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allochtone

                                                     
allochtone seksuele daders



Als Vlaams steuncentrum in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en 
de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 
nodigt het Universitair Forensisch Centrum u graag uit op dit symposium.

Alle professionals (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker, seksuoloog, criminoloog, ver-
pleegkundige, orthopedagoog, arts en andere) die werken met allochtone (seksuele) daders. 
Verder richt de studiedag zich ook op academici en studenten met interesse voor dit thema.

Cultuursensitieve zorg  
Stefaan Plysier

Stefaan Plysier is psycholoog bij het  Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van het Centrum Geestelijke 
Gezondheid in Brussel. Hij volgde de D.U. ‘Santé, Maladie, soins et cultures’  aan de Faculté de Medici-
ne Paris Descartes. Hij is auteur van ‘Kinderen met een tweede huid’ (2003) en co-auteur van ‘Migran-
ten in Tijd en Ruimte’ (2011). Stefaan Plysier geeft vormingen, lezingen, intervisie en workshops rond 
transculturele psychiatrie/psychologie, cultuursensitieve zorg, veerkracht (resilience) en (oudere) 
allochtonen.

Waar bevindt cultuur zich als we aan hulpverlening doen? Kunnen we het bestuderen als een 
object of zit het telkens verweven in de praktijk waardoor het ongrijpbaar wordt? En in hoeverre 
kunnen wij vanuit onze hulpverlening op een neutrale manier met deze cultuur omgaan?  Op deze 
en andere vragen gaat Stefaan Plysier tijdens een inleidende lezing rond cultuursensitieve zorg in.

Interculturele communicatie met gedetineerden: puzzelen of kibbelen? 
Johan Van Nuffel 

Johan Van Nuffel is van opleiding Ontwikkelings- en Klinisch Psycholoog (UGent) en volgde bijko-
mende opleidingen over de Arabische cultuur. Johan is sinds 1999 psycholoog bij de Psychosociale 
Dienst van de gevangenis van Antwerpen. Hij geeft regelmatig workshops, vormingen en lezingen 
over interculturele communicatie met allochtone gedetineerden.

Communicatieproblemen hebben niet alleen met het spreken van een andere taal te maken. In 
het contact met mensen met een verschillende culturele achtergrond, kunnen andere communica-
tiesystemen, tegengestelde waarden en niet-westerse visies op ziekte en behandeling van belang 
zijn. Ook de rol van de hulpverlener/zorgverstrekker/arts kan anders gepercipieerd worden. In de 
lezing proberen we inzicht te geven over hoe anders de andere is en bieden we enkele handvaten 
aan om hiermee om te gaan. In deze cijfers zullen ook recente cijfers met betrekking tot de autoch-
tone versus allochtone Vlaamse gevangenispopulatie voorgesteld worden.
 

Allochtone versus autochtone daders: verschillen en overeenkomsten  
Prof Jan Hendriks

Prof dr. Jan Hendriks is bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie aan de Vrije Universiteit te Am-
sterdam en bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling aan 
de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als klinisch en forensisch psycholoog bij forensisch 
psychiatrische polikliniek De waag te den Haag. Hendriks promoveerde in 2006 op het onderwerp 
jeugdige zedendelinquenten.
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In deze presentatie wordt ingegaan op wat vanuit de literatuur en de klinische praktijk bekend is 
over overeenkomsten en verschillen tussen allochtone en autochtone daders van seksueel geweld. 
Meer specifiek wordt daarin een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde kindmisbruikers, 
leeftijdgenootmisbruikers en groepsdaders. Voorts zal een vergelijking worden gemaakt met niet-
seksueel delinquenten.

Kleurt cultuur seksuele delinquentie? 
Redouane Ben Driss

Redouane Ben Driss is psycholoog (psychoanalyticus) en psychotherapeut, oriëntatie antropologie. 
Hij werkt bij het CGG in Brussel en deeltijds binnen het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg. Sinds de 
start van zijn carrière, bij het Centrum voor Welzijnszorg te Laken, werkte Redouane regelmatig met 
juridische dossiers, meer bepaald met Turkse daders. Redouane wordt regelmatig als gastspreker 
uitgenodigd, of als expert bij intervisie of casusbespreking. Zijn professionele interesse gaat vooral uit 
naar de impact van migratie bij Marokkaanse gezinnen. Hij schreef in dat verband een aantal trans-
cultureel geïnspireerde artikelen over vaderschap, vrouwelijkheid, schuld en schaamte.

In deze presentatie zal Redouane Ben Driss zijn ervaringen delen en bespreken met het publiek. 
Hij zal theoretische concepten, met betrekking tot allochtone daders, toevoegen. Hij legt hierbij de 
nadruk op de, naar zijn mening, belangrijke aspecten in de mentale psycho-culturele structuur van 
sommige allochtone daders.

Waarden en normen in seksualiteit(sbeleving) bij de allochtone gemeenschap 
Semiye Tas

Semiye Tas is zelfstandige seksuologe en psychotherapeute van Turkse origine uit Brussel. Daarnaast 
is ze in het CGG van Brussel suïcidepreventie werker.

