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Voorwoord 

Seksueel misbruik is, wellicht meer dan ooit, aan de orde van de dag. In de krant, op televisie 

en in de sociale media is er in toenemende mate aandacht voor het thema. Vooral ook, omdat 

slachtoffers steeds vaker met hun verhaal naar buiten durven te komen. Opvallend is daarbij, 

dat de aandacht doorgaans binnen afzienbare tijd weer verschuift naar de daders. Hoe het 

verder gaat met het slachtoffer, wat voor haar/hem de gevolgen zijn en hoe je een dergelijk 

trauma verwerkt, daarover hoor je slechts zelden iemand. Terwijl juist dat laatste van 

essentieel belang is.   

 

In de dagelijkse praktijk van Blauwe Maan zien we hoeveel baat slachtoffers kunnen hebben 

bij – de juiste hulp bij – verwerking van het misbruik. Ex-cliënten voelen zich gesterkt en 

krijgen weer grip op hun leven. Sommigen zijn zelfs bereid hun ervaringen te delen in de pers 

of tijdens voorlichtingen, om zo anderen te motiveren óók hun verhaal te doen en hulp te 

zoeken. Traumaverwerking en hulpverlening zouden veel meer onder de aandacht moeten 

komen. 

 

De impact van de maatschappelijke discussie rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag is 

(ook) in 2019 bepaald niet voorbij gegaan aan Blauwe Maan. Opnieuw is het aantal 

slachtoffers dat zich bij ons meldde gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral in de 

chathulpverlening zagen we een forse toename (68% meer dan 2018). Bovendien zijn we 

meermaals benaderd voor medewerking aan radio- en televisieprogramma’s van onder meer 

BNN/VARA, RTL4 en Omroep Brabant. 

 

Maar we zijn het taboe nog lang niet voorbij. Gezien de landelijke cijfers, dat 33% van de 

vrouwen en 8% van de mannen te maken heeft gehad met fysiek seksueel geweld, zijn de 

mensen die zich bij ons melden slechts het topje van de ijsberg. Blauwe Maan wil het taboe 

rond seksueel misbruik doorbreken en ziet het creëren van meer bewustwording rond het 

thema als een van haar belangrijkste speerpunten. Pas wanneer mensen erover praten immers, 

ontstaat bewustzijn en kan seksueel grensoverschrijdend gedrag worden voorkomen en 

gestopt. 

 

Hadden we in 2018 vooral kennisgemaakt en voorlichtingen gegeven aan lokale sociaal teams 

in de regio, in 2019 hebben we vooral getracht de burger rechtstreeks te bereiken. Zo zijn er, 

in samenwerking met lokale sociaal teams, een aantal themabijeenkomsten georganiseerd 

onder het motto ‘Help het taboe te doorbreken’. Met name de ervaringsverhalen van onze 

(ex-)cliënten hebben tijdens deze bijeenkomsten veel indruk gemaakt. 

 

Seksueel geweld is een belangrijk maatschappelijk probleem, dat overal voorkomt. Het kan 

iedereen gebeuren, met andere woorden, het gaat ons allemaal aan. Daarom is het van cruciaal 

belang dat er meer aandacht voor komt en dat er voldoende financiële middelen worden 

vrijgemaakt om het thema bespreekbaar te maken en deskundige hulp te bieden aan 

slachtoffers. Dat laatste hebben de beroepskrachten en vrijwilligers van Blauwe Maan het 

afgelopen jaar weer met bijzonder veel passie gedaan. De cliënten beoordeelden de hulp van 

Blauwe Maan met een 9. 

 

Namens alle vrijwilligers, beroepskrachten en Raad van Toezicht van Blauwe Maan, 

 

Ellen Roskes 

Bestuurder/directeur 

5 februari 2020 



 

4 
 

Inhoud     

 

Inleiding……………………………………….. ………………………………………………………………………..pag.  5 

Bespreekbaar maken van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag…………..pag.  5 

Hulpverlening…………………………………………………………………………………………………………..pag.  6 

Organisatie…..………………………………………………………………………………………………………….pag. 12 

Voornemens 2019……………………………………………………………………………………………………pag. 15 

Bijlage.………………………………………………………………………………………………………………….….pag. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Inleiding 

Blauwe Maan is een 0e en 1e lijns-organisatie voor preventie en hulp met betrekking tot seksueel 

geweld. Zij maakt seksuele grensoverschrijding en seksueel misbruik bespreekbaar en biedt 

slachtoffers en hun naasten deskundige hulpverlening op maat.  

In dit verslag behandelen wij onze activiteiten met betrekking tot het bespreekbaar maken van 

seksueel geweld. Wij gaan ook nader in op de hulpverlening, de groepen / trainingen en onze 

organisatie.  

