
Inhoudelijke verslag 
 

Panelbijeenkomst over jeugdpleegzorg en sociale acceptatie over 

homoseksualiteit op zaterdag 29 juni 2013 in het Turks Museum, 

Westhovenplein 125, Den Haag, 

georganiseerd door:  

Stichting Dialooghuis,  

samen met het Turks Platform Den Haag, de Turkse Vereniging 

Molenwijk en de Stichting Participatie. 

 

Voorbereiding: 

Een discussie door ouders aangezwengeld in de nationale pers over 

hun kind, dat als pleegkind geplaatst is in een gezin, met 2 lesbiennes 

als pleegouders, die ook niet islamitisch zijn. Toen de Turkse premier 

Erdogan in Nederland was, bereikte het gesprek zijn hoogtepunt.  

Voor de genoemde stichtingen vormde die discussie de aanleiding 

om een bijeenkomst te leggen met het thema: Sociale Acceptatie 

homoseksualiteit in relatie tot Pleegzorg. 

Doelstelling:  

- Komen tot heldere en verdergaande inzichten 

- Taboe over pleegzorg en homoseksualiteit doorbreken 

- Het bespreekbaar maken van thema homoseksualiteit in 

etnische gemeenschap 

- Het stimuleren en onder aandacht brengen van pleegzorg in 

etnische gemeenschap.  

 
In de Molenwijk is voor het eerst een bijenkomst om dit thema bespreekbaar te maken, in het Turks 

Museum. Het aantal aanwezigen was zo’n dertig personen. Dit werd door de betrokken 

organisaties ervaren als een wenselijkheid voor een grotere bijeenkomst. 

Een werkgroep van 4 tot 5 mensen is een viertal keren bijeen 

gekomen om het programma op te zetten, de panelleden te vragen 

en een uitnodigingsbrief/flyer te ontwikkelen. 

 

De bijeenkomst op zaterdag 29 juni 2013 

Dagvoorzitter is Aydemir Cetin 



De panelleden: 

 

Jan Zandijk, zelf pleegvader en 49 jaar werkzaam in de Jeugdzorg 

Gulsen Baygul, psycholoog en gezinstherapeut bij De Jutters  

Fatih Toprak, kinder- en jeugdpsycholoog, onderzoeksassistent aan 

                                de Universiteit van Leiden 

Paul Donkers, werkzaam bij Jeugdformaat voor jeugd en opvoeding 

Naser Hegiel, imam, geestelijke verzorging en gebedsgenezer 

Ari van Buuren, oud-ziekenhuispredikant en Hoofd van de Dienst 

                              Levensbeschouwing van het UMC (Utrecht) en 

                               voorzitter van de Stuurgroep United Religions 

                               Initiatieve Nederland (URI) 

Tijdens het verloop van het debat deden mee: 

Mehtap Golgecen, advocaat van het pleegkind Yunus 
Koksal Gor, lid Statencommissie Zuid-Holland m.b.t  Zorg, cultuur en media 



 

Bianca Das, coördinator Centrum Jeugd en Gezin Segbroek en 

                       Loosduinen 

Melissa Marten, coördinator CJG Haagse Hout 

Gulsum Yuruyucu, pleegmoeder 

Kubra Cetin, pleegkind 

Opening 

Wethouder Karsten Klein van Den Haag is verhinderd om het 

openingswoord te verrichten. 

In zijn plaats opent het raadslid voor de Partij van de Arbeid (PvdA), 

Mustafa Okcuoglu de bijeenkomst 

Uit zijn toespraak: 

- Voor vele culturele groeperingen van niet-Nederlandse afkomst 

is het pleeggezin een onbekend fenomeen.  

- Dat vraagt inzet van politiek en belangenorganisaties om 

duidelijk samen te werken in een goede communicatie en 

informatieverstrekking naar de burger. 

- Ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid om kinderen 

goed op te voeden en ook in de eventuele aanmelding als 

pleeggezin. Daarop komt men vaak niet. 



- Als bewoner van Nederland dienen wij ons aan de Nederlandse 

wetgeving aan te passen en de waarden en normen van 

Nederland te accepteren en daar ook naar handelen. 
Het panel 

 
Jan Zandijk spreekt als ervaringsdeskundige over zijn pleegzoon die 

hij in 1965 opnam in zijn gezin. Elk pleegkind heeft een moeilijke 

achtergrond. Je hebt dus veel energie nodig om zo’n kind een 

optimaal klimaat te verschaffen. 

Paul Donkers gaat niet uit de weg dat kinderen ook op verkeerde 

plaatsen terecht komen. Hoe goed je een plaatsing voorbereidt, dan 

kan er tussen zo’n 1200 pleegouders toch er een zijn, waarin het niet 

loopt. Dat vraagt om een ingreep. En dat gebeurt ook. Dat is zwaar, 

omdat elke situatie ook weer geschiedenis schrijft voor het kind. 

Helaas zijn er nog altijd te weinig pleeggezinnen en zeker ook uit de 

gezinnen met bijv. een niet-Nederlandse en islamitische achtergrond, 

stelt Jan Zandijk.  

