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Voorwoord 

Het beloofde een bijzonder jaar worden en dat werd het ook, alleen op bepaald andere wijze dan wij 
hadden gedacht. Blauwe Maan bestond in 2020 immers 30 jaar. Een uitgesproken aanleiding om het 
belang van laagdrempelig hulpverlenen aan slachtoffers van seksueel misbruik voor het voetlicht te 
brengen. Daarom was onder meer het symposium ‘Je staat niet alleen’ gepland. Van diverse kanten 
bleek de animo heel groot. Fantastische sprekers waren bereid gevonden hun medewerking te 
verlenen, de locatie was geregeld en ook de vooraankondigingen waren al de deur uit. Helaas heeft 
het niet zo mogen zijn. Het symposium staat dan ook nog even in de koelkast, totdat de 
‘coronamaatregelen’ het weer toelaten.  
 
Gelukkig zijn de medewerkers en vrijwilligers van Blauwe Maan (tot zover) gevrijwaard gebleven van 

het virus. Om ondanks de ingrijpende RIVM-maatregelen onze dienstverlening wel voort te kunnen 

zetten, hebben we het afgelopen jaar alle mogelijkheden benut die maar te bedenken zijn. Zo zijn de 

openingstijden uitgebreid, zodat we meer verspreid in klein teamverband konden werken en er niet 

te veel afspraken op locatie tegelijkertijd plaatsvonden. Verder was het vooral veel thuiswerken en 

hulpverlenen via bellen, chatten en beeldbellen. En hoewel de omstandigheden allesbehalve 

optimaal waren, hebben we toch opvallend veel mensen kunnen helpen. Dankzij het 

aanpassingsvermogen en de creativiteit van alle medewerkers en, vooral, dankzij vele (ex)-cliënten 

die op hun manier een steentje hebben bijgedragen in de media en projecten (zie verder). 

 
Steeds meer mensen weten Blauwe Maan te vinden en in 2020 zagen wij opnieuw een stijgend aantal 
aanmeldingen. Tel daarbij op de berichten over de stijging van huiselijk geweld en 
kindermishandeling vanwege de RIVM-maatregelen, dan betekent dat waarschijnlijk nog meer werk 
aan de winkel voor het team van Blauwe Maan. Niet alleen is de hulp belangrijk voor de slachtoffers, 
maar aandacht voor deze problematiek heeft ook een maatschappelijk effect. Wij steken daarom 
onze handen uit de mouwen en blijven ons met tomeloze passie inzetten voor slachtoffers van 
seksueel geweld. 
 
 
 
 
 
Namens alle vrijwilligers, beroepskrachten en Raad van Toezicht van Blauwe Maan, 
 
Ellen Roskes 
Bestuurder/directeur 
8 februari 2021 
 
 

 

  

De cliënten beoordeelden de hulp 

van Blauwe Maan met een  9 
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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; 

- de individuele hulpverlening en de (lotgenoten)groepen; 

- het maatschappelijk effect van de hulp; 

- onze organisatie en voornemens 2021. 

 

Maatschappelijke impact 
Het bespreekbaar maken van seksueel misbruik heeft een preventieve werking. Zo wordt men meer 
bewust van wat seksueel misbruik is en wat dat voor impact kan hebben. Belangrijk is het besef dat 
het niet ‘normaal’ is seks zonder toestemming te hebben. Meer kennis en openheid daarover kan 
kostenbesparend zijn voor de maatschappij. Immers het vermindert de druk op o.a. de (psychische) 
gezondheidszorg, politie en openbaar ministerie.  
Seksueel misbruik heeft vaak een enorme impact op het slachtoffer. Op tijd laagdrempelige hulp 

ontvangen kan veel andere problemen als gevolg van het misbruik verminderen of voorkomen. 

Hieronder een aantal voorbeelden van veelvoorkomende situaties bij Blauwe Maan; 

 na ondersteuning weer contact hebben met familie en daardoor mantelzorgtaken kunnen 
verrichten; 

 beter voor de kinderen kunnen zorgen en van een OTS afkomen; 

 vermindering van fysieke klachten en dus minder gebruik maken van gezondheidszorg; 

 vermindering van psychische klachten en dus minder gebruik maken van GGZ-zorg; 

 vanuit werkeloosheid weer terug in het werk komen;  

 na afbreken van de studie toch weer oppakken en afronden; 

 voorkomen van herhaald slachtofferschap met alle gevolgen van dien. 

