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32% van de kinderen in Nederland krijgt te maken met seksueel misbruik in enige vorm. Meer 

dan de helft van de slachtoffers van seksueel misbruik heeft later in het leven complexe 

psychische of psychiatrische problemen, talloze gezondheidsklachten en onzichtbare 

maatschappelijke gevolgen. De precieze omvang van seksueel misbruik op jonge leeftijd is 

heel moeilijk met zekerheid vast te stellen. Dat neemt niet weg dat de schatting die er op 

basis van onderzoek over bestaat een alarmerend beeld laat zien. De groep mensen die het 

overkomt is mensonterend groot. De gevolgen veelal levenslang voor álle betrokkenen. Voor 

ons mensen is het beeld van misbruik zó gruwelijk en schaamtevol dat wij onze ogen sluiten 

voor dit probleem en voor de immense gevolgen ervan.   

Er is “Niks aan de hand” 

 

Voor mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt voelt opkomen voor jezelf vaak als 
een onmogelijke opgave. Je hebt al heel vroeg geleerd dat het er niet toe doet wat jij zou 

willen, iedereen doet toch met jou en jou lijf wat zíj willen. Dan is het enige wat er op zit stil 
te zijn. 

Maar deze stilte moeten we doorbreken! We willen dat misbruik stopt en we willen een leven 
dat de moeite waard is! Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen doen. Durven 

communiceren, het geven van een stem is van 
levensbelang. Met Stichting Misbruikt sta je niet alleen! 

 

 

Miranda Freriks 

  

  



 

 

         

Inleiding  
Langdurig seksueel misbruik, vaak op jongere leeftijd, komt zó onvoorstelbaar veel vaker voor 
dan men denkt of weet, dat het thema een eigen benadering verdient. Er móet meer aandacht 
komen voor de immense omvang van het probleem en commitment voor oplossingen bij de 
politiek en beleidsmatig verantwoordelijken. De strijd tegen seksueel misbruik heeft dringend 
een eigen focus nodig.  
 
Er zijn naast het ontbreken van de georganiseerde stem voor mensen die seksueel misbruik 
hebben meegemaakt en hun directe omgeving een aantal punten van groot belang. Voor 
slachtoffers, omstanders en plegers is het moeilijk om betrouwbare informatie over seksueel 
misbruik en de behandeling ervan te vinden. Voor de overheid is het onduidelijk met wie zij 
als gesprekspartner aan tafel kunnen om de algemene thema’s en problemen samenhangend 
met seksueel misbruik te bespreken.  
 
Er zijn in Nederland meerdere lotgenoten organisaties die zich met het thema seksueel 
misbruik bezighouden. Deze organisaties zijn opgezet vanuit persoonlijke betrokkenheid en 
de overtuiging dat er iets moet gebeuren. Hoewel deze stichtingen zeer betrokken zijn en goed 
werk doen, zien we in de praktijk een te versnipperd landschap. Deze versnippering leidt tot 
verlies van kracht als het om de belangenbehartiging gaat. Er ontbreekt een georganiseerde 
stem.  
Misbruikt! is een organisatie die zelf diverse activiteiten onderneemt, die verwijst naar 
bestaande organisaties met specifieke kennis voor specifieke doelgroepen, en die leemtes vult 
daar waar nog geen expertise is. Het vergroten van de slagkracht en impact is de uitdaging die 
nu op tafel ligt zodat er in onze samenleving daadwerkelijk stappen gezet gaan worden die 
een verandering teweegbrengen in de wijze waarop de problemen rondom seksueel misbruik 
worden opgepakt.  
 
Kortom: er is een grote urgentie voor deze organisatie die de belangen gaat behartigen van 
deze specifieke doelgroep. Een organisatie die contacten organiseert of faciliteert tussen 
lotgenoten en iedereen voorziet van de beste informatie.  
 
