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Verhalen uit de praktijk



Diehard 
 
 

Pim is medewerker bij een SAVE-team. SAVE-teams maken onderdeel uit  
van Samen Veilig Midden Nederland en hebben Flevoland en Utrecht als 
werkgebied. SAVE voert in opdracht van de gemeenten maatregelen 
jeugdbescherming en jeugdreclassering uit en is een zogenaamde 
gecertificeerde instelling. Dat wil zeggen dat SAVE bevoegd is deze 
maatregelen uit te voeren. SAVE werkt aanvullend op de lokale buurtteams. 

 
 
Ik begeleidde een jongen in een voogdijmaatregel. Deze jongen woonde  
bij zijn opa en oma en dit leek redelijk goed te gaan. Tot zijn opa op een 
avond naar ‘Opsporing Verzocht’ keek en zijn kleinzoon herkende in de 
dader. Hij zag, in die uitzending, zijn kleinzoon mensen bedreigen tijdens 
een beroving met een groot mes. Hij rende weg zonder buit. Opa herkende 
hem aan zijn manier van rennen, zijn fiets en aan het wapen dat hij had 
gebruikt. Opa nam zijn kleinzoon mee naar het politiebureau en liet hem 
vertellen wat hij had gedaan. Hij werd voorgeleid aan de rechtercommissaris.  

Ik reed naar de zitting met het idee dat ik een rotventje zou gaan 
ontmoeten. Ik zag hem bij de voorgeleiding. Ik zag in deze dader een 
jochie, een hummeltje nog haast. Zijn manier van reageren was afgevlakt 
en emotieloos. De kinderbescherming vond dat hij wel naar buiten kon. 
 Ik vond van niet en ik zei dat tegen de rechter. Ik stond gelijk met 3-0 
achter bij die jongen, want ik leek natuurlijk tegen hem te zijn. Dat was 
niet zo. Zijn misdrijf was behoorlijk en een tijdje zitten, leek me wel op 
zijn plaats. Juist omdat ik wilde dat hij dit nooit meer zou gaan doen.  
Na zijn veroordeling kwam hij bij mij onder toezicht. 

Ik leerde hem en zijn levensverhaal kennen. Hij woonde bij zijn 
grootouders, omdat zijn vader zijn moeder om het leven had gebracht.  
Hij sprak nooit over de dood van zijn moeder. Hij noemde zichzelf een 
‘diehard’. Hij vond het moeilijk om met gevoelens om te gaan.  

Hij heeft mazzel gehad dat zijn grootouders voor hem zijn gaan zorgen 
én hij heeft mazzel gehad dat zijn opa hem heeft aangegeven. Er was geen 
geheim meer dat hij de rest van zijn leven met zich mee zou moeten 
dragen. Hij heeft boete gedaan. Hij was al getraumatiseerd, die last was 
zwaar genoeg.  
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Hij heeft passende behandeling gehad en er is strak reclasserings -
toezicht geweest. Er waren jongerenwerkers die hem actief opzochten en 
die hem hebben geholpen met praktische dingen. Hij wil het goed gaan 
doen, hij heeft het geloof gevonden en haalt daar kracht uit. Hij heeft de 
intentie om geen verkeerde dingen meer te doen.  

Deze jongen heeft mijn ogen geopend. Ik ben zelf opgegroeid in een 
warm gezin, mijn ouders zijn bij elkaar. Ik zie in mijn werk hoe het leven 
ook kan gaan. De ene ouder steekt de andere dood. Wat een gekheid. Dat 
bestaat dus gewoon. Ik ga dit nooit normaal vinden. Ik hoor zoveel op tv, 
maar dit gebeurde gewoon op enkele kilometers bij mijn eigen woonplek 
vandaan.  

Je postcode bepaalt voor een groot deel je toekomst. Mijn postcode 
heeft mogelijk gemaakt dat ik dit werk kon gaan doen. Zijn postcode was 
bepalend voor zíjn leven.  

Maar hoewel wij in verschillende postcodegebieden zijn opgegroeid, 
staat het gedrag van deze jongen helemaal niet zo ver van mijn 
belevingswereld af. Ik ben zelf ook wel een boefje geweest vroeger. Ik houd 
van spanning en sensatie, ik wil vooraan staan én ik houd van actie. Ik heb 
mijn uitlaatklep gevonden in mijn werk. Mijn werk is spannend. Ik draai 
ongeveer anderhalve caseload. Ik sta altijd aan en dat gaat alle dagen door.  

Ik zou mijn collega’s én vooral de samenleving ook willen uitdagen om 
het perspectief van de dader breed te bekijken. Als je op Facebook leest dat 
een zestienjarige jongen iets heeft uitgehaald, weet dan dat daar vaak een 
hele wereld achter zit. Daders zijn vaak ook slachtoffer. De maatschappij 
oordeelt hard over daders. Ik zie deze, vaak jonge daders, van een andere 
kant. Voor dit soort jongens en voor hun toekomst ben ik dit werk gaan doen. 

 

32


	Voorwoord	
	Inleiding 	
	Verantwoording	
	Kansen grijpen	
	Een vrouw pakt haar koffer	
	Ik blijf	
	Ze kwam niet meer	
	Diehard	
	Zaterdagtante	
	Geen pappie meer	
	Nachtmerrie	
	Op het verkeerde been	
	Als je een man heb
	krijg je klappen	
	Durf te weten	
	Samen oplopen	
	Een onverbrekelijke band	
	Het stille kind	
	Observeer maar 	
	Schaduwkanten 	
	Familiegeheimen	
	Het lijf zegt iets anders	
	De invloed van het gezin	
	Keuzevrijheid?	
	Retrospectief	
	Doodsangst in de dakgoot	
	Van de gebaande paden 	
	Balanceren	
	Wees scherp	
	Het is mij ook gelukt!	
	Nabeschouwing	
	Literatuurlijst	