 

• Bespreekbaar maken van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag 
 
Preventie en samenwerking 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag vindt overal en in alle lagen van de bevolking plaats. Dat 

betekent dat wij onze preventieactiviteiten aanbieden op zoveel mogelijk plekken voor een divers 

publiek. Daarbij sluiten wij zo goed mogelijk aan op wat op dat moment actueel is en in de publiciteit 

komt.  

In 2018 hebben we vooral kennisgemaakt en voorlichtingen gegeven aan lokale sociaal teams in de 

regio. In 2019 hebben we waar mogelijk de burger rechtstreeks benaderd.  

Zo is een aantal themabijeenkomsten georganiseerd met als titel “Help het taboe te doorbreken”. 

Daarin hebben we de samenwerking gezocht met de lokale sociaal teams.  Met name de 

ervaringsverhalen van onze (ex-)cliënten hebben veel indruk gemaakt. Aan de gesprekstafels is het 

thema verder uitgediept en werd besproken “hoe het taboe te doorbreken”. De opbrengst is 

gemiddeld 40 extra “ambassadeurs” per bijeenkomst voor het thema seksueel geweld en door de 

samenwerking met de lokale teams is de betrokkenheid bij dit thema een stuk groter geworden. 

Voor een vervolg op de samenwerking zijn nadere afspraken gemaakt. Een aantal slachtoffers heeft 

zich, naar aanleiding van de publiciteit rond de themabijeenkomsten, bij Blauwe Maan aangemeld. 

Daarnaast heeft, ter plekke en naderhand, een aantal (bekkenbodem-) fysiotherapeuten contact met 

ons gezocht om begin 2020 van ons voorlichting te krijgen en wederzijds kennis te delen.  

We hebben het afgelopen jaar ook een start gemaakt met een inloopavond voor mannen die zijn 

misbruikt. Deze avond is samen met ex-cliënten georganiseerd. De opkomst was onverwacht hoog; 

naast 4 ex-cliënten ook 9 (nieuwe) mannen. In 2020 zullen we zeker een vervolg geven aan deze 

opzet en ook uitbreiden naar andere specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de lhbti – doelgroep. 

In alle gemeentes zijn contacten gelegd, voorlichtingen en workshops gegeven, en zijn er op maat 

activiteiten georganiseerd.  

Daarnaast zijn er voorlichtingen en workshops gegeven aan medewerkers van regionaal werkende 

instellingen zoals Centrum Seksueel Geweld, Veilig Thuis, Thebe, RIBW en Traverse.   

Naast deze specifieke maatschappelijke organisaties hebben we workshops en gastlessen gegeven op 

scholen en ROC’s. Tevens stonden we scholieren en studenten te woord om hiermee indirect het 

thema bespreekbaar te krijgen in het onderwijs.  

In totaal hebben we met de workshops en voorlichtingsactiviteiten ruim 1300 mensen bereikt. 
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Publiciteit 

Om een groter publiek te bereiken, sturen we regelmatig persberichten uit. Tevens plaatsten we drie 

maal een ervaringsverhaal in de huis aan huis bladen in de regio Midden-Brabant met als doel 

seksueel geweld in de huiskamer direct bij de burger bespreekbaar te maken. Meerdere malen heeft 

Blauwe Maan medewerking verleend aan artikelen in het Brabants Dagblad of de landelijke pers.   

We zijn actief op Facebook en zorgen voor zichtbaarheid in fysieke of digitale sociale kaarten, zowel 

lokaal als regionaal. De nieuwe website wordt veel bezocht, ook vanwege de blogs en 

nieuwsberichten.  

 
In wekelijkse huis-aan-huis bladen in de regio stond maandelijks een advertentie van Blauwe Maan. 

Ook zorgden we ervoor dat de aankondigingen van onze (lotgenoten)groepen bij de agenda’s van de 

diverse dag- en weekbladen en uiteraard bij onze netwerkpartners bekend werden gemaakt.  

Blauwe Maan presenteerde zich bovendien met een grote advertentie in de jaarlijkse studentenbox 

met informatiemateriaal voor nieuwe studenten. 

 

De impact van de maatschappelijke discussie rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag is voor 

Blauwe Maan duidelijk merkbaar. Veelvuldig zijn wij benaderd voor medewerking aan radio en 

televisieprogramma’s , zoals “Ik durf het bijna niet te vragen” (BNN/VARA), Jakhalsproducties over 

seksueel geweld op RTL4, interview voor Omroep Brabant et cetera. Wij hebben zoveel mogelijk mee 

gewerkt aan interviews, om hiermee het taboe over seksueel misbruik te doorbreken. Ook meerdere 

cliënten van Blauwe Maan zijn bereid geweest om in dit kader hun verhaal te doen.  

Onderzoek 

Wij hebben een aantal keren meegewerkt aan onderzoeksopdrachten van studenten, bijvoorbeeld 

door cijfers te leveren of inhoudelijke vragen te beantwoorden.  