 

Bespreekbaar maken van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt overal en in alle lagen van de bevolking voor. 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.  

Tot en met februari van dit jaar hebben een aantal voorlichtingen nog gewoon (fysiek) 

plaatsgevonden, onder meer voor werkgevers via Transvorm, voor team WijZ in Waalwijk, het COC 

en een ouderkamer in Tilburg. Alle andere afspraken – met o.a. onderwijsinstellingen, de GGD, RIBW, 

Slachtofferhulp en Centrum Seksueel Geweld – moesten worden afgezegd vanwege de Corona-

maatregelen.  

Vanaf dat moment zijn wij gaan bedenken wat nog wél mogelijk was, vooral via digitale 

mogelijkheden en (sociale) media: 

We hebben digitale voorlichtingen/workshops ontwikkeld.  

In overleg met de contactpersonen van de wijk-/sociaal teams in de gemeenten en de regionaal 

werkende collega-instellingen hebben we de voorlichtingspakketten digitaal naar hen verstuurd, die 

zij vervolgens verspreidden naar de sociaal werkers.  
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Dezelfde opzet met aangepaste voorlichtingspakketten is vervolgens uitgevoerd voor professionals in 

de gezondheidszorg in de regio (fysiotherapeuten/huisartsen/thuiszorg) en voor het Willem II 

College. 

Inmiddels is ook het voorlichtingspakket gereed voor werkgevers. Daarvoor is onder andere contact 

met Transvorm.  

Er zijn contacten gelegd met scholen en jongerenwerk in verband met informatie over sexting en 

grensoverschrijdend gedrag.  

Dit jaar hebben we (extra) geïnvesteerd in alle digitale communicatiemogelijkheden, zoals de 

informatiefilm, een fotogalerij om te gebruiken bij o.a. artikelen, posters over sexting voor de 

jongere doelgroep met QR-code voor nadere tips, Instagram, Facebook en informatieve podcasts in 

samenwerking met omroep Tilburg.  

Om inwoners van de gemeenten rechtstreeks te benaderen is gebruik gemaakt van advertenties en 

artikelen in huis-aan-huisbladen. Daarnaast is een campagne opgestart met DPG met film, artikelen 

en banners. Uit de cijfers blijkt dat de film veel bekeken is en de artikelen goed gelezen. Er is 3585 

maal doorgeklikt naar onze website. Het doel is om seksueel geweld thuis bespreekbaar te maken. 

Meerdere malen heeft Blauwe Maan medewerking verleend aan artikelen in het Brabants Dagblad, 

BN de Stem en de landelijke pers. 

Veelvuldig zijn wij benaderd voor medewerking aan radio en televisieprogramma’s, zoals het 

veelbekeken “Geraldine en de Vrouwen”, interviews voor Omroep Brabant/lokale radio et cetera. 

Wij hebben zoveel mogelijk meegewerkt aan interviews, om hiermee het taboe rond seksueel 

misbruik te doorbreken.  

Bij al onze initiatieven hebben ex-cliënten als ervaringsdeskundigen een grote rol gespeeld, met 
name in het delen van hun ervaringen. 
 

Symposium ‘Je staat niet alleen’; laagdrempelig hulpverlenen aan slachtoffers van 

seksueel geweld 
Er is veel tijd gestoken in de organisatie van het symposium ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan 

van Blauwe Maan. Een mooie gelegenheid om kennis te delen en aandacht te besteden aan het 

belang van laagdrempelig hulpaanbod voor slachtoffers van seksueel geweld. Locatie, interessante 

sprekers, vooraankondiging, kortom; alles was al geregeld. We hadden ook al heel veel positieve 

reacties binnen. En toen kwam Corona. Helaas kon het niet doorgaan. Echter we hopen in 2021 nog 

een herkansing te krijgen.  