 

Doelgroep 
Stichting Misbruikt! richt zich primair op volwassenen die in hun jeugd seksueel misbruik 
hebben meegemaakt.  Dit misbruik in de kinderjaren heeft grote effecten op alle aspecten van 
het leven. Het heeft de ontwikkeling van de identiteit en persoonlijkheid verstoord en speelde 
zich vaak af over een langdurige periode. Kort omschreven vallen onder de doelgroep van 
Stichting Misbruikt!: 
 

• zij die als kind slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik 
• zij die als jongvolwassenen slachtoffer zijn geworden van seksueel 

misbruik in een afhankelijkheidsrelatie 

• zij die verstandelijk of anderszins beperkt zijn en slachtoffer zijn geworden 
van seksueel misbruik  

 



 

 

Daarnaast hebben ook de betrokkenen uit de directe omgeving van het slachtoffer belangen 

die het verdienen om behartigd te worden via onze stichting. De maatschappij als geheel, 

onder andere vertegenwoordigd door de overheid en de daaraan verbonden instanties, heeft 

een belang bij deskundige en goed georganiseerde gesprekspartners. Plegers hebben belang 

bij de juiste hulp en behandeling. 

 

 

Missie 
Stichting Misbruikt! wordt gedreven door de wens dat seksueel misbruik stopt en er een 
betere kwaliteit van leven ontstaat voor mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt.  
Stichting Misbruikt! voelt de noodzaak en urgentie dat de stem van alle mensen met 
ervaringen van seksueel misbruik wordt gehoord, in de politiek, in de media, in de zorg, het 
onderwijs, bij de zorgverzekeraars en in de wetenschap. En dat lotgenoten de ondersteuning 
krijgen die nodig is om niet alleen te staan. 
 
 

Visie 
Stichting Misbruikt! is een organisatie die ervoor zorgt dat de belangen van alle mensen die 
zelf te maken hebben of hebben gehad met seksueel misbruik, én van de directe omgeving, 
beter worden behartigd.   
 
Stichting Misbruikt! bundelt alle betrouwbare informatie en maakt deze vindbaar en 
toegankelijk voor niet alleen slachtoffers, omstanders en plegers, maar ook voor onder andere 
hulpverleners, politiek, beleidsmakers en onderwijs. Daarnaast stimuleert en organiseert 
Stichting Misbruikt! dat slachtoffers en omstanders de weg vinden naar lotgenotencontact.   
 
Stichting Misbruikt! richt zich op alle vormen van seksueel misbruik, zowel binnen families en 
andere maatschappelijke structuren als op misbruik via internet, door middel van social media 
of vanuit netwerken, al dan niet met een ritueel karakter. 
 
Stichting Misbruikt! is een maatschappelijke non-profit organisatie die werkt vanuit 

ervaringsdeskundigheid en professionele kennis. Zij werkt nauw samen met andere 

organisaties in het veld. Misbruikt! wil een belangrijk aanspreekpunt voor de overheid en 

politiek zijn en omgekeerd de overheid en haar instanties gevraagd en ongevraagd adviseren 

met betrekking tot het beleid rond seksueel misbruik. De basis is een in alle aspecten 

professioneel vormgegeven, resultaatgerichte organisatie. ‘Resultaat’ wordt hierbij 

gedefinieerd als het kennen van de belangen en de reële behoeftes van de doelgroep en het 

realiseren van de daaruit volgende gewenste acties en veranderingen. 

 
 

Ambitie 
Stichting Misbruikt! heeft de ambitie om de landelijk erkende organisatie te zijn waarin de 

belangen van slachtoffers van seksueel misbruik en van de directe betrokkenen worden 

behartigd , waar lotgenoten en lotgenoten-activiteiten  worden ondersteunt en waar iedereen 

terecht kan voor informatie. Ook wil zij ondersteuning en samenwerking bieden aan diverse 



 

 

bestaande veldpartijen en de overheid en daarmee samenhangende beleidsinstituties. 

Misbruikt! werkt nauw samen met reeds bestaande initiatieven. Zij wordt beschouwd als het 

podium voor dé stem van mensen die misbruik hebben meegemaakt en van de directe 

betrokkenen. Daarbij is er ook aandacht voor plegers. De in dit beleidsplan geschetste 

organisatie en haar activiteiten zullen stapsgewijs geïmplementeerd worden in een tempo dat 

mede afhangt van de beschikbare financiële middelen. Stichting Misbruikt! wil eind 2023 het 

volledige beleidsplan gerealiseerd hebben. 