 
Realisatie 
Totaal hebben wij 520 uur besteed aan netwerken en voorlichtingen waarmee we ongeveer 1300 
mensen bereikt hebben.  
Daarnaast is veel tijd gestoken in contacten leggen en onderhouden, interviews, film- en radio-
opnamen, het opzoeken van de publiciteit en sociale media activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hulpverlening 
 
Het jaar 2019 is intensief geweest voor Blauwe Maan. Het aantal slachtoffers dat zich meldde voor 
de individuele en groepshulpverlening is in 2019 weer gegroeid ten opzichte van 2018. Vooral het 
aantal chats is enorm toegenomen (68% meer dan 2018).   
Toch zijn we het taboe nog lang niet voorbij. Gezien de landelijke cijfers, dat 33% van de vrouwen en 
8% van de mannen te maken heeft gehad met seksueel geweld, zijn de cliënten die zich bij Blauwe 
Maan melden slechts het topje van de ijsberg. Nog steeds durven maar weinig slachtoffers met hun 
verhaal naar buiten te komen. Slachtoffers blijken zich ook niet te melden bij lokale loketten of 

“Ik voel mij veel vrijer. Er is een 

ballast verdwenen. Fijn dat jullie 

er zijn.” Jantien 
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sociaal teams. Bovendien blijkt bij onze voorlichtingen dat zelfs bij hulpverleners het taboe nog groot 
is en dat er nog veel handelingsverlegenheid is om seksueel misbruik bespreekbaar te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blauwe Maan is dankzij subsidies van het Fonds PIN en het Bergmansfonds gestart met het 
beschrijven van haar werkwijze. Graag willen wij onze 30 jaar ervaringskennis delen met andere 
professionals om daarmee gezamenlijk het thema nog beter bespreekbaar te maken en  
handelingsverlegenheid op te heffen.  
 

Totaal aantal cliënten 2019 

 totaal Individuele hulp en 
groepshulp 
 

Chat-hulpverlening 

Tilburg 203 114 89 

Dongen 13 2 11 

Goirle 13 3 10 

Gilze & Rijen 20 9 11 

Heusden 24 5 19 

Hilvarenbeek 9 4 5 

Loon op Zand 16 7 9 

Oisterwijk 12 1 11 

Waalwijk 25 5 20 

totaal 335 (248 in 2018) 150 (138 in2018) 185 (110 in 2018) 

 

Opvallend is het aantal chat-gesprekken dat met 68% is gestegen ten opzicht van 2018. De aantallen 

chat-hulpverlening zijn percentagegewijs verdeeld over de gemeenten.  

Het aantal individuele en groepshulp in de regio is met 9% gestegen ten opzichte van 2018.  

Daarnaast hebben we ook hulp verleend aan mensen van buiten de regio. 

Individuele en groepshulp 

West Brabant     19 (30 in 2018) 

Overig                  35 (36 in 2018) 

Wij hebben zowel voor 2019 als voor 2020 contact gezocht met Breda om mede te financieren. Als 

reactie daarop is Blauwe Maan opgenomen in de inventarisatieronde voor het regionale programma 

“Geweld hoort nergens thuis”.  Vooralsnog heeft dat nog niet tot een financiële bijdrage geleid.  

Het aantal “Overig” is relatief hoog.  Dit is mogelijk de “bijvangst” van de landelijke media-aandacht 

en de #MeToo discussies. En het aanbod van Blauwe Maan is immers de enige in zijn soort in 

Nederland.  

Met cliënten die zich melden van buiten de regio wordt altijd eerst besproken in hoeverre zij in de 

eigen regio hulp kunnen vragen. De hulpvragen van buiten de regio bij Blauwe Maan zijn vaak 

“Het was een fijne hulpverlening. 

Ik had nooit verwacht dat ik zo 

vooruit kon gaan.” Karel 
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eenmalig tot kortdurend of deze cliënten sluiten aan bij de lotgenotengroepen. Cliënten van de regio 

Midden-Brabant gaan altijd voor. Wij hebben de vraag voorgelegd aan het Ministerie van VWS voor 

advies ten aanzien van de mogelijkheden voor financiering van deze buiten-regionale cliënten. 

Ondanks herhaaldelijke verzoeken is er nog geen antwoord op gekomen. Inmiddels loopt er een 

aanvraag bij het Fonds Slachtofferhulp voor het jaar 2020. 

 

Individuele hulpverlening 

De individuele hulpverlening is voornamelijk gericht op de verwerking van het misbruik. Vaak is er 

sprake van een langdurig diep verborgen geheim, waarmee je niet zomaar naar buiten treedt. 

