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ONT U C HTZ A A K

Verdachte zegt zich weinig te herinneren door epilepsie en medicatie

7

’Misbruik bij handbalclub’
Een voormalige trainer van de Hoofddorpse handbalvereniging Lotus heeft zich volgens het openbaar
ministerie schuldig gemaakt aan misbruik van een
minderjarige speelster.

Wessel Mekking
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Haarlem/Hoofddorp # De ontucht
zou zijn begonnen toen het meisje
14 jaar was. Verdachte J. J. (nu 31) kan
zich door zijn epilepsie en de medicijnen die hij destijds slikte, naar eigen zeggen weinig herinneren van
de periode waarin de ontucht zich
zou hebben afgespeeld.
Tegen de man werd een gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist,
waarvan een half jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar.

Ook wil de officier van justitie dat de
man een locatieverbod krijgt voor
Hoofddorp en een contactverbod,
waardoor hij het slachtoffer niet
mag benaderen. Daarnaast eiste ze
dat J. zijn voormalige vak van fysiotherapeut niet meer uit mag oefenen en de functie van handbaltrainer nooit meer mag bekleden.

Hulptrainer
De Vleutenaar was hulptrainer van
het team waar het slachtoffer deel
van uitmaakte. Zijn beroep was fysiotherapeut, die rol vervulde hij
ook bij het meisjesteam als dat nodig was. Het toen 14-jarige meisje

had last van haar hamstring en werd
daarom door hem behandeld.
Tijdens een behandeling zou hij
z’n hand op haar bil hebben gelegd
en haar hebben geknuffeld. Later
kwam het meisje bij de man over de
vloer in Hoofddorp. Ze zou hem onder meer hebben afgetrokken en hij
zou haar vagina hebben betast terwijl ze haar onderbroek nog aan
had.

’Vreselijk’
Tijdens de rechtszaak werd donderdag de vermeende ontucht tot in detail besproken. „Vreselijk als het gebeurd is. Ik ben niet zo’n persoon”,
zei de verdachte over het misbruik.
Door de epilepsie waar hij aan lijdt
en de medicijnen die hij destijds
slikte, kan hij zich maar weinig herinneren van die periode, vertelde hij
meerdere keren. Zelfs van de kamer
in Hoofddorp waar hij destijds

woonde, kon hij zich nog maar weinig ’heugen’. Hij werd daarna vanwege zijn ziekte ook opgenomen bij
Sein (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland).
Toch zag de aanklaagster genoeg
bewijs. Ze noemde de verklaringen
van het slachtoffer gedetailleerd en
consistent. Daarnaast wees ze op de
chats tussen het meisje en haar trainer en de verklaringen van getuigen. Zo wilde J. tijdens een slaapfeestje bij de handbalclub per se
naast de speelster overnachten. Ook
kreeg een teamgenote seksueel getinte berichtjes van de trainer.
Dat de verdachte zich de ontucht
niet herinnert, maakt het volgens de
aanklaagster niet minder strafbaar.
„Zijn geheugenverlies lijkt selectief
te zijn en is op zijn minst bedenkelijk. Een beetje makkelijk om te zeggen dat hij zich die delen niet meer
herinnert”, vond ze. Zijn advocate

weersprak dat. „Dat is juist niet
makkelijk, ik denk dat het zelfs
moeilijker is.” Volgens haar was
sprake van ’wederzijds contact’ en
’affectieve uitingen van beide kanten’. De advocate pleitte voor vrijspraak vanwege een gebrek aan bewijs.

Slachtoffer
Namens het slachtoffer, dat niet
aanwezig was bij de rechtszaak,
werd een verklaring voorgelezen. Ze
kampt met een posttraumatische
stressstoornis (PTSS) en heeft
EMDR-therapie ondergaan. „Wat
hij me heeft aangedaan, blijft voor
altijd invloed houden op mijn leven”, verklaarde ze. „Eke dag ben ik
wel met de verdachte bezig. Ik durf
de straat niet meer op, omdat ik
bang ben hem tegen te komen.”
De uitspraak van de rechtbank is
op 15 juli.

