn diploma halen, zodat hij vervolgens het leger in 
kan. Hij krijgt begeleiding om zijn sociale netwerk te 
vergroten en werkt ondertussen hard aan zijn 
hechtingsproblematiek en onzekerheid. Hij begint aan 
de opleiding Zorg, Onderwijs en Werk (ZOW), waar zijn 
talenten niet onopgemerkt blijven. Vince haalt goede 
cijfers, maar vindt geen aansluiting met andere 
leerlingen. Hij had gehoopt dat hij hier mensen zou 
ontmoeten zoals hijzelf. Het ZOW moedigt Vince aan 
om zich in te schrijven voor volwassenenonderwijs. Jan 
blijft als jobcoach betrokken. 

Hard blijven vechten 
Na zijn laatste toetsweek verliest Vince de motivatie 
voor school weer en valt hij terug in een dip. Vince is dan 
zeventien jaar en voert een strijd met zichzelf. In theorie 
weet hij wat hij moet doen, maar hij vindt het moeilijk 
om dit om te zetten naar actie. Het blijft voor hemzelf en 
de mensen om hem heen een zoektocht naar motivatie 
en een strijd tegen zijn depressiviteit. 

‘Blijven doorgaan’ 
Gabriella vertelt over haar zoon Vince
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Het verhaal van Vince

Netwerk
De cirkels hiernaast geven het sociale  
netwerk van Vince weer, met Vince 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 zijn leven? Het sociale 
netwerk wordt in de tijdlijn in één opslag 
helder.  