Aanleidingen om hulp te zoeken zijn vaak het vastlopen in de relatie, problemen met intimiteit of 

opvoeding van de kinderen. Ook ervaringsverhalen in de media kunnen een trigger zijn om hulp te 

zoeken. Vaak ervaren cliënten pas hoe groot de impact van het misbruik op hun leven is geweest, 

tijdens het verwerken ervan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld cijfer dat cliënten bij de start geven aan hun leven: 5 

Gemiddeld cijfer dat cliënt bij afsluiting van de hulpverlening aan zichzelf geven: 7 

De cliënten ervaren hun leven na de hulpverlening positiever.  

 

Het zal opvallen dat regelmatig het cijfer niet overeenkomt met het totaal aantal cliënten of dat het 

cijfer onbekend is. Het gegeven is dan niet relevant geweest voor de hulpverlening om daarnaar te 

vragen.   

 

Aantal nieuwe en afgesloten cliënten individuele hulp en groepshulp in 2019. 

Per 01/01/2019   75 

Nieuw 129 

Afgesloten 113 

Per 31/12/2019 91 

 

Man/vrouw, zelf slachtoffer/relatie van, migratieachtergrond (nieuwe cliënten) 

Man 24 

Vrouw 105 

Zelf slachtoffer 117 

Relatie van 12 

Migrantenachtergrond 21 
 

 

“Ik heb geaccepteerd dat het mijn 

schuld niet was en tegelijkertijd leren 

inzien dat ik duidelijker moet aangeven 

wat ik wel en niet wil.” Tamara 



 

9 
 

Leeftijd (nieuwe cliënten) 

  0-16 jaar 6 

16-25 jaar 23 

25-50 jaar 50 

> 50 jaar 10 
 

Duur trajecten afgesloten cliënten 

Eenmalig 7 

< maand 13 

1 tot 3 maanden 15 

3-6 maanden 19 

6-12 maanden 25 

> jaar 19 

 

Hoe Blauwe Maan gevonden? 

Doorverwezen 40 

Website 13 

Flyer 1 

Pers/advertentie 2 

Via/via 17 

 

In het kader van de meldcode is een beperkt aantal keren Veilig Thuis geconsulteerd. Er zijn geen 

meldingen gedaan, omdat het misbruik reeds gestopt was.  

Chathulpverlening 

 

Om de drempel om hulp te vragen extra te verlagen, wordt chat-hulpverlening aangeboden. Deze 

vorm van anonieme hulpverlening voldoet overduidelijk aan een behoefte. We hebben de 

bereikbaarheid van de chat kunnen uitbreiden, mede dankzij 3 nieuwe vrijwilligers.  

Wij hebben 185 chat-hulpverleningsgesprekken gesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben 

gemiddeld een duur van 55 minuten.   

 

Groepshulpverlening                                   

 

 Lotgenotengroepen 

Contact met lotgenoten is heel waardevol. Het draagt bij aan het verwerkingsproces. Tijdens de 

begeleide groepshulpverlening worden aan de hand van thema’s ervaringen uitgewisseld met 

lotgenoten. Erkenning en herkenning, daar gaat het om. Je staat niet alleen.  

Onze lotgenotengroepen worden zeer positief beoordeeld. Wij horen regelmatig terug dat 

lotgenoten vanuit deze groepen blijvende contacten opdoen. 

Als we signaleren dat cliënten met soortgelijke ervaringen mogelijk baat zouden kunnen hebben om 

elkaar als lotgenoot te ontmoeten, dan brengen wij deze cliënten, als ze dat willen, in contact met 

elkaar.  
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 Training “Boost je zelfbeeld”   
Mensen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen een negatief 
zelfbeeld ontwikkelen. Dit betekent dat mislukkingen uitvergroot worden en behaalde successen niet 
of nauwelijks erkend worden door de persoon. Vaak worden andere mensen als beter en 
succesvoller gezien. Door een negatief zelfbeeld aan te pakken, komen cliënten positiever en 
krachtiger in het leven te staan. 
 
 

Groepen/trainingen 
Aantal 
deelnemers 

Aantal bijeenkomsten waardering 

Lotgenotengroep gemengd 
2018-2019 

11 (3 mannen en 
8 vrouwen)  

14  (van sept.’18 tot 
juni ‘19) 

7 

Lotgenotengroep vrouwen 
2019-2020 

12 14 (van sept’ 19 tot juni 
’20) 

Volgt in 2020 

Boost je zelfbeeld 2019 5 8 (van mei –juli) 8 

Boost je zelfbeeld 2018-2019 8 8 (van nov.’18 tot febr. 
‘19) 

8 

Inloopavond voor mannen 13 1 Zeer enthousiast 
ontvangen. 
Krijgt een 
vervolg in 2020 

 

 

 

 

 

Hulp elders                               

Cliënten geven regelmatig aan reeds eerder hulp te hebben gezocht in verband met het misbruik. De 

reden om toch hulp bij Blauwe Maan te zoeken, is dat zij zich niet gehoord hebben gevoeld of dat de 

hulp niet goed aansloot. De handelingsverlegenheid van professionals werd ook regelmatig gevoeld. 

