
 

Specialistisch hulpaanbod 
voor meiden  

 
 

 
 ALGEMENE INFORMATIE 

 



Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jon-

gens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, spe-

cialistische aanpak vraagt. Hierin worden we gesteund door weten-

schappelijk onderzoek naar gedrag van meisjes. Daarom heeft De Ra-

ding een dekkend, efficiënt en adequaat hulpaanbod voor meiden 

ontwikkeld. 
 

Sommige meiden zijn extra vatbaar voor jongens met slechte bedoelingen 

(zoals loverboys). Ze lopen het gevaar in misbruikrelaties terecht te komen. 

Pretty Woman geeft voorlichting en begeleiding aan meiden en jonge vrouwen 

tussen 12 en 23 jaar.  
 

Pretty Woman richt zich op twee groepen: minderjarige meisjes met risicovol 

gedrag en (ex-)praktiserende meisjes. Praktiserend wil zeggen dat meisjes 

daadwerkelijk in de prostitutie werken of gewerkt hebben. Of dat ze in een 

misbruikrelatie zitten of hebben gezeten. De Pretty Woman-werkwijze is laag-

drempelig en outreachend.  

Meiden die er behoefte aan hebben, kunnen altijd langskomen voor een ken-

nismakingsgesprek.  
 

Bij Pretty Woman werken alleen vrou-

wen. Zij bieden verschillende soorten 

begeleiding waarvan individuele hulp-

verlening de intensiefste vorm is. 

Groepshulpverlening wordt geboden in 

de vorm van activiteiten waarin risico-

meisjes en (ex-)praktiserende meisjes 

hun ervaringen met elkaar uitwisselen.  

 

Daarnaast geeft Pretty Woman voorlichting aan groepen meisjes op bijvoor-

beeld scholen en zet zij zich in voor deskundigheidsbevordering bij politie, do-

centen en hulpverleners. 
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In relaties tussen mensen en met name tussen ouders en kinderen, spelen 

vertrouwen en betrouwbaarheid een grote rol. Wanneer sprake is (geweest) 

van seksueel misbruik is het vertrouwen geschonden. Dit heeft in de eerste 

plaats ernstige gevolgen voor degene die misbruikt is. Maar het heeft ook ge-

volgen voor de andere gezinsleden.  

 

CLAS richt zich allereerst op het inrichten van een veilige leefomgeving voor de 

kinderen in het systeem. Vervolgens wordt gekeken hoe de verschillende ge-

zinsleden de gevolgen van het seksueel misbruik kunnen verwerken.  

 

In de behandeling wordt gewerkt aan herkennen en stellen van grenzen door 

zowel slachtoffer, dader als andere familieleden. CLAS biedt verschillende vor-

men van hulpverlening aan kinderen van 0 tot 18 jaar met hun gezin(/familie) 

in de vorm van: individuele gesprekken, gezinsgesprekken en gespreksgroepen 

die los van elkaar en parallel gevolgd kunnen worden. 

 

MDFT 
(Multi Dimensionele Familie Therapie) 
In de praktijk is gebleken dat de overgang van gesloten naar open jeugdzorg 

voor veel meisjes een grote stap is. MDFT helpt meisjes tussen 12 en 23 jaar 

die tijdens de start verblijven in gesloten jeugdzorg.  

 

Het doel van deze intensieve gezinstherapie is: om het meisje en haar gezin te 

ondersteunen bij de overgang van gesloten naar open jeugdzorg, om de over-

gang  zo goed mogelijk te laten verlopen, en om terugval te voorkomen.  

 

MDFT-meiden zijn normaal begaafde meisjes en meisjes met een licht verstan-

delijke beperking. 
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MDFT is een intensief traject waarvan de effectiviteit bewezen is door weten-

schappelijk onderzoek.  

 

Gedurende 4 tot 6 maanden vinden meerdere keren per week gesprekken 

plaats in wisselende samenstelling. Alle belangrijke domeinen worden hierbij 

betrokken. Dus ook directe familie, school, werk en vrienden. Dit gebeurt in de 

overtuiging dat al deze gebieden nauw met elkaar verweven zijn.  

 

Omdat MDFT op alle gebieden ingrijpt en de oplossing samen met het meisje 

en de ouder(s) wordt gezocht, is de kans op blijvend succes het grootst. 