 

Handboek ‘Blauwe Maan, een beschrijving van de hulpverlening’; “Omdat je niet 

alleen staat”  
Het 30-jarig bestaan was tevens een goede aanleiding om onze kennis te delen in de vorm van een 

handboek. De tekst is klaar en begin 2021 is deze ook beschikbaar voor geïnteresseerden buiten 

Blauwe Maan. Realisering hiervan is mede mogelijk gemaakt door Stichting Bergmansfonds en het 

fonds PIN (Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR-Projecten in 

Nederland) 
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Project #YouToo?                                                       

“De drempel voor slachtoffers van seksueel misbruik om hulp te vragen moet omlaag.” Met het 

project #YouToo? gaan social designers Anne Ligtenberg en Mats Horbach, samen met Blauwe Maan 

de kunde van hulpverleners vergroten om seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Hiervoor wordt 

de collectieve kennis van slachtoffers en ervaren hulpverleners ingezet. Ze doen dat voor iedereen 

zichtbaar, in de vorm van een toegankelijk platform op internet en via een telefonische tiplijn. “Wij 

willen namelijk aan de ‘stille’ slachtoffers laten zien dat de hulpverlenersgemeenschap haar best voor 

hen doet, zodat slachtoffers meer vertrouwen voelen om hulp te vragen.” aldus de designers.   

In de inventarisatiefase zijn diverse werksessies gehouden met hulpverleners van allerlei disciplines 

en werksessies met ex-cliënten van Blauwe Maan. Het projectplan voor de uitvoeringsfase in 2021 is 

inmiddels ook gehonoreerd met een subsidie. 

Dit project is mogelijk gemaakt door het ‘Stimuleringsfonds creatieve industrie’. 

 
 

 

Hulpverlening 
 

Realisatie 

Blauwe Maan is gedurende het jaar 2020 4 dagen per week open geweest.  

Aan 522 cliënten is hulp geboden (Incl. chathulp). Een totale stijging van 34% t.o.v 2019. 
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“Ik voel mij veel vrijer. Er is 

een ballast verdwenen. Fijn 
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Aantal chats

Nadere toelichting 

Het aantal slachtoffers dat zich meldde voor de individuele en groepshulpverlening is in 2020 weer 
gestegen ten opzichte van 2019. Ook het aantal chats is enorm toegenomen. De inspanningen van 
voorlichtingen, workshops en PR activiteiten werpen hun vruchten af.   
 
Opvallend is dat in de eerste 2 maanden van het jaar er veel meer aanmeldingen waren dan in 
diezelfde maanden in 2019. Met de RIVM-maatregelen daalde ook direct het aantal aanmeldingen. In 
juni echter zagen we weer een stijging en steeg het zelfs uiteindelijk uit tot boven het aantal van 
2019. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chatgesprekken totaal 2020; 274 Het aantal chat-gesprekken is met 48% gestegen ten opzichte van 
2019.   
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Individuele hulp en 
groepshulp HvB

Het aantal individuele en groepshulp in Hart van Brabant is met 24% gestegen ten opzichte van 2019. 

 

 

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

Individuele en groepshulp 

West Brabant     19  (19 in 2019, 30 in 2018) 

Overig                  43  (35 in 2019, 36 in 2018) 

 

Contacten over cliënten uit West Brabant hebben ertoe geleid dat Blauwe Maan is gevraagd om 

kartrekker te zijn in een project dat moet leiden tot een ‘Eerstelijnshulpaanbod voor slachtoffers van 

seksueel geweld West Brabant’ in het kader van het project ‘Geweld hoort nergens thuis’.   

 

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

het thema seksueel geweld. 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 bij Blauwe Maan van buiten de regio zijn vaak 

eenmalig tot kortdurend, zo mogelijk digitaal, of deze cliënten sluiten aan bij de lotgenotengroepen. 

Dankzij een donatie van het Fonds Slachtofferhulp hebben we deze cliënten dit jaar toch hulp 

kunnen bieden. 

   

                                                                                               

 

 

 

Individuele hulpverlening 

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

sprake van een (langdurig) meegedragen 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 

 Individuele hulp en 
groepshulp HvB 
 

Tilburg 155  

Dongen 2 

Goirle 4  

Gilze & Rijen 3 

Heusden 5 

Hilvarenbeek 3 

Loon op Zand 3 

Oisterwijk 3 

Waalwijk 8 

totaal 186  

“Het was een fijne hulpverlening. 