Vaak hebben cliënten op andere terreinen reeds hulp. We zoeken dan zoveel mogelijk de 

samenwerking met de andere hulpverlener om daarmee ook duidelijk af te bakenen wie wat doet. 

Uiteraard in samenspraak en met toestemming van de cliënt.  

Regelmatig worden cliënten doorverwezen door ketenpartners of verwijzen wij door, wanneer naast 

de traumatische ervaringen van het misbruik ook andere problematiek speelt. 

 

“Mijn zelfbeeld en 

zelfvertrouwen zijn erg 

verbeterd en ik heb geen last 

meer van de gebeurtenis”  Linda 

“Blauwe Maan is de fijnste 

hulpverleningsplek ooit in mijn ervaring” 

Annemarieke 
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Heeft cliënt in het verleden andere hulp gehad i.v.m. seksueel misbruik 

ja 32 

nee 39 

onbekend 58 

 

Heeft cliënt nu ook andere hulpverlening i.v.m. andere problematiek 

ja 42 

nee 28 

Onbekend  59 
 

Doorverwezen door/naar 

 door naar 

Arts 4 3 

CSG 10  

GGZ 3 7 

Farent/IMW 4 2 

MEE  1 

Onderwijs 2  

RIBW 8  

Slachtofferhulp NL 2  

Sociaal- of toegangsteam 1 1 

Sterk Huis  1 

Veilig Thuis 2 1 

Anders  3 

 

Opvallende cijfers vanuit de problematiek van de nieuwe cliënten 

Hoe lang geleden vond het misbruik plaats 

< 1 maand geleden 8 

1 maand-1 jaar geleden 15 

1-5 jaar geleden 17 

>5 jaar geleden 44 

 

Leeftijd cliënt tijdens seksueel misbruik 

< 12 jaar 30 

12-18 jaar 20 

>18 jaar 30 

 

Duur van het misbruik 

eenmalig 24 

Kort (1 tot 2 maanden) 4 

langdurig 48 
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Relatie dader 

bekende 36 

In huiselijke kring 40 

professional 2 

 

Soort misbruik 

Ongewenste intimiteiten 5 

aanranding 9 

verkrachting 38 

anders 3 
 

Meerdere daders 

ja 22 

nee 55 

 

Aangifte gedaan 

ja 17 

nee 49 
 

Realisatie 

Blauwe Maan is 4 dagen per week open geweest.  

Aan 389 cliënten is hulp geboden.  

Cliënten beoordelen Blauwe Maan met het gemiddelde cijfer van een 9.  

 

 

• Organisatie 
 
Ontwikkelingen  

 

Aangezien wij pas eind december 2018 en begin 2019 duidelijkheid kregen over de continuering van 

de gemeentelijke subsidies over het jaar 2019, konden we in het eerste en tweede kwartaal pas echt 

aan de slag met werving en inwerken van extra personeel. Dat heeft extra druk gelegd op de ervaren 

medewerkers. Desondanks zijn we toch in staat geweest om zonder wachtlijst de verhoogde stroom 

cliënten te kunnen helpen en, met name na de zomerperiode, voluit activiteiten aan te bieden om 

het thema “seksueel geweld” bespreekbaar te maken.  

We hebben meerdere ex-cliënten die als ervaringsdeskundige hun verhaal willen delen aan Blauwe 

Maan weten te binden. In de media en tijdens voorlichtingsactiviteiten hebben zij een belangrijke 

bijdrage geleverd en zij willen dat ook graag in de toekomst blijven doen. 

We worden regelmatig benaderd voor onderzoeken en media vanwege onze ervaringskennis. We zijn 

ons bewust van onze unieke positie als laagdrempelige hulpverleningsorganisatie speciaal gericht op 

seksueel misbruik. Om die reden zijn we gestart met het handzaam opschrijven en bundelen van 

onze werkwijze en onze ervaringskennis, zodat we deze nog beter kunnen delen met andere 
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professionals. Immers is onze ambitie dat er een landelijk dekkend netwerk komt van een 

laagdrempelige organisatie zoals Blauwe Maan, maar ook dat onze collega-organisaties met het 

thema meer uit de voeten kunnen. Want de cijfers over seksueel misbruik liegen er niet om en de 

handelingsverlegenheid is nog steeds te groot.  

De ervaring leert dat het bespreekbaar maken van seksueel misbruik tijd kost. Hetzelfde geldt voor 

het bekend worden van het hulpverleningsaanbod van Blauwe Maan. Daarop zal zeker nog verder 

geïnvesteerd moeten worden in 2020.  