 

 

Beleid en strategie 
Stichting Misbruikt! bereikt haar doelen door de inzet van deskundige en professionele 

belangenbehartigers en zal voor het realiseren van de doelstellingen gebruik gaan maken van 

de volgende kernkwaliteiten: ervaringsdeskundigheid, impact en professionele organisatie. Zij 

streeft naar zichtbare belangenbehartiging in diverse media, wat moet gaan leiden tot een 

duidelijkere en betere publieke en politieke agendasetting. 

Het breed communiceren van de belangen van de slachtoffers en het zichtbaar maken van de 

lacunes in alle behoeften en wensen is daarom kernbeleid. 

 

Stichting Misbruikt! vraagt actief naar de behoeften van haar doelgroep en stelt vanuit deze 

behoeften de agenda voor de belangenbehartiging op. Zij zet in op het opheffen van het taboe 

en geeft slachtoffers en omstanders een stem. De dynamiek en energie in de naam van de 

stichting “Misbruikt!” symboliseert dit. Misbruikt! heeft lef, is betrouwbaar, stelt vragen en 

praat met álle stakeholders. 

 

Doelstellingen 

Het hoofddoel laat zich als volgt samenvatten: 

 

▪ Minder seksueel misbruik  
▪ Betere kwaliteit van leven voor mensen die seksueel misbruik hebben 

meegemaakt 
 

 

Misbruikt!
Preventie en behandeling
Maatschappelijke steun
Kennis en informatie
Algemene bewustwording

Minder misbruik 
Beter leven



 

 

 

Het hoofddoel wordt behaald met de volgende subdoelen: 
 

I.  Preventie en behandeling 
a. Nadruk op preventie en vroege signalering van seksueel misbruik. 
b. Bewustwording dat seksueel misbruik een grote kans geeft op  herhalingen en 

dat het herkennen van herhalingen een grote rol speelt in het vóórkomen van 
seksueel misbruik generatie op generatie, situatie op situatie. 

c. Streven naar een landelijk totaal van betere, beschikbare en verzekerde, dan 
wel kosteloze of betaalbare behandeling. 

d. Het stimuleren en ondersteunen van (organisaties voor) lotgenotencontact. 
e. Empowerment van slachtoffers door hen in te zetten als onderdeel van de 

diverse activiteiten op basis van veerkracht en zingeving. 
f. Creëren van laagdrempelige melding, eerste opvang en verwijzing, bij 

voorkeur in samenwerking met het CSG (Centrum Seksueel Geweld). 
 

II. Maatschappelijke steun 
a. Meer geld en kennis ten behoeve van het thema seksueel misbruik. 
b. Verbetering van de rechtspraak en de proportionaliteit van de straffen 
c. Naast strafrecht het invoeren van structureel herstelrecht voor slachtoffers, 

omstanders en plegers. 

 

III. Kennis en informatie 
a. Het gebruiken en verspreiden van kennis en informatie vanuit 

lotgenotenorganisaties en ervaringsdeskundigen. 
b. Het geven van doelgerichte informatie aan slachtoffers, de directe omgeving 

en plegers over de gevolgen van seksueel misbruik, 
opvang, hulp en behandeling. 

c. Het geven van voorlichting en scholing aan studenten, behandelaren, 
(zeden)politie en justitie. 

d. Het verschaffen van informatie, kennis, inzichten en advies aan diverse 
beleidsinstituties en onderzoekcommissies. 

 

IV. Algemene bewustwording  
a. Een groter besef in de maatschappij van de immense omvang van het 

probleem, inclusief de individuele, maatschappelijke en financiële gevolgen. 
b. Het opheffen van het taboe op het spreken en denken over seksueel 

misbruik. 
c. Het via diverse media actief informeren van de maatschappij met doel 

bewustwording en collectieve afwijzing van misbruik te mobiliseren. 
d. Zichtbaar opkomen voor de belangen van alle getroffenen, zodat hun stem 

wordt gehoord. 
 

