
Blauwe Maan is dé 0e en 1e lijns-organisatie voor preventie en hulp m.b.t. seksueel misbruik. 
Blauwe Maan maakt seksuele grensoverschrijding en seksueel misbruik bespreekbaar en biedt slachtoffers en hun naasten 

deskundige hulpverlening op maat. 

 
 

Over de cliënten in het algemeen 

389 cliënten hulp geboden 

clienten beoordelen de hulp met een 9 

Aan het begin geven de clienten hun leven gemiddeld 

een 5 en na afsluiting een 7 
 
Het aantal individuele en groepshulp in Hart van 

Brabant is met 9% gestegen ten opzichte van 2018 

 

185 chat-hulpverleningsgesprekken van gemiddeld 

55 minuten. Dit is een stijging van 68% ten opzichte 

van 2018.  
 

Opvallend aan nieuwe cliënten 

Over de organisatie 

Opvallend bij netwerken en voorlichtingen 

o.a. Artsen, CSG, GGZ, Farent/IMW, Onderwijs, RIBW, 

Slachtofferhulp NL, Sociaal- of toegangsteam en Veilig 

Thuis . Echter de meeste cliënten via-via of via website 

 

VAKKUNDIG      •  TOEGEWIJD     •  VEILIG      •     LAAGDREMPELIG       •       SAMEN 

Waarom hulp zoeken bij Blauwe Maan volgens cliënten? 

“Blauwe Maan is de fijnste hulpverleningsplek ooit in mijn ervaring” Annemarieke 
“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 
 

Doorverwijzingen 

 

 

 

Jaarverslag 2019 in het kort 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Blauwe Maan heeft 7 
parttime medewerkers, 
(waarvan 3 tijdelijke 
contracten) en 14 
vrijwilligers.  
  

 Hoge opkomst bij de inloopavond voor mannen die 

zijn misbruikt: 9 

 De Thema-avonden “Help het taboe te doorbreken” 

hebben gemiddeld per bijeenkomst 40 extra 

ambassadeurs opgeleverd; 

 Ervaringsverhalen van (ex-)cliënten maken de 

meeste indruk; 

 Met 520 uur aan netwerken en voorlichtingen zijn 

ongeveer 1300 mensen bereikt; 

Uit de voorlichtingen blijkt dat bij hulpverleners de 

handelingsverlegenheid nog groot is. 

 

 Bij 17% van de clienten is er sprake van meerdere 

daders 

 Bij meer dan de helft van de clienten vond het misbruik 

langer dan 5 jaar geleden plaats  

 

 
Publiciteit 
Radio & 

televisieprogramma’s 
zoals ‘’ik durf het bijna 

niet te vragen’’ 
(BNN/VARA) 