 

Ondanks pogingen van de gemeenten om tot een eenduidige regionale afspraak te komen voor 

bekostiging en verantwoording van Blauwe Maan voor 2020, is dat helaas nog niet gelukt. Het 

streven is om voor 2021 en de jaren daarna wel tot een eenduidig voorstel te komen en vooral ook 

duidelijkheid te krijgen over continuïteit voor de cliënten, de vrijwilligers en personeel. Voor een 

kleine organisatie als Blauwe Maan, zal dat zeker tot efficiency leiden. Nu is veel tijd gaan zitten in 

communicatie over bekostiging, verschillende vormen van indienen van aanvragen en 

verantwoording, maar ook in werving en inwerken van personeel. Wenselijker achten wij het om die 

tijd te besteden aan het uitbreiden van het hulpverleningsaanbod en de activiteiten, die het thema 

seksueel misbruik bespreekbaar maken.  

Gezien de wetenschap over het aantal slachtoffers van seksueel geweld en de relatief lage 

aanmeldingen voor hulp, blijkt overduidelijk, dat er nog veel energie gestoken moet worden in het 

bespreekbaar maken en preventie van het thema.  

 

Deskundigheidsbevordering   

De nieuwe stagiaires, vrijwilligers en beroepskrachten hebben deelgenomen aan de inwerktraining.  

Het hele team heeft aan deskundigheidsbevordering gedaan waaronder Veilig Thuis; nieuwe 

werkwijze en meldcode, Slachtofferhulp Nl; schade- en herstelbemiddeling, MEE; training “autisme”, 

“LVB” en training “Teken je mee”.  

Diverse workshops/symposia zijn gevolgd door individuele medewerkers.  

De coördinator Mensenhandel en de Zedenpolitie hebben hun werkzaamheden in het team 

gepresenteerd in het kader van optimaal samenwerken. 

 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers hebben ook dit jaar weer een belangrijke bijdrage geleverd. Zij hebben meer 

activiteiten mogelijk gemaakt en hebben de kwaliteit verhoogd door hun specifieke kennis, 

ervaringsdeskundigheid en eigen netwerk. Zij hebben extra ondersteund in de hulpverlening, in de 

preventieactiviteiten en de PR/sociale media. De beroepskrachten en vrijwilligers werken daarin 

nauw samen.  

Gemiddeld zijn zo’n 8 vrijwilligers actief. Van 3 vrijwilligers is afscheid genomen vanwege 

veranderende persoonlijke omstandigheden, studie of het vinden van betaalde arbeid. 5 vrijwilligers 

zijn nieuw begonnen. Daarnaast hebben 8 ex-cliënten meegewerkt aan voorlichtingsactiviteiten of 

het delen van ervaringsverhalen. 

 

Ervaringsdeskundigheid 

Een aantal beroepskrachten en vrijwilligers is ervaringsdeskundig. Ervaringsdeskundigen hebben de 

rol van “hoopverlener” naar de cliënten, waarbij alles erop gericht is om het herstelproces van 

cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. Ervaringsdeskundigheid is ingezet in de directe 

gesprekken met cliënten, bij de trainingen en cursussen, voorlichtingen, preventieactiviteiten en 

beleidsadvisering.  
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Stages en leeropdrachten 

Wij ontvangen en begeleiden graag studenten, omdat wij het als een belangrijke maatschappelijke 

opdracht zien om bij te dragen aan het opleiden van hulpverleners met deskundigheid op het thema 

“seksueel misbruik”. Daarnaast wordt zo ook de deskundigheid van Blauwe Maan overgedragen en 

uitgedragen binnen de opleiding en heeft daarmee een preventieve werking.  

2 stagiaires hebben hun jaarstage (HBO) afgerond, evenals 1 stagiaire van Howie the Harp (opleiding 

tot ervaringsdeskundigheid). 3 studenten hebben hun afstudeeropdracht bij Blauwe Maan afgerond.  

2 jaar-stagiaires HBO zijn in het nieuwe schooljaar gestart en 2 stagiaires voeren hun eindopdracht 

uit. Diverse scholieren en studenten zijn op werkbezoek geweest of hebben interviews afgenomen.  

 

Beroepskrachten 

Blauwe Maan heeft 2,9 fte beroepskrachten met een vast contract. Dit jaar zijn 4 medewerkers 

gestart met tijdelijke contracten. Daarmee werd het team uitgebreid met 0.89 fte het hele jaar, 0,47 

fte per 1 april, 0,67 fte per 1 juni, en 0,67 per 1 september. Trajectfinanciering van 3 gemeenten en 

de late berichtgeving van financiering vanuit een aantal gemeenten maakten dat helaas pas door het 

jaar heen ons budget duidelijk werd en vacatures konden worden uitgezet.  

De beroepskrachten zorgen voor borging van de kwaliteit en continuïteit in de hulpverlening, de 

voorlichtings- en preventieactiviteiten en voor de ondersteunings- en stafwerkzaamheden.  