 



 

 

 
 
Uitwerking in activiteiten 
De realisatie van de doelen van Stichting Misbruikt! zal uiteindelijk in 2023 / 2024 leiden tot 
de volgende activiteiten: 
 

A. Agenderen preventie 
1. Ervaringsdeskundige en professionele belangenbehartigers agenderen het 

thema preventie in de relevante organisaties waar zij toegang toe hebben. 
2. Ervaringsdeskundigen en professionele belangenbehartigers delen door 

middel van bijeenkomsten en (sociale)media hun ervaringen met politiek, 
beleid, hulpverlening en publiek om zodoende voor de preventie een hogere 
urgentie te bewerkstelligen. 

3. Ministeries, Kamercommissies en politieke partijen worden actief en 
structureel benaderd over het thema preventie. 

4. Samen met andere organisaties wordt er een landelijk deltaplan voor 
preventie ontwikkeld.  

 
B. Opzetten van gestructureerde belangenbehartiging 

1. Ervaringsdeskundigen worden opgeleid tot professioneel belangenbehartiger, 
professionele krachten tot belangenbehartigers met alle relevante kennis. 

2. Er komen landelijke peil- en focusgroepen voor slachtoffers, directe 
betrokkenen en plegers. 

3. Er komt een veilig CRM-systeem waarmee gericht vragen kunnen worden 
gesteld aan de doelgroep via korte enquêtes en de belangen vanuit de 
antwoorden zichtbaar worden. 

4. Er worden onderzoeken gestart naar de behoeften van slachtoffers. 
5. Met de uitkomsten van de enquêtes of onderzoeken worden projecten 

opgezet en wordt actief gelobbyd. 
6. Er worden samenwerkingsrelaties ontwikkeld met de lotgenotenorganisaties 

en overige veldpartijen om meer impact te kunnen maken. 
7. Er wordt een lobbycircuit opgezet met betrekking tot de politiek. 
8. Er wordt een professionele communicatiestrategie opgezet richting publiek 

en politiek om belangen duidelijk te maken en voorvechters te mobiliseren. 

 
C. Organiseren van gedegen lotgenotencontact 

1. Faciliteren of organiseren van structureel lotgenotencontact voor 
slachtoffers, omstanders en plegers. 

2. Ondersteunen van bestaande organisaties voor lotgenotencontact 
3. Organiseren van lotgenotencontactdagen. 

 
 
 



 

 

D. Opzetten centraal informatie- en expertisepunt 
1. Er wordt een informatiepunt opgezet waar slachtoffers en andere 

betrokkenen terecht kunnen met álle vragen omtrent seksueel misbruik. 
2. Er komt een uitgebreide informatieve website met onder andere: 

i. Praktische informatie voor slachtoffers, omstanders en plegers. 
ii. Uitgebreide informatie over behandeling en opvang.  

iii. Informatie voor en over opleidingen voor hulpverleners en andere 
relevante professionele disciplines. 

iv. Informatie over lotgenotencontact en activiteiten voor lotgenoten. 
v. Informatie over specifieke lotgenotencontact organisaties. 

vi. Relevante films, documentaires, reportages en boeken. 
vii. Een Youtube-kanaal. 

2. Er komen begeleide thematische focusgroepen met slachtoffers en 
omstanders. Indien mogelijk wordt gestart met focusgroepen met plegers of 
zelfhulpgroepen voor en door plegers. Kennis en inzichten ontstaan vanuit 
deze focusgroepen worden breed gedeeld. 

3. Een kennisnetwerk van wetenschappers en behandelaars wordt in kaart 
gebracht en verder ontwikkeld. 

4. Er wordt een database bijgehouden van relevante publicaties uit onderzoek.  
5. Er worden thema’s voor de onderzoeksagenda aangedragen. 
6. Er komen landelijke campagnes in de diverse media en sociale media. 