Fatih Toprak: “Er is behoefte aan multiculturele pleegouders”. 

Mehtap Golgecen: Bureau Jeugdzorg heeft grote macht. Het voert 

gesprekken, indiceert en stelt vast wat een besluit is. Ouders van 

kinderen lezen dat indicatiebesluit niet om de heel eenvoudige reden 



dat zij dat niet begrijpen. Vaak wordt het medisch dossier 

achtergehouden. Ouders dienen versterkt te worden in het goed 

lezen van de dossiers. Er zijn te veel kwetsbare ouders die daardoor 

dreigen misbruikt te worden, als het goed over de besluitvorming van 

hun kind. 

Algemeen wordt ingezien dat de casus Yunus wellicht anders en 

beter had kunnen worden aangepakt. Tegelijk onderkent men dat de 

jongen het daar goed had. 

Paul Donkers wil heel duidelijk maken dat van al die 5000 kinderen 

verreweg de meesten op een aanvaardbare plek terecht komen. 

Jan Zandijk , als er zich in de familie,waarin het kind geplaatst wordt, 

wat voor doet, dan is dat een drama, maar dit kan nooit helemaal 

voorkomen worden. Het accent kunnen we beter leggen op allen bij 

wie het wel goed gaat en hoe we daarin ook als ouders van goed 

lopende gezinnen verantwoordelijkheid willen nemen. 

Ari van Buuren, wij moeten met allen, zoals we hier aan de tafel 

zitten met elkaar samenwerken. Samen is het ook goed te kijken naar 

de essentie van zowel, de Bijbel, als de Koran. Door de waarden van 

elkaar te kennen, kunnen vooroordelen voorkomen worden. Als 

professionelen, maar ook als ouders is het goed om aandacht te 

besteden aan de sociale aspecten die voortvloeien uit de individuele 

religie. Daarvoor is ondersteuning nodig zowel voor “professionals”, 

als voorouders. 



  
 

Gulsen Baygül, het is goed als er een derde cultuur komt, waarin we 

elkaar herkennen en waarbij het niet meer mogelijk is ouders op te 

leggen wat voor hen niet goed voelt, of door hen niet begrepen 

wordt. 

Bianca Das, voor opvoedingsvraagstukken kun je altijd terecht bij het 

Jeugdcentrum. Een volgende stap wordt alleen na goed overleg met 

de ouders doorgesproken en pas daarna genomen. 

Fatih Toprak, 42% van de Turkse gezinnen zegt terug te willen naar 

Turkije, vaak ingegeven door angst, omdat men zich in de 

multiculturele omgeving niet veilig voelt. Het is belangrijker om actief 

bezig te zijn met de werving van pleegouders, daarom is er een T-

shirt ontwikkeld met de tekst:”……..word jij ook pleegouder?” 

Naser Hegiel, kinderen worden afgeleid door alles wat om hen heen 

gebeurt, en als je dat als ouder niet bijhoudt, dan verlies je het 

contact. Geef je kinderen vooral liefde! Liefde is contact. 



Kubra Cetin, geeft als pleegkind een ontroerend slotwoord, waarin zij 

aangeeft dat het niet goed ging tussen haar en haar stiefvader. 

Daarom is zij nu in een pleeggezin en zij voelt zich daar prettig! 

 

Tot slot 

 
 

De bijeenkomst werd goed bezocht. Ruim 100 deelnemers waren 

aanwezig met deskundigen vanuit verschillen invalshoek. Een groot 

deel van de aanwezigen, m.n. ook vrouwen waren van Turkse 

afkomst, waardoor er regelmatig Turkse vertaalslagen werden 

gemaakt. 

De betrokkenheid was groot. Deskundigen in de zaal en ouders 

spraken mee. 

Een moeder vertelde ook, dat zij door alles wat zij hoorde en zag over 

Yunus haar gezin heeft opengesteld voor een pleegkind. 

Opvallend is dat er over de homoacceptatie slechts heel zijdelings 

gesproken werd. 

De dagvoorzitter drukte zijn waardering uit over de open wijze, 

waarop gesproken werd, waarin verschillen konden worden 

uitgedrukt, maar ook het streven er was om samen de 



verantwoordelijkheid te nemen en er niet alleen maar met vingers 

gewezen wordt. Die openheid is in “onze” multiculturele samenleving 

nodig! 

De bijeenkomst heeft een positieve indruk gemaakt op vele mensen. 

Een aantal ouders hebben zich bereid verklaard om serieus na de 

denken om meedoen aan pleegouders. Dat is een zeer positieve stap 

die wij hebben bereikt. Hiermee zijn wij zeker niet klaar. Er is nog 

veel werk aan de winkel. Dit initiatief is niet eerste, maar ook niet het 

laatste moet zijn.  Veranderingsproces neemt veel tijd en 

doorzetvermogen in beslag. Met z’n allen kunnen wij zeker heel veel 

bereiken. Dan zij aan gemeentelijke faci8litering en ondersteuning 

om dit initiatief kunnen waar te maken.  

 

Met dankwoorden, bloemen en het maken van foto’s werd de 

bijeenkomst afgesloten. 

 
 