 

Bestuur/Raad van Toezicht 

Het bestuur bestond uit 4 leden en 1 vacature. Per 20 juni 2019 zijn de statuten gewijzigd en is er 

sprake van een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 3 

leden. De thema’s dit jaar waren vooral de financiële situatie van Blauwe Maan, de 

subsidieaanvragen en de omzetting van een Bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model.  

 

Klachten 

Blauwe Maan heeft één informele klacht ontvangen. Hierop is naar de klager schriftelijk gereageerd. 

De klager heeft vervolgens geen officiële klacht meer ingediend. 

Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. 

 

 

 Voornemens 2020 

 

Wij blijven uiteraard hulp verlenen aan slachtoffers van seksueel misbruik. Als de trend doorzet, dan 

verwachten wij dat nog meer cliënten ons weten te vinden.  

Wij blijven de samenwerking met onze vaste netwerkpartners onderhouden en blijven seksueel 

misbruik bespreekbaar maken.  

Wij gaan in overleg met de gemeenten om op maat de activiteiten per gemeente af te spreken.  

Wij gaan samen met de gemeenten kijken of we kunnen komen tot een eenduidige regionale 

financieringssystematiek voor 2021 en verder.  

Wij gaan het gesprek met Breda voortzetten, omdat blijkt dat ook cliënten uit West-Brabant zich bij 

Blauwe Maan melden. Wij gaan samen met een initiatiefnemer uit Eindhoven onderzoeken of 

Blauwe Maan ook in die gemeente een rol kan spelen.  

Wij gaan ons bezinnen op de toekomst van Blauwe Maan in een omgeving van financiële 

onzekerheid. 

In 2020 bestaat Blauwe Maan 30 jaar. Mede daarom organiseren wij een symposium over 

laagdrempelig hulpverlenen aan slachtoffers van seksueel geweld. Dit zal plaatsvinden op 28 

september a.s.  
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BIJLAGE  

Workshops/voorlichtingsactiviteiten en gastlessen onderwijs 2019 

Gastlessen onderwijs en voorlichting studenten  

Datum  Aantal deelnemers 

15 april Workshops Koning Willem II 
College Tilburg 

180 

16 april Hogeschool Den Bosch     8 

12 september Gastlessen ROC Zorg en 
Welzijn Tilburg 

125 

25 september Voorlichting MBO studenten     3 

20 november Workshop Universiteit; 
studentenverening sociologie 
Versot. 

  15 

 

Workshops, voorlichtingen en netwerkcontacten 

Datum Organisaties werkzaam voor 
de hele regio Hart van Brabant 

Aantal deelnemers 

29 januari RIBW 20 

5 februari Centrum Seksueel Geweld  55 

12 maart Kwartiermakersproject; 
Fameus (GGZ-Breburg) 

10 

19 maart Tweestedenziekenhuis overleg 
met aandachtsfunctionaris 
huiselijk geweld 

  2 

 1 april Veilig Thuis –directeur 
kennismaking mbt 
samenwerking 

  2 

16 april Deelname 
kwartiermakersproject Fameus 
(GGZ Breburg) 

  8 

14 mei Veilig Thuis 18 

16 mei Veilig Thuis 13 

Juli  Interviews ivm oprichting 
expertisecentrum Huiselijk 
geweld en kindermishandeling 

  1 

  9 oktober COC voorlichting    4 

15 oktober Traverse-team: workshop  16 

29 oktober Thebe thuiszorg: workshop 25 

  5 september &  14 november Voorbereiding inloopavond 
voor mannen met 
ervaringsdeskundigen 

   5 

14 november Inloopavond tbv mannen die  
seksueel misbruikt zijn. 

13 

december Voorbereidingscontacten 
Transvorm tbv workshop 
werkgevers in februari ‘20 

  2 

 Aan alle huisartsen , 
fysiotherapeuten, kerken en 
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bibliotheken in de regio-
gemeenten zijn informatie, 
flyers en  posters verstuurd 
over Blauwe Maan en is 
aangeboden presentaties te 
geven.  
 

 

Datum Lokale organisaties Aantal deelnemers 

 Organisaties Dongen  

  1 augustus Vluchtelingenwerk (zie ook 
Gilze en Rijen) 

1 

28 augustus  team Contour de Twern  8 

12 september Thema-bijeenkomst ‘Seksueel 
geweld: Help het taboe te 
doorbreken’ (zie ook Gilze en 
Rijen) 

45 

   

 Organisaties Gilze en Rijen  

21 maart jeugdcoördinatoren IMW 2 

26 maart Overleg gebiedscoördinator 2 

9 april VIP coördinator 1 

15 april Kennismaken ambtenaar sport 1 

3 juni Sport en misbruik: 
sportcoaches en gemeente-
ambtenaar 

8 

 1 augustus Vluchtelingenwerk 
Dongen/Gilze en Rijen 

1 

12 september Thema-bijeenkomst ‘Seksueel 
geweld: ‘ Help het taboe te 
doorbreken’  (zie ook Dongen) 