 
E. Vindbaarheid en toegankelijkheid van state-of-the-art behandeling 

1. Er wordt een sociale kaart/database ingericht en onderhouden met 
betrekking tot het huidige, bestaande behandelaanbod en deze wordt 
beschikbaar gemaakt op de website. 

2. Er wordt door een werkgroep van ervaringsdeskundigen en professionele 
deskundigen een masterplan opgesteld voor het gewenste behandelaanbod. 

3. Er worden gebruikerservaringen gedocumenteerd omtrent het bestaande 
aanbod.. 

 
F. Samenwerking 

1. Stichting Misbruikt! zal het voortouw nemen in het opzetten van structurele 
afstemming en samenwerking tussen diverse veldpartijen. 

2. Er kan desgewenst organisatieadvies en ondersteuning aangeboden worden 
aan veldpartijen welke in essentie dezelfde doelen willen bereiken als 
Stichting Misbruikt!.  

3. Misbruikt! zal haar meerjarenbeleid mede vormgeven en continue verbeteren 
met ervaringsdeskundigen en in overleg met relevante 
samenwerkingspartners.   

 
 
 
 



 

 

 
Positionering 
Stichting Misbruikt! profileert zich primair als een organisatie voor belangenbehartiging maar 
heeft de bredere ambitie om lotgenotencontact te stimuleren en ondersteunen en om 
informatie te verstrekken.  
 
Stichting Misbruikt! zet nadrukkelijk belangenbehartiging als een expliciete activiteit in. Waar 
het de belangenbehartiging betreft zal Misbruikt! het voortouw nemen en aanspreekpunt zijn. 
Hierin worden alle relevante bestaande partijen en hun inbreng meegenomen. Zij beschouwt 
het kennen en actief strijden voor de belangen van de doelgroep als kernactiviteit. 
Permanente en positief-kritische druk op de publieke en politieke agenda zullen professioneel 
georganiseerd gaan worden waarbij naast problemen ook concrete oplossingen worden 
aangedragen. Dit in de eerste plaats in het belang van de individuen in de doelgroep, maar 
daarnaast zeker ook in het maatschappelijk belang zoals dit wordt vertegenwoordigd door de 
overheid.  
 
Stichting Misbruikt! maakt gebruik van de bestaande kennis en informatie van reeds 
bestaande partijen. Waar nodig zal het de leemtes vullen en waar er behoefte bestaat aan 
kennisuitbreiding zal Stichting Misbruikt! het initiatief voor onderzoek nemen. Met betrekking 
tot de kennisontwikkeling is zij vooral facilitair.  
 
Stichting Misbruikt! verzorgt zelf geen acute opvang of forensische c.q. andere hulp. Niettemin 
staat het bevorderen van landelijke behandeling voor slachtoffers,  omstanders en plegers 
hoog op de belangenbehartigingsagenda. Of de Stichting Misbruikt! een rol zal spelen in de 
feitelijke organisatie ervan zal mede afhangen van de ontwikkelingen in het veld en de gelden 
die beschikbaar zijn. 
 
 

De organisatie 

Misbruikt! is een stichting met het governance model van een voorlopig enkelhoofdige raad 
van bestuur (statutair directeur) en een actieve raad van toezicht. Bij de start zal de raad van 
bestuur worden ingevuld door de initiatiefneemster, Miranda Freriks, deskundige met eigen 
ervaring en mede-maakster van de documentaire “Niks aan de Hand”. De raad van toezicht 
bestaat bij de oprichting uit drie leden.  
De stichting Misbruikt! kent tevens een raad van advies waarin ervarings- en professionele 
deskundigheid met betrekking tot seksueel misbruik gecombineerd wordt met 
organisatorische deskundigheid, zoals fondsenwerving, communicatie, marketing en 
kwaliteitsmanagement. 
 
In operationele zin bestaat de stichting tenminste uit een bureau waarin naast de directeur 
werkzaam zijn: een algemene bureaumedewerker (bereikbaarheid, praktische bureauzaken, 
secretariële ondersteuning), een medewerker communicatie en een medewerker CRM 
(customer relation management) welke zich onder andere bezighoudt met dataverzameling 
en data-analyse ten behoeve van de belangenbehartigings- en fondsenwervingsactiviteiten en 
projectmedewerkers.  