 

In samenwerking met het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht is een 

methodiek ontwikkeld voor opvang en observatie van meiden die zich in een 

crisis bevinden.  

 

Het Meidenhuis heeft twee belangrijke taken: diagnostiek en bescherming. Het 

doel van het verblijf is om het meisje uit de crisissituatie te halen zodat zij af-

stand ervan kan nemen in een veilige omgeving.  

 

Vanuit een veilige situatie wordt samen met het meisje en de ouders onder-

zocht wat geschikte vervolghulp kan zijn.  

 

De meiden in het Meidenhuis hebben verschillende problemen. Toch hebben 

ze ook dingen gemeen. Vaak hebben ze te maken gehad met een vorm van 

seksueel geweld of mishandeling. Of lopen ze gevaar om af te glijden door een 

verkeerd netwerk.  

Ook kan sprake zijn van uit de hand gelopen gezinsverhoudingen, van meiden 

die slachtoffer zijn geworden van loverboys, of van meiden die tegen hun zin 

uitgehuwelijkt dreigen te worden. 
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Wederom samen met het Ambulatorium van de Universiteit Utrecht is een 

methodiek ontwikkeld voor opname en behandeling van meiden tussen 15 en 

18 jaar die seksueel en relationeel risicogedrag vertonen.  

 

Het gaat om meiden met zogenaamde ‘afhankelijkheidsproblematiek’. Dit  

betekent dat het meisje relaties aangaat waarin zij zichzelf verliest en niet in 

staat is om haar eigen grenzen aan te geven.  

Vaak gaat het om meiden die zich onttrekken aan toezicht en weinig inzicht 

geven in hun bezigheden en in de contacten die zij hebben.  

 

De meiden kunnen te maken hebben gehad met vormen van seksueel geweld 

of mishandeling. Vaak is sprake van uit de hand gelopen gezinsverhoudingen 

en problemen met ouders.  

 

In het Latijn betekent Fides ‘vertrouwen’. De meiden die bij Fides wonen, wer-

ken ongeveer 11 maanden aan verbeteren van hun zelfbeeld en zelfvertrou-

wen. Dit doen zij door praktische en sociale vaardigheden te leren evenals op-

lossingsvaardigheden. Daarnaast leren zij denkfouten terugdringen en werken 

de meiden aan een adequate ‘copingstijl’. 

Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie - waarbij gedachten wor-

den beïnvloed om positiever te denken en voelen - succesvoller is wanneer dit 

gecombineerd wordt met lichaamsbeweging. Daarnaast werkt sporten karak-

tervormend en heeft het een positief effect op de psyche van de mens.  

 

De meiden waarop De Rading zich focust, vallen grotendeels uit binnen de 

reguliere sport.  
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Ook is bekend dat meiden met relationeel (seksueel) getraumatiseerde proble-

matiek moeite hebben met herkennen van lichaamssignalen.  

Opvallend is dat de meisjes door eerder opgedane trauma’s niet (meer) in con-

tact staan met hun eigen lichaam. Of ze hebben niet geleerd die signalen te 

interpreteren waardoor zij, meer dan gemiddeld, in onveilige situaties terecht-

komen. 

 

Veiligheid begint in het lichaam. Daar ontstaan signalen waaraan betekenis kan 

worden gegeven in interactie met de omgeving. Door die signalen niet te her-

kennen of ze verkeerd te interpreteren, komen veel meisjes (opnieuw) in risi-

covolle situaties terecht. 

 

Daarom heeft De Rading aandacht voor lichaamsbeleving en worden aanvul-

lende hulpprogramma’s ontwikkeld voor meiden die willen bewegen.  

 

Zo kunnen meiden deelnemen aan ‘rots en water’: een psycho-fysieke training 

gericht op vergroten van hun weerbaarheid en sociale competentie. Ook wordt 

kickboksen aangeboden en is een aanpak uitgewerkt om via sport - bijvoor-

beeld tennis - angst te overwinnen en de mogelijkheden voor zelfregulatie te 

vergroten. 
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De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. 

Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor 

een correcte beroepsuitoefening. 
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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens. 
 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp 
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562  AB | 030 - 272 43 53                 

Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812  GV | 030 - 272 43 53            

 

E-mail: info@rading.nl | website: www.rading.nl 

 
 

Facebook.com/DeRading                           Twitter.com/DeRadingJeugd  

 