Ik had nooit verwacht dat ik zo 

vooruit kon gaan.” Karel 
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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: 5,5 

Gemiddeld cijfer dat cliënt bij afsluiting van de hulpverlening aan zichzelf geven: 7,5 

De cliënten voelen zich na de hulpverlening positiever en krachtiger in het leven staan. 

 

Nadere cijfers 

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

cijfer onbekend is. In die gevallen is bij de cliënt geen navraag gedaan naar het gegeven, 

voornamelijk omdat het niet relevant geacht werd voor de voortgang van de hulpverlening.  

Aantal nieuwe en afgesloten cliënten individuele hulp en groepshulp  

 2020 2019 

Per 01/01/2020   91                 75 

Nieuw 157               129 

Afgesloten 133                113 

Per 31/12/2020 115               91 
 

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

 2020 2019 

Man 25     24 

Vrouw 132 105 

Zelf slachtoffer 136     117 

Relatie van 21       12 

Migrantenachtergrond 12       21 

 

Leeftijd (nieuwe cliënten) 

 2020 2019 

  0-16 jaar 1                                       6 

16-25 jaar 29                                      23 

25-50 jaar 51                                     50 

> 50 jaar 19                                     10 
 

 

 

 

“Ik heb geaccepteerd dat het mijn 

schuld niet was en tegelijkertijd leren 

inzien dat ik duidelijker moet 

aangeven wat ik wel en niet wil.” Eva 
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Duur trajecten afgesloten cliënten 

 2020 2019 

Eenmalig 12                       7 

< maand 14                                     13 

1 tot 3 maanden 10                                    15 

3-6 maanden 23                                        19 

6-12 maanden 22                                            25 

> jaar 30                                             19 

Vanwege corona zijn doorlooptijden gemiddeld langer dan gebruikelijk. Met alle cliënten is contact 

onderhouden. Echter hulpverlening is vaak minder intensief via telefoon of beeldbellen. Regelmatig 

zijn afspraken verzet vanwege quarantaine en/of niet in de gelegenheid zijn om in de thuissituatie 

hulp te ontvangen. Net zoals bij iedereen heeft corona ook impact gehad op het welbevinden van 

onze cliënten. Voor een aantal cliënten zijn uitzonderingen gemaakt om toch ook fysiek op locatie af 

te spreken als dat noodzakelijk werd geacht.  

Hoe Blauwe Maan gevonden? 

 2020 2019 

Doorverwezen 44                                                         40 

Website 33                                                        13 

Flyer 2                                                       1 

Pers/advertentie 4                                                       2 

Via/via 19                                                       17 

 

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

meldingen gedaan. 

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.  

Wij hebben 274 chat-hulpverleningsgesprekken gevoerd. Deze gesprekken hebben gemiddeld een 

duur van 50 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 kunnen hebben bij 

ontmoeting met lotgenoten, dan brengen wij deze cliënten, als ze dat willen, in contact met elkaar. 

Dit jaar verliep het anders vanwege corona.  De (lotgenoten) groepen lenen zich niet voor digitale 

groepsgesprekken. Om die reden konden we niet meer groepen starten. De wachtlijst is inmiddels 

wel opgelopen. We proberen zoveel mogelijk individueel contact te houden of brengen voor wie dat 

wil 2 lotgenoten met elkaar (begeleid) in contact. Zodra het weer mogelijk is zullen ook weer nieuwe 

groepen van start gaan.  
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 Training ‘Boost je zelfbeeld’   

Mensen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag ontwikkelen vaak een 
negatief zelfbeeld. 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 vrouwen 
2019-2020 

12 (gesplitst in 2 
groepen) 

14 (van sept’ 19 / juni 
’20) 

Vanwege corona niet 
meer geëvalueerd 

Boost je zelfbeeld 2020 5 8 (juli-sept) 9 
 

 “Ouders van….”  

Is vanwege corona-maatregelen niet doorgegaan 

 

 Mindfullness 

Is ook vanwege corona-maatregelen niet doorgegaan.  