 

 

De directeur en de genoemde bureau- en projectmedewerkers zijn betaalde krachten, 
eventueel aangevuld met deskundige vrijwilligers. De leden van de raad van toezicht doen hun 
werk op basis van een onkostenvergoeding welke recht doet aan de voorwaarden van de 
ANBI-status. Dit geldt eveneens voor de leden van de raad van advies. 
Ervaringsdeskundigen welke werkzaam zijn binnen Misbruikt!, zoals in de focusgroepen, 
ontvangen daarvoor een nog vast te stellen vergoeding. 
 
Als bijlage is het organogram toegevoegd. 
 
 

 
Financiering 
Stichting Misbruikt! heeft baat bij een grote mate van onafhankelijkheid. Een zo evenwichtig 
mogelijke spreiding van financiële bronnen is hierbij van belang. Uiteindelijk zullen de kosten 
gedekt moeten worden uit al dan niet structurele bijdragen van de overheid en andere 
instituties, uit fondsenwerving en inkomsten uit aangenomen projecten. Er is een meerjarige 
kostenbegroting opgesteld welke als bijlage is opgenomen bij dit oprichtingsplan. 
In de aanloopjaren zullen subsidies van relevante, bij het thema betrokken, instituties 
onmisbaar zijn. De genoemde spreiding van financieringsbronnen heeft enige jaren tijd nodig. 
Uit de bijgevoegde begroting kan worden opgemaakt dat de eerste financieringsbehoefte 
(2020 tot en met 2022) in totaal circa 1 miljoen euro bedraagt. De geschatte lange termijn 
jaarkosten bedragen, afhankelijk van de activiteiten, tenminste 650.000 euro per jaar. 
 
 

Overige middelen 
Stichting Misbruikt! zal sterk de nadruk leggen op digitalisering. Het operationele hart hiervan 
zal, naast de bekende kantoorsoftware, bestaan uit een CRM-systeem met uitgebreide 
mogelijkheden waarmee contacten en netwerken beheerd kunnen worden, waarmee 
informatie kan worden verzameld en geanalyseerd en welke de basis is voor permanente 
fondsenwerving. Dit vraagt een doorlopende investering. 
De website zal veel informatie moeten kunnen bevatten, interactief moeten zijn en verbonden 
moeten zijn aan sociale media. Voor veel van de verwerving van informatie en van de 
informatieoverdracht zal de (sociale)media worden ingezet. 
Digitalisering wordt tevens ingezet om een mix van werken op kantoor en thuiswerken, c.q. 
werken op locatie op een veilige manier mogelijk te maken. Dit leidt op een bepaald moment 
tot een kantoorruimte waar deels met flexplekken gewerkt kan worden. Van belang is wel dat 
het kantoor een zekere representatieve uitstraling heeft. De minimale kantoorbehoefte 
(ruimtes en inrichting) zal bestaan uit een receptie (tevens ontvangstruimte), twee 
werkruimtes en een vergaderruimte, sanitair en pantry. De vergaderruimte kan desgewenst 
beschikbaar worden gesteld aan andere veldpartijen. 
De meerjarige begroting laat zien welke overige middelen nodig zullen zijn en wat de 
bijbehorende kostenraming is. 
 
 

 
 



 

 

Tijdspad / planning 
De tabel geeft de beoogde globale tijdplanning aan. Realisatie is afhankelijk van gerealiseerde 
financiering (subsidies en fondsenwerving). Een uitgebreidere planning op het niveau van de 
beschreven activiteiten is in ontwikkeling, afhankelijk van financiering, en zal later aan dit 
beleidsplan worden toegevoegd. 
 
 

  
Voorbereidingen  

• Formeel besluit tot oprichting Stichting Misbruikt! 

