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De laatste maanden van 2015 heeft CentraM twee bijzondere zaken gebracht. Als
eerste de stroom vluchtelingen, waarvan een aantal in Amsterdam is opgevangen.
Onder hen zijn ook LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender)-ers .
Veilige Haven, een voorziening van CentraM, biedt een aantal van hen
ondersteuning. In de media was hiervoor veel aandacht. In deze nieuwsbrief
uitgebreide informatie over Veilige Haven, inclusief interviews met onze collega’s Jos
Holweg en Ossama Abu Amar.  

De tweede bijzonderheid, is de prijs die CentraM onlangs heeft ontvangen: we zijn in
het kader van de Nationale Business Succes Award 2015 uitgeroepen tot
branchewinnaar Maatschappelijke Dienstverlening. Een onverwachte erkenning! Wij
ervaren deze prijs als een stimulans om verder te gaan in het vernieuwen en
verbeteren van ons werk. 

Bekijk hier de reportage over CentraM bij het tv-programma De Succesfactor op
RTL7. 
 

Veilige Haven



 Begeleiding, informatie en advies

In Amsterdam is ongeveer de helft van de bevolking bicultureel. Vijf tot tien procent
hiervan is lhbt'er, ofwel lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender. Veel
lhbt-jongeren met een biculturele achtergrond hebben baat bij psychosociale of
praktische hulpverlening. Het gaat dan om lotgenotencontact, ondersteuning door
een sociaal werker of psycholoog, opvang/onderdak. In 2007 herkende de Schorer
Stichting deze behoefte al en richtte Veilige Haven op. Deze werd in 2013 door de
gemeente ondergebracht bij CentraM. 
  
Sociaal werkers van Veilige Haven bieden begeleiding, informatie en advies. Dat
doen zij door gesprekken te voeren en daar waar nodig door te verwijzen naar
professionals, zoals psychologen/psychiaters, schuldhulpverlening of
verslavingszorg. Daarnaast heeft Veilige Haven samenwerkingsconvenanten
getekend met HVO Querido en de Blijfgroep. HVO Querido heeft vier opvangplekken
ter beschikking, waar lhbt-jongeren maximaal een jaar kunnen wonen. Bij de
Blijfgroep kan er over een jongere een melding worden gemaakt, zodat ze op de
hoogte zijn van de situatie en deze cliënt in geval van nood direct ergens een plek
geboden kan worden. Indien nodig in een andere stad.

Interview 

 

"Met wortel en al uit hun bestaan getrokken" 

Ossama Abu Amar, sociaal werker Veilige Haven: "We proberen jongeren te
bewegen stappen te zetten die specifiek voor diegene van belang zijn. Door
bijvoorbeeld iemand te helpen zijn relaties met anderen te verbeteren of ervoor te
zorgen dat hij zichzelf minder tegenstaat." Lees verder 
 



Praktische hulp 
 
Cliënt veilig stellen
   
Een coming out is in de meeste gevallen ingewikkeld, ook als je uit een liberaal gezin

komt. Voor jongeren met een biculturele, vaak islamitische achtergrond, kan dat nog

veel moeilijker zijn. Homoseksualiteit wordt nog niet altijd geaccepteerd door de

familie en zo kan het gebeuren dat de jongere in kwestie in een gevaarlijke situatie

terecht komt. Sommigen worden door familieleden bedreigd, anderen worden in huis

opgesloten of juist uit huis gezet. De hulp die Veilige Haven in deze gevallen biedt is

in eerste instantie praktisch. Er wordt gekeken naar wat er op dat moment het meest

nodig is, wat moet er nu gebeuren om deze cliënt veilig te stellen of te helpen. Soms

kan het voeren van een aantal gesprekken een cliënt al een heel eind op weg

helpen. Door begrip te tonen en kennis te hebben van de culturele en religieuze

achtergrond van de jongere, kan het zijn dat het 'gehoord worden' alleen al een stap

in de goede richting is. Soms is er meer nodig. 

 

Interview 
 

"Acceptatie is nog niet op orde" 

"Het is hier toch goed geregeld?" Jos Holweg, sociaal werker en coördinator Veilige

Haven, begint te lachen. "Maar een transgender uit Somalië werd in haar buurt met

flessen bekogeld, ze heeft moeten verhuizen. Mensen denken: homoseksuelen

mogen toch trouwen? Maar dat betekent niet dat de acceptatie op orde is."  Lees

verder 

 

Portalfunctie 



 

Kennis verdelen

De meeste cliënten komen binnen via school, vrienden of de ggz. Een aantal meldt

zich via de website. Daarmee vervult Veilige Haven een duidelijke portalfunctie.

Vanuit de gemeente ontstond de behoefte om de homospecifieke kennis die

aanwezig is bij Veilige Haven te verdelen en onder te brengen bij verschillende

maatschappelijke diensten in Amsterdam. Daartoe zijn er vanuit Veilige Haven, in

samenwerking met Movisie, een aantal aandachtsfunctionarissen opgeleid. Die zijn

binnen de verschillende maatschappelijke diensten gespecialiseerd in de biculturele

lhbt-problematiek.  

 

Hulp buiten postcodegebied

Overal in Amsterdam voor hulp

aankloppen

De instellingen voor maatschappelijke dienstverlening binnen Amsterdam werken

binnen hun eigen postcodegebied. Dat geldt ook voor de opgeleide lhbt-

aandachtsfunctionarissen binnen deze instellingen. Alleen blijkt dat biculturele

jongeren vaak juist liever buiten hun eigen woongebied hulp krijgen. Binnen het

eigen postcodegebied is de kans te groot om gezien te worden door je moeder,

nicht, neef, vriend, die gelijk vragen gaan stellen en de rest van de familie op de

hoogte brengt. Daarom heeft de gemeente Amsterdam besloten dat biculturele lhbt-

jongeren overal in Amsterdam om hulp mogen aankloppen. Veilige Haven mag

jongeren uit heel Amsterdam helpen.
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