 

 

 

 

Hulp elders                             

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

reden om uiteindelijk 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 

 2020 2019 

ja 50                            32 

nee 31                             39 

onbekend 76                             58 
 

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

 2020 2019 

ja 43                                42 

nee 43                                    28 

onbekend  71                                      59 

 

Doorverwezen door/naar 

 door naar 

Arts/GGD 9 1 

CSG 4  

GGZ/psycholoog 12 3 

Maatschappelijk werk 9  

MEE 2 1 

Onderwijs   

RIBW 4  

Slachtofferhulp NL 5  

Sociaal- of toegangsteam 1  

Sterk Huis  1 

Veilig Thuis 1 1 

Anders 10 6 

Onder ‘Anders’ vallen bijvoorbeeld organisaties als -Kenniscentrum Rutgers, Traverse, fysiotherapie, 

bedrijven, POH, Amarant, verloskundigen. 

West Brabant 
De gemeente Breda heeft in het kader van het project “Geweld hoort nergens thuis” namens de 

gemeenten in West Brabant aan Blauwe Maan gevraagd om de projectleiding op zich te nemen van 

het project ‘Eerstelijns hulpaanbod seksueel misbruik’. De opdracht is om eerstelijns hulpaanbod te 

realiseren voor slachtoffers van seksueel misbruik in samenwerking met de maatschappelijk-werk 

organisaties in deze regio. Blauwe Maan heeft de opdracht graag aanvaard en is per 1 oktober 

gestart met het ontwerpen van het uitvoeringsplan welk in 2021 van start gaat.  

Organisatie 
Corona 

Vanwege het ‘Coronajaar’ is er veel geïnvesteerd in digitale mogelijkheden. Immers voor de 

hulpverlening en vergaderingen moesten beeldbellen en thuiswerken mogelijk gemaakt worden.   

Vanwege de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken, moesten roosters worden aangepast en 

voor spreiding van beperkte fysieke aanwezigheid zijn openingstijden uitgebreid. 

 

Helaas konden onze vrijwilligers in de hulpverlening vanwege de maatregelen vanaf maart niet meer 

komen. Wel hebben vrijwilligers en (ex-)cliënten/ervaringsdeskundigen een grote bijdrage geleverd 
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aan het project #YouToo?, podcasts en aan publiciteits-activiteiten. De meeste activiteiten konden 

online plaatsvinden.  

 

Centrum Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Blauwe Maan heeft bijgedragen aan de opzet van het Centrum huiselijk geweld en 

kindermishandeling, met name ten aanzien van het onderdeel ervaringsdeskundigheid. Tevens heeft 

een aantal ex-cliënten zich gemeld voor de pool van ervaringsdeskundigen.  

Daarnaast hebben we onze expertise kenbaar gemaakt in verband met deskundigheidsbevordering.  

 

Gemeenten 

Wij zijn verheugd dat dit jaar 4 gemeenten (Oisterwijk, Hilvarenbeek, Gilze & Rijen en Tilburg) tot 

gezamenlijke afspraken zijn gekomen voor subsidiëring van Blauwe Maan voor de komende 2 jaar. 

De gemeente Tilburg zal het centrale aanspreekpunt zijn voor Blauwe Maan. Voor een kleine 

organisatie als Blauwe Maan zal dit zeker tot efficiency leiden. In 2020 is veel tijd gaan zitten in 

communicatie over bekostiging, verschillende vormen van indienen van aanvragen en 

verantwoording.  

 

Deskundigheidsbevordering   

Diverse online-workshops/symposia zijn gevolgd door individuele medewerkers, zowel op inhoudelijk 

gebied, zoals het Congres Seksueel geweld, Masterclass Seksueel misbruik, als op digitale 

ontwikkelmogelijkheden, zoals Digital wake up event. 

Tevens hebben wij ons verder verdiept in het thema sexting en online-grensoverschrijdend gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het daarmee een preventieve werking.  

Drie stagiaires hebben hun jaarstage (HBO) bij Blauwe Maan gedaan. Twee studenten hebben hun 

afstudeeropdracht bij Blauwe Maan afgerond. Diverse scholieren en studenten zijn op werkbezoek 

geweest of hebben online-interviews afgenomen.  