• Werven en installeren raad van toezicht 
• Werven leden raad van advies 
• Financiering t/m kalenderjaar 2021 
• Ontwikkelen uitgebreidere meerjarenbeleidsplan 

o Samen met raad van advies 
o Samen met ervaringsdeskundigen 

 

Q4 2020 

Kwartier maken 
• Huisvesting, inclusief inrichting en ICT 
• Werving en selectie medewerkers 

• Werving en selectie ervaringsdeskundigen 
• Financiering vervolgjaren 

Q1 en Q2 2021 

Starten activiteiten 
• Conform fasering op te stellen meerjaren activiteitenplan 

Vanaf Q2 2021 

Realisatie beoogde model van de stichting Misbruikt! Q4 2023 / Q1 2024 

 

 

Bijlagen 
Bijlage 1: meerjaren financiering 

Bijlage 2: puntsgewijs position paper 

Bijlage 3: organogram 

 



 

 

Bijlage 1: Meerjaren financiering  

 

Meerjarenbegroting stichting Misbruikt!
> geschatte indexering per jaar toegepast

> voorbereiding 2020 / 2021

> operationele start Q2/Q3 2021

2020 2021 2022 2023 ev

personele kosten (brutooon + 50% loonkosten)

directeur-bestuurder 1 fte = circa 105K pj / 0,8 fte € 11.500 € 84.000 € 86.000 € 90.000

bureau MW (per Q2 2021) 1 fte  = circa 53K pj / 1,0 fte € 0 € 39.500 € 54.000 € 57.000

communicatie MW (per Q3 2021) 1 fte = circa 75K pj / 0,4 fte € 0 € 22.500 € 31.500 € 34.000

CRM MW (per Q3 2021) 1 fte = circa 75K pj / 0,4 fte € 0 € 22.500 € 31.500 € 34.000

opleidingen medewerkers en ervaringsdeskundigen € 0 € 7.500 € 15.000 € 15.000

huisvesting

huur kantooruimte 140 m2 per (Q2 2021) € 0 € 13.500 € 18.000 € 18.500

aanschaf kantoorinrichting € 0 € 10.000 € 2.000 € 2.000

afschrijving kantoorinrichting (10 jaar) € 0 € 750 € 1.000 € 1.200

schoonmaak en onderhoud € 0 € 3.750 € 5.100 € 5.300

energie etc € 0 € 2.000 € 2.600 € 2.800

diverse kantoorkosten € 500 € 2.000 € 2.200 € 2.400

ICT

aanschafkosten hardware € 0 € 8.000 € 1.000 € 1.000

afschrijving hardware (5 jaar) € 0 € 1.200 € 1.600 € 1.720

abonnementskosten bureausoftware € 500 € 1.500 € 1.600 € 1.700

kosten lokaal ICT-beheer/onderhoud € 0 € 6.250 € 3.500 € 4.000

kosten datalijnen en dataverkeer € 0 € 1.500 € 2.000 € 2.000

website € 0 € 12.500 € 5.000 € 5.500

CRM software € 0 € 27.500 € 10.000 € 12.000

kantoorkosten

telefonie € 500 € 5.000 € 6.000 € 7.000

porti € 200 € 2.000 € 3.000 € 4.000

diverse kantoormiddelen € 200 € 2.000 € 600 € 800

drukwerk € 0 € 6.000 € 3.000 € 4.000

activiteiten

2x symposium per jaar € 0 € 50.000 € 110.000 € 120.000

focusgroepen ervaringsdeskundigen € 0 € 15.000 € 30.000 € 35.000

overige kosten

stichtingskosten € 3.500 € 0 € 0 € 0

accountantskosten € 0 € 2.500 € 3.000 € 3.800

reis- / verblijf- / representatie € 1.500 € 40.000 € 42.000 € 44.000

verzekeringen € 0 € 5.000 € 5.200 € 6.000

onkosten leden raden van toezicht en advies € 1.600 € 6.000 € 6.200 € 6.500

opbouw continuiteitsreserve in 5 jaar  (circa 15% omzet) € 0 € 35.000 € 35.000 € 75.000

subtotaal : € 20.000 € 434.950 € 517.600 € 596.220

bij: onvoorzien 10%: € 2.000 € 43.495 € 51.760 € 59.622

totaal : € 22.000 € 478.445 € 569.360 € 655.842



 

 

Bijlage 2: Puntsgewijs position paper Stichting Misbruikt! 