Felbegeerd certificaat voor sociaal mediabedrijf
Marlies Vording

Haarlem # Werk bieden aan
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt ingewikkeld? Niet
voor mediabedrijf MEO. Bijna de
helft van de medewerkers van de
organisatie behoort tot die
groep. Daarom prijkt voortaan
een bijzonder certificaat aan de
muur van het kantoorpand in de
Waarderpolder. ,,Wat ik zo fijn
vind aan mijn werkplek? De sfeer
is heel ontspannen’’, zegt magazijnmedewerker Ruud van Zorge
(55).
Met MEO-directeur Edwin Teljeur
was hij donderdagochtend op bezoek op het stadhuis. PvdA-wethouder Floor Roduner (Sociale Zaken)
overhandigde het klantenserviceen mediabedrijf daar het felbegeerde ’PSO 30+ certificaat’ van onafhankelijke onderzoeksorganisatie
TNO.
De naam van de onderscheiding
klinkt ingewikkeld, maar de boodschap is simpel. De afkorting PSO
staat voor Prestatieladder Sociaal
Ondernemen. Het getal 30+ staat
voor het percentage werknemers
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om het certificaat te bemachtigen, moet dat bij een bedrijf
hoger dan 30 procent liggen.

Vrijheid
Magazijnmedewerker Van Zorge is
enthousiast over zijn werkgever,
waar hij zich sinds vorig jaar als een
vis in het water voelt. Vier dagen per
week pakt hij bestellingen in, die hij
vervolgens van een label voorziet en
verstuurt. ,,Het bevalt prima. Ik
krijg veel vrijheid om mijn werk in
te richten hoe ik het zelf wil.’’
De geboren Amsterdammer is in
het bezit van een havo-diploma en
heeft een opleiding tot boekhouder
afgerond. Hij werkte jarenlang bij
telecombedrijf KPN als administratief medewerker, maar werd boventallig verklaard. ,,Toen heb ik een
korte tijd los-vast wat baantjes gehad en ik heb 2,5 jaar als postbode
gewerkt.’’ Uiteindelijk raakte hij
werkloos. ,,Het is niet makkelijk om
een nieuwe baan te krijgen, zeker

Wethouder Floor Roduner (l) overhandigt het certificaat aan directeur Edwin Teljeur en magazijnmedewerker Ruud van Zorge.

niet als je er een tijd uit bent geweest.’’
Vanuit de gemeentelijke bijstand
kwam hij bij Pasmatch terecht, dat
hem koppelde aan MEO. ,,Het was
wel even wennen om weer in een
werkritme te komen. Zelf word ik
steeds ouder en de collega’s worden
steeds jonger. Maar dat is niet erg.’’

Trots
Directeur Edwin Teljeur is trots op
zijn werknemers en het keurmerk.
,,We hebben bedrijfsbreed 36 mensen in dienst, van wie er 22 uit de

""

Ik krijg veel
vrijheid om mijn
werk in te
richten hoe ik
het zelf wil

doelgroep komen.’’ Het certificaat
maakt MEO volgens hem ’toegankelijker’. Bijvoorbeeld voor investeerders en opdrachtgevers die arbeidsparticipatie belangrijk vinden.
,,Ook steeds meer gemeenten vragen om het keurmerk.’’

Afstand tot arbeidsmarkt
,,We hopen dat dit andere bedrijven
inspireert om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
te nemen’’, sluit wethouder Floor
Roduner af. ,,Hopelijk helpt het organisaties om hun koudwatervrees

te overwinnen. Een baan geeft zingeving, maar ook financiële onafhankelijkheid.’’
Het van oorsprong Alkmaarse
MEO verzorgt onder meer drukwerk, online marketing, filmproductie, websites en grafische vormgeving voor andere ondernemingen. Het Haarlemse kantoor richt
zich vooral op online marketing en
’backoffice activiteiten’, zoals de
klantenservice van Dopper. MEO is
geen sociale werkplaats, maar een financieel zelfvoorzienend bedrijf
met een winstoogmerk.

