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.

Wat is seksuele grensoverschrijding / misbruik?

Wat zijn mogelijke gevolgen?


Eenmalig of herhaaldelijk; ongewenst
zoenen/betasten, seksfilmpjes/naaktfoto’s
verspreiden, gedwongen seksuele
handeling(en), aanranding, verkrachting.







Vaak in afhankelijkheidsrelaties, door
partner, baas, docent, coach etc. Meestal
komen daders uit familiekring of directe
omgeving.

Hoe maken we het bespreekbaar?
Door middel van:






voorlichtingen, workshops
onze consultatiefunctie
de (sociale) media
netwerkpartners e.a.
maatschappelijke organisaties
bijdragen aan
onderzoek/wetenschap



Lichamelijke, psychische en
emotionele klachten
Isolement en machteloosheid
Wantrouwen/loyaliteitsconflicten
Schaamte
Moeite met grenzen stellen
Splijting emoties/lichamelijke
sensaties
Gevoel van innerlijke leegte/
negatief zelfbeeld

Wat voor hulp biedt Blauwe Maan?





Individuele gesprekken
Chat via de website
Lotgenotengroepen
(mannen/vrouwen/gemengd, ouders van)
Trainingen en cursussen









Geen wachtlijst
Verwijzing niet nodig
Anoniem (indien gewenst)
Veilig
Warme sfeer
Cliënt bepaalt tempo/frequentie/duur
Gratis







Professioneel
Gespecialiseerd
Ervaringskennis
Methodisch
Ervaringsdeskundig

Wij zijn er voor: (jong)volwassenen 16+ die in het verleden of onlangs,
eenmalig of herhaaldelijk zijn misbruikt, en hun naasten

Met wie werken wij samen?
Samenwerking in de keten met o.a. Centrum
voor Seksueel Geweld(CSG), welzijnswerk,
GGD, GGZ, maatschappelijk werk, Sterk Huis,
MEE, RIBW, de Luisterlijn, Slachtofferhulp,
Thuiszorg, wijkteams, Veiligheidshuis, Veilig
Thuis, Fameus, De Cirkel is Rond.



Elk jaar zijn er ± 100.000 nieuwe
slachtoffers van seksueel geweld,
die medische en psychologische
zorg nodig hebben.



Tussen de 15-70e levensjaar heeft
33% van alle vrouwen én
8% van alle mannen te maken
gehad met seksueel geweld.



Tussen de 15-70e levensjaar heeft
33% van alle vrouwen én
8% van alle mannen te maken
gehad met seksueel geweld

En maatschappelijke organisaties waaronder
COC, Feniks, migrantenorganisaties.
Sportbedrijf (gemeente), Vluchtelingenwerk.

Uitvoerende medewerkers

Directeur en
Secretariaat

RvT

Werkgebied is Dongen, Gilze & Rijen, Goirle,
Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg,
Waalwijk,
West Brabant ism maatschappelijk werk

VAKKUNDIG

•

TOEGEWIJD

Hulplijn: 013 – 543 75 01
Secretariaat: 013 – 584 16 94

•

Gefinancierd door de gemeenten

VEILIG

•

LAAGDREMPELIG

www.blauwemaan.nl
info@blauwemaan.nl

•

volg ons op

SAMEN

