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Van	de	voorzitter	
	

Hierbij	het	verslag	van	onze	activiteiten	in	2016.	We	zijn	trots	dat	we	dit	weer	
kunnen	presenteren.	Dit	verslag	laat	zien	hoe	onze	bevlogen	vrijwilligers	zich	weer	
vol	hebben	ingezet		voor	lotgenoten	van	seksueel	misbruik.	En	hoe	de	lotgenoten	dit	
gewaardeerd	hebben.	

Onze	missie		‘een	veilige	ruimte	bieden	voor	mensen	die	in	hun	jeugd	seksueel	misbruikt	
zijn’,	is	ook	dit	jaar	weer	geslaagd.		
Ook	onze	doelstelling	om	seksueel	misbruik	uit	de	taboesfeer	halen	en	het	maatschappelijk	
draagvlak	voor	ondersteuning	en	hulpverlening	aan	slachtoffers	vergroten,	is	weer	breed	
uitgedragen.	
	
Ondanks	beperkte	financiële	middelen,	hebben	we	door	giften	en	donaties	en	door	
samenwerking	met	Stichting	SKIP	toch	een	prachtig,	zinvol	jaar	gehad.	
	
De	bevindingen	van	de	Taskforce	seksueel	misbruik	en	kindermishandeling	kwam	in	
november	van	2016	met	de	conclusie	dat	de	cijfers	van	kindermishandeling	in	de	afgelopen	
vier	jaar	niet	verminderd	zijn.	Dat	betekent	dat	er	elk	jaar	weer	mensen	bijkomen	die	hulp	
nodig	hebben	voor	de	gevolgen	van	seksueel	misbruik	in	hun	jeugd.	Uit	verder	onderzoek	
blijkt	dat	lotgenotencontact	daar	helend	in	is.	Wij	hopen	daarom	in	de	toekomst	onze	missie	
met	hart	en	ziel	uit	te	blijven	voeren!	
	
	
Therese	Bravenboer,	voorzitter	
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1 Inleiding	
	

Stichting	Revief	is	in	2013	opgericht	om	lotgenotencontact	te	organiseren	voor	
mensen	die	in	hun	kindertijd	seksueel	misbruikt	zijn.	Daarnaast	ondersteunt	Revief	
initiatieven	voor	en	door	lotgenoten.	In	de	beginjaren	lag	de	nadruk	nog	op	
oprichting	en	vormgeving	van	de	organisatie	en	het	bedenken	van	de	eerste	
activiteiten	rondom	lotgenotencontact.	
Inmiddels	zijn	er	veel	initiatieven	ontplooid	en	activiteiten	gerealiseerd.	
	
Voor	de	periode	2017-2021	ligt	onze	primaire	focus	op	het	continueren	en	het	
uitbouwen	van	activiteiten	rondom	lotgenotencontact.	Daarnaast	richt	Revief	zich	
op	het	geven	van	voorlichting,	het	doorbreken	van	het	taboe	op	seksueel	geweld,	
het	behartigen	van	de	belangen	van	onze	doelgroep	en	ons	profileren	via	onze	
website,	social	media	en	diverse	netwerken.	
	

2 Organisatie	
	

Missie	

Stichting	Revief	wil	een	veilige	ruimte	bieden	voor	mensen	die	in	hun	jeugd	seksueel	
misbruikt	zijn.	Ruimte	waarbinnen	men	vanuit	herkenning,	respect	en	verbinding	kan	
ervaren,	leren	en	groeien.	
Daarnaast	wil	Revief	seksueel	misbruik	uit	de	taboesfeer	halen	en	het	maatschappelijk	
draagvlak	voor	ondersteuning	en	hulpverlening	aan	slachtoffers	vergroten.	
	

Visie	

Revief	wil	een	herkenbare,	zichtbare	en	laagdrempelige	organisatie	zijn	voor	lotgenoten	in	
hun	kwetsbaarheid	en	hun	kracht.	
Telkens	weer	blijkt	dat	lotgenotencontact	een	positief	effect	heeft	op	het	herstelproces.	
Daarom	heeft	Revief	lotgenotencontact	tot	haar	kernactiviteit	gemaakt.			
	

Bestuursleden	

De	stichting	bestaat	uit	een	bestuur	en	een	kerngroep.	
Het	bestuur	van	Revief	bestaat	uit	de	volgende	personen:	
Therese	Bravenboer,	voorzitter,		
Jaap	de	Bruijn,	penningmeester	en		
Jolanda	Kleine,	secretaris.		
	
Binnen	de	kerngroep	participeren	uitsluitend	lotgenoten.	Gemiddeld	zijn	er	5	tot	7	mensen	
actief	in	de	kerngroep.	Revief	laat	zich	bij	haar	activiteiten	en	in	haar	beleidsvoering	
ondersteunen	door	adviseurs.	Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	het	beleid	van	de	
stichting.	



