Werken bij Blauwe Maan
In het voorjaar van 2016 solliciteerde Guus bij Blauwe Maan voor de functie stagiair hulpverlener.
Op dat moment wist hij niet zeker of hij daar als man wel voor in aanmerking kwam. Omdat hij erg
geïnteresseerd was in het werken aan herstel van mensen die te maken hebben gehad met
seksueel grensoverschrijdend gedrag, besloot hij toch een brief te schrijven. Met succes. Nadat
Guus een succesvolle stage bij Blauwe Maan had afgerond, is hij als hulpverlener verbonden aan de
organisatie. Hij vertelt hierover.
“Blauwe Maan is een kleine, hartelijke en warme organisatie voor zowel cliënten als voor
hulpverleners, vrijwilligers en stagiaires. Ik was dan ook blij dat ik ook na mijn stage actief ben
gebleven voor Blauwe Maan, als mede-begeleider van een lotgenotengroep. Ongeveer een jaar
geleden, tijdens mijn afstuderen, ben ik een aantal uren per week gaan werken in de
hulpverlening. Na het behalen van mijn diploma zijn deze uren uitgebreid.
Meerdere keren hebben mensen mij gevraagd hoe het is om als man te werken met slachtoffers
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze wilden weten of cliënten niet verbaasd waren of
weerstand voelden als ze een mannelijke hulpverlener aantroffen bij hun intakegesprek. Ik heb
ontdekt dat het juist prima werkt en een meerwaarde kan zijn, als je het op een goede manier
inzet tijdens hulpverleningsgesprekken.
Veel cliënten hebben een negatieve ervaring gehad met één of meerdere mannen. Hierdoor kan
het zijn dat hun beeld over alle mannen is veranderd. Dat is logisch. Echter is het onmogelijk om
de rest van je leven niet meer met mannen om te gaan. Wanneer ik dan vanuit mijn functie een
cliënt een stukje gezond vertrouwen in mannen kan teruggeven, is dat in mijn ogen heel
waardevol.
Mannelijke hulpverleners die hulp bieden aan slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend
gedrag: het is een uitdaging, maar ook zo ontzettend noodzakelijk!