45 

7 november Zorgklik  6 

   

 Organisaties Goirle  

27 juni Contour de Twern coördinator 1 

  9 september team Contour de Twern  8 

16 oktober Thema-bijeenkomst ‘ Seksueel 
geweld; Help het taboe te 
doorbreken’  

35 

3 oktober Kennismaking Bekkenbodem 
therapeut 

1 

   

 Organisaties Heusden  

1 februari Kennismaking wijkteams 4 

5 juni thema-avond seksueel 
misbruik; “help het taboe te 
doorbreken” 

50 

12 september Evaluatie thema-avond en 
nadere vervolgafspraken met 
Bijeen. 

4 
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 Organisaties Hilvarenbeek  

19 maart Human Library Hilvarenbeek 6 

16 oktober Thema-bijeenkomst: ‘Seksueel 
geweld: Help het taboe te 
doorbreken 

35 

   

 Organisaties Loon op Zand  

16 februari Gezondheidscentrum Rozet 4 

29 mei Kaatsheuvel: Wijkteam 
coördinator en consulent  

2 

   

 Organisaties Oisterwijk  

18 maart VHVO bestuur 5 

  2 april Vrijwilligers/sociaal teams 
kennismakingsbijeenkomst 

40 

  1 oktober VHVO-vrijwilligers 
contactbijeenkomst 

28 

16 oktober Thema-avond:  seksueel 
geweld;‘Help het taboe te 
doorbreken 

35 

Oktober Voorbereiding ‘Orange the 
world’ 

  3 

21 november Informatiemarkt Zorg en 
Welzijn 

60 

25 november ‘Orange the World’ filmavond   7 

10 december ‘Orange the world’ 
Boekproeverij  
 

  3 

   

 Organisaties Tilburg  

27 maart Contact Contour de Twern 1 

26 maart Kwartaallunch Tilburg Noord 25 

20 juni Tofwonen 8  

24 juni Moomo-festival 60 

26 september Deelname debat ‘Mans 
genoeg’ van Feniks 

80 

27 november Voorbereiding Workshop 
ouderkamer 

2 

 4 december Uitvoering dansvoorstelling 
Annemijn de Rijk (Blauwe 
Maan is hiervoor geïnterviewd) 

45 

10 december Contact en infomateriaal; 
Geweld tegen sekswerkers 

2  

17 december  Workshop wijk- 
toegangsteams (midden-zuid) 

30 

   

 Organisaties Waalwijk  

mei Contact met team coördinator 1 
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Pers en (social) media 

Datum Media-uiting 

Januari/augustus/december 3 maal een artikel In alle huis-aan-huisbladen in 
de regio: ervaringsverhalen 

21 februari Brabants Dagblad: ‘Seksueel Misbruik: fors 
meer hulpvragen regio Tilburg’ 

28 februari Het Kanton ‘Vanuit nare ervaringen anderen 
helpen’ 

1 maart Radio-interview Oosterhout voor programma 
Jes! 

7 maart Brabants Dagblad interview: verkrachting en 
dan…’ 

28 maart Funx, radio-interview ‘Grensoverschrijdend 
gedrag’ 

Maart/april Fameus/kwartiermakersproject opzetten anti-
stigmatiseringsapp 

2 april BNNVARA: tv-programma ‘Ik durf het bijna niet 
te vragen’ Deelname ervaringsdeskundig-
vrijwilliger van BM 

april Informatief artikel op de website ‘Hallo 
GilzeRijen’ 

17 april  Brabants Dagblad interview 3 ervaringsverhalen 
seksuele intimidatie op het werk 

23 april Interview kunstproject omtrent seksueel 
misbruik 

25 april, 20, 27 mei en 6 juni Jakhalsprodukties (productiebedrijf Van Erven 
Dorens) interviews voor tv programma 

22 mei Volkskrant interview nav wetsvoorstel minister 
Grapperhaus 

juni Heusdense Courant interview nav thema-
bijeenkomst 5 juni 

augustus Deelname studentenbox 

8 oktober Opname en interview Omroep Brabant 

16 december Plaatsing ingezonden artikel in Brabants 
Dagblad 

Dagelijks Facebook-pagina: berichten en artikelen 

Veelvuldig Blogs en nieuwsberichten op website 

Hele jaar 4-wekelijkse Advertenties Blauwe Maan in alle 
huis-aan-huisbladen in alle gemeenten Hart van 
Brabant 

Hele jaar Plaatsing van persberichten in februari, mei, 
september en oktober mbt het starten van 
lotgenotengroepen en thema-avonden 

Advertentie in informatiekrant De Entree van de gemeente Dongen 

Artikel in  zorg-informatiekrant ‘Zorg en Ondersteuning Waalwijk’  

 