Praten over intimiteit en seksualiteit met allochtone vrouwen en mannen is het onderwerp van 
deze presentatie. Zijn deze gespreksonderwerpen taboe? Is er vraag naar praatgroepen omtrent 
deze thema’s? En zijn zo’n initiatieven behulpzaam en zinvol?
 

Allochtone dadertherapie 
Sultan Balli

Sultan Balli is Licentiaat in de Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Ze is werkzaam als 
psychotherapeute. Daarnaast begeleidt ze, als trainer-adviseur, diversiteitstrajecten en intercultura-
lisatieprocessen binnen zowel social profit als profit organisaties. Sultan is als docent verbonden aan 
de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en CVO Sociale Hogeschool Heverlee.

Vanuit haar eigen ervaring als therapeute, zal Sultan Balli in deze presentatie ingaan op enkele 
praktische en inhoudelijke aspecten van de begeleiding en behandeling van allochtone daders van 
seksueel misbruik.



Maandag 10 februari 2014: Studiedag ‘Allochtone seksuele daders’

 
09.00u Ontvangst met koffie 
  
09.20u Openingswoord  
  Prof. dr. Kris Goethals (directeur UFC)

09.30u Cultuursensitieve zorg
  Stefaan Plysier 

10.15u Interculturele communicatie met gedetineerden: puzzelen of kibbelen?
  Johan Van Nuffel

11.00u Vragen en discussie 

11.15u Koffiepauze 

11.30u Allochtone versus autochtone daders: verschillen en overeenkomsten 
  Prof. dr. Jan Hendriks
 
12.15u Vragen en discussie 

12.30u Lunch

13.15u  Allochtone dadertherapie 
  Sultan Balli 

14.00u  Waarden en normen in de seksualiteit(-sbeleving) bij de allochtone gemeenschap 
  Semiye Tas
 
14.450u  Koffiepauze 

15.00u Kleurt cultuur seksuele delinquentie? 
  Redouane Ben Driss  

15.45u Paneldebat  

16.15u Eindwoord door prof. dr. Kris Goethals  

16.30u Receptie 
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De prijs voor deelname aan het symposium bedraagt €80
Dit bedrag is inclusief:
•	 Symposiummap met papieren info OF USB-stick met digitale documentatie
•	 Koffiepauzes, lunch en receptie
•	 Parkeerticket of pendeldienst van en naar station Antwerpen-Berchem                                            

(bij voldoende interesse)
Deelnemers met één van onderstaande statuten kunnen gebruik maken van het voordeeltarief 
van €55:
•	 leden van het Vlaamse Samenwerkingsakkoord Daders Seksueel Misbruik, mits correcte ver-

melding van hun organisatie (PSD, Justitiehuis of ambulante gespecialiseerde voorziening voor 
de behandeling van daders van seksueel misbruik) bij inschrijving

•	 voltijdse studenten jonger dan 25 jaar, mits het toevoegen van een (digitale) kopie van een 
geldige studentenkaart bij inschrijving

•	 Arts specialisten in opleiding in de Psychiatrie, mits vermelding van hun RISIV-nummer bij 
inschrijving

Inschrijven kan door te mailen naar  Marleen.Bolens@uza.be en volgende gegevens te vermelden:
•	 Naam, functie en organisatie, adres en telefoonnummer
•	 Symposiummap OF USB-stick
•	 Gebruik van pendelbus tussen Antwerpen-Berchem en het UZA: JA/NEE

Na ontvangst van uw e-mail, sturen wij u een bevestiging van inschrijving met vermelding van de 
betalingsgegevens.  Uw inschrijving is definitief na betaling.

Inschrijven kan tot 1 februari 2014.
Annuleren kan tot 3 februari met volledige terugbetaling van het inschrijfgeld.  
ANNULATIES NA 3 FEBRUARI 2014 WORDEN NIET AANVAARD. 
Accreditatie voor artsen en magistraten wordt aangevraagd.

Meer informatie kan u bekomen bij: Tine Vertommen, UFC-criminologe,  
op het nummer +32 3 821 34 27 of via e-mail naar Tine.Vertommen@uza.be

Auditorium Kinsbergen (volg route 12 vanuit de centrale inkomhal)
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem

Trein
Vanuit station Antwerpen-Berchem: 
 buslijn 21 (op knooppunt Wilrijk Bist overstappen op lijn 17 of 22) 
Vanuit station Antwerpen-Centraal: 
 buslijn 17
Er wordt, bij voldoende interesse, een pendeldienst voorzien van en naar station Antwerpen-Berchem!
Auto
Bezoekersparking van het UZA is bereikbaar via Drie Eikenstraat 655 in Edegem
 
Hier vindt u steeds de recentste verkeersinformatie: http://www.uza.be/UZA/Bereikbaarheid/

L O C A T I E

B E R E I K B A A R H E I D

I N S C H R I J V I N G

mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Marleen.Bolens@uza.be
mailto:Tine.Vertommen@uza.be
http://www.uza.be/UZA/Bereikbaarheid/