I. Seksueel misbruik is qua aard en omvang een enorm probleem dat veel en langdurig leed 
bezorgd, zowel individueel als maatschappelijk. Er bestaat een collectieve neiging om weg te 
kijken vanwege de gruwelijke onvoorstelbaarheid.  
 

II. Seksueel misbruik heeft vaak ingrijpende nadelige gevolgen voor de identiteitsontwikkeling 
en het sociaal-maatschappelijk-economisch functioneren. Seksueel misbruik behoeft een 
eigen landelijk centrum voor belangenbehartiging en informatievoorziening. Een dergelijk 
landelijk centrum ontbreekt nu nog. 
 

III. Seksueel misbruik kent een sterke neiging tot herhaling in allerlei vormen. Goede 
veiligheidsplanning en tijdige risico gestuurde zorg zijn dé instrumenten om dit tegen te gaan 
en zo seksueel misbruik te stoppen of te voorkomen. Slachtoffers, omstanders en plegers 
kunnen echter de weg naar goede opvang en behandeling niet gemakkelijk vinden. Dit komt 
deels door te geringe beschikbaarheid en deels door gebrek aan informatie bij slachtoffers en 
behandelaars. Het taboe op het bespreken van seksueel misbruik is ondanks alle schandalen 
nog onverminderd groot. Het grote zwijgen in huiselijke kring (slachtoffers, plegers en 
omstanders) vergroot niet alleen de kans dat het zich voordoet maar ook de kans dat het zich 
herhaalt of leidt tot ander schadelijk gedrag zoals suïcide of agressie. 
 

IV. Stichting Misbruikt! beoogt het landelijk centrum te zijn dat de leemte opvult en als 
belangenbehartiger optreedt met als doel seksueel misbruik te voorkomen, te stoppen en de 
kwaliteit van leven van slachtoffers en betrokkenen te verbeteren. 
 

V. Misbruikt! is een stichting met een raad van bestuur (directeur), een raad van toezicht en 
een raad van advies. Ervaringsdeskundigen vormen een belangrijke spil op alle niveaus. Het 
bureau kent een algemeen bureaumedewerker, een medewerker communicatie en een 
CRM-medewerker en projectmedewerkers. De formatie voor bureaumedewerkers is geschat 
op 1,8 fte voor de eerste 3 jaar en zal vanaf daar afhangen van de activiteiten. 
 

VI. Stichting Misbruikt! zet in op digitalisering en het gebruik van (sociale) media. Een uitgebreid 
CRM-systeem en een moderne website zijn kernmiddelen. 
 

VII. Stichting Misbruikt! zoekt nadrukkelijk de afstemming en samenwerking met, alsmede de 
ondersteuning van bestaande organisaties en initiatieven om onnodige overlap te 
voorkomen en door bundeling van krachten de impact te maximaliseren. 
 

VIII. Stichting Misbruikt! wordt opgericht in 2020 en kent een aanloopfase tot medio 2021. Vanaf 
het derde kwartaal van 2021 vindt de stapsgewijze operationalisering plaats. Vanaf eind 
2023 / begin 2024 moet het activiteitenspectrum conform het meerjarige beleidsplan 
gerealiseerd zijn. 
 

IX. Stichting Misbruikt! wordt uiteindelijk gefinancierd door subsidies, sponsoring, 
fondsenwerving en betaalde projecten. In de eerste jaren zal Misbruikt! vooral van subsidies 
afhankelijk zijn. De kosten vanaf 2020 tot en met 2022 bedragen circa 1 miljoen euro. De 
jaarkosten vanaf 2023 bedragen tenminste 600.000 euro. 
 

X. In 2023 wil Stichting Misbruikt! het beoogde landelijke middelpunt voor belangenbehartiging 
en informatievoorziening zijn. 

 
  



 

 

Bijlage 3 : Organogram 

 