 

 

 

“Meestal als ik vertel aan mensen waar ik stageloop krijg ik dezelfde reactie: 
ze schrikken. Er heerst nog altijd een groot taboe rondom seksueel misbruik. 
Het is ook een heftig thema. Het speelt zich af achter de schermen en er 

wordt weinig over gepraat. Wanneer je slachtoffer bent blijft het misbruik 
vaak een rode draad in het verdere leven. Een verlies van controle, een 
overschrijding van grenzen en een zeer beschadigd vertrouwen. Schaamte- 
en schuldgevoelens. Juist vanwege de heftigheid van deze problematieken is 
het zo belangrijk dat deze doelgroep wordt ondersteund, dat de stilte wordt 
doorbroken en dat er plaats wordt gemaakt voor het herstelproces.” Benthe 
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Beroepskrachten 

Blauwe Maan heeft 5,2 fte beroepskrachten.  

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

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

 

Vrijwilligers 

De vrijwilligers hebben ook dit jaar weer een belangrijke bijdrage geleverd. Zij hebben met name de 

eerste twee maanden extra ondersteund in de hulpverlening en preventieactiviteiten. Daarna was 

dat vanwege de corona-maatregelen niet meer mogelijk. Wel is de nadruk komen te liggen op de PR 

en sociale media activiteiten en met name ook op het #YouToo? project. De beroepskrachten en 

vrijwilligers werken daarin nauw samen.  

 

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.  

 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden. De thema’s dit jaar waren vooral de regionale 

ontwikkelingen ten aanzien van eenduidige financiering en de opdracht vanuit West Brabant. 

 

Klachten 

Er zijn dit jaar geen klachten ingediend. 

Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. 

Voornemens 2021 
 

 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 actief opzoeken en 

onderhouden en blijven seksueel misbruik bespreekbaar maken.  

 Wij blijven onze kennis delen en zullen de online-mogelijkheden door-ontwikkelen.   

 In 2021 hopen wij alsnog het symposium over laagdrempelig hulpverlenen aan slachtoffers 

van seksueel geweld te kunnen organiseren.  

 Het project #YouToo? loopt door in 2021. 

 Het projectplan ‘Eerstelijns hulpaanbod Seksueel geweld’ in West Brabant wordt uitgevoerd 

in 2021 onder projectleiding van Blauwe Maan. Blauwe Maan zal het centrale aanmeldpunt 

voor slachtoffers zijn met haar centrale diensten zoals de chat/website/hulplijn et cetera. De 

hulpverleners van West Brabant voeren de hulpverleningstrajecten uit. Blauwe Maan zal 

daarbij haar deskundigheid delen, de hulpverleners inwerken en begeleiden. Uiteindelijk 

moet dit jaar leiden tot een plan hoe dit hulpaanbod te borgen.  

 Wij blijven zoeken naar financiële bronnen om slachtoffers van buiten ons werkgebied van 

dienst te kunnen zijn, waaronder fondsen, maatwerkvoorzieningen gemeenten, donaties.  
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Bijlage 1      Opvallende cijfers vanuit de problematiek van de nieuwe cliënten 
Hoe lang geleden vond het misbruik plaats 

 2020 2019 

< 1 maand geleden 10                                            8 

1 maand-1 jaar geleden 18                                          15 

1-5 jaar geleden 16                                17 

>5 jaar geleden 52                                  44 

 

Leeftijd cliënt tijdens seksueel misbruik 

 2020 2019 

< 12 jaar 33                              30 

12-18 jaar 32                                20 

>18 jaar 32                        30 

 

Duur van het misbruik 

 2020 2019  

eenmalig 27                             24 

kort (1 tot 2 maanden) 15                                 4 

langdurig 50                               48 

 

Relatie dader 

 2020 2019 

bekende (niet huiselijke kring) 42                                              36 

In huiselijke kring 36                                                      40 

professional 7                                                        2 

onbekende dader 5  

 

Soort misbruik 

 2020 2019 

ongewenste intimiteiten 5                                             5 

aanranding 9                                              9 

verkrachting 50                                        38 

anders 8                                                  3 

 

Meerdere daders 

 2020 2019 

ja 27                                              22 

nee 61                                             55 

 

Aangifte gedaan 

 2020 2019 

ja 22                                                  17 

nee 54                                                   49 

 