De	kerngroep	organiseert	activiteiten	voor	de	doelgroep.	Het	bestuur	kan	desgewenst	
participeren	in	deze	activiteiten.	Het	bestuur	faciliteert	de	activiteiten	van	de	kerngroep.	
	

	

3 Activiteiten	
	

In	2016	is	Revief	weer	erg	actief	geweest.	We	hebben	onder	andere	dagen	
georganiseerd,	lotgenotengroepen	gedraaid,	ervaringsdeskundigheid	uitgebreid	en	
onze	boodschap	uitgedragen.	

	

3.1 Ervaringsdeskundigheid	
	

Revief	is	dit	jaar	naar	relevante	symposia	en	congressen	geweest,	zodat	onze	kennis	op	het	
gebied	van	seksueel	misbruik	up	to	date	blijft.		Vaak	zijn	wij	op	deze	bijeenkomsten	met	een	
informatiestand	vertegenwoordigd.	Hiervoor	hebben	wij	inmiddels	aansprekend	
voorlichtingsmateriaal	ontwikkeld..	Op	deze	manier	werken	we	aan	onze	zichtbaarheid.	Dat	
dit	werkt	leiden	wij	af	uit	het	feit	dat	de	buitenwereld	ons	steeds	beter	weet	te	vinden.	
	
Beleidsdag	

Naast	ontwikkelen	van	scholing	op	het	gebied	van	ervaringsdeskundigheid	is	voor	vele	
lotgenoten-medewerkers	vrijwilliger	zijn	bij	Revief	vaak	de	eerste	maatschappelijke/	
organisatorische	activiteit	die	zij	ondernemen.		Het	vraagt	van	hen	vaak	een	extra	
inspanning	om	te	kunnen	samenwerken,	elkaar	te	vertrouwen,	hun	bekende	patronen	van	
reageren	op	de	achtergrond	te	kunnen	zetten	en	het	belang	van	de	organisatie	te	laten	
prevaleren.		
Wij	als	Revief	hebben	de	verantwoordelijkheid		om	een	klimaat	te	creëren	waarbinnen	dat	
mogelijk	is.	Hierbij	blijkt	het	enorm	te	helpen	om	gezamenlijke	dagen	te	organiseren	waarop	
beleid,	maar	zeker	ook	de	omgang	met	elkaar	en	de	verhouding	van	een	individuele	
vrijwilliger	tot	de	organisatie	op	het	programma	staan.		
Dit	speelt	bovengemiddeld	binnen	onze	organisatie	met	medewerkers	die,	hoe	graag	we	het	
ook	anders	zouden	willen,		te	maken	hebben	gehad	met	een	beschadiging	door	hun	
verleden.	Ook	dit	jaar	hebben	we	een	mooie,	informatieve	en	opbouwende	dag	gehad	met	
alle	deelnemers.		
	
“We	bouwen	niet	alleen	onze	kennis	op,	maar	dragen	deze	ook	uit.”	

Lezingen	

In	de	week	tegen	kindermishandeling	heeft	een	bestuurslid	een	Lezing	in	Tilburg		gegeven	
over	preventie	seksueel	misbruik	voor	een	groep	ondernemende	vrouwen	.	Later	in	de	week	
hebben	een	bestuurslid	en	een	kerngroeplid	een	lezing	gegeven	op	de	hogeschool	Heerlen	
waar	we	ook	onze	Unbreakable	foto’s	hebben	tentoon	gesteld.		

Dit	jaar	zijn	we	op	de		hoge	school	Utrecht	geweest	om	in	gesprek	te	gaan	met	leerlingen	
van	de	vakgroep	pedagogie.	Dit	was	een	zeer	leerzame	middag,	waar	de	studenten	



aangaven	veel	opgestoken	te	hebben.	Stichting	Chris,	een	hulptelefoon	voor	kinderen,	
nodigde	ons	uit	om	verschillende	werkgroepen	bij	te	praten	over	hoe	te	reageren	als	een	
kind	met	seksueel	misbruik	komt.	Dit	waren	vruchtbare	avonden.	

De	Dag	van	het	Misbruikte	Kind	

Op	deze	dag	staan	we	bewust	stil	bij	het	misbruikte	kind	in	ons.	De	dag	staat	in	het	teken	
van	delen	en	ontmoeten.	Het	ochtendprogramma	bestaat	uit	een	lezing	en	een	gezamenlijk	
ritueel,	het	middagprogramma	uit	een	breed	scala	van	workshops.	Tussendoor	is	er	
ruimschoots	gelegenheid	om	elkaar	te	ontmoeten.	
	
De	Dag	van	het	Misbruikte	Kind	is	de	centrale	dag	binnen	onze	organisatie.	Voor	veel	
mensen	van	onze	doelgroep,	die	jaren	lang	in	een	isolement	hebben	geleefd,	die	dachten	
dat	zij	de	enige	waren	die	vreselijke	dingen	overkomen	is,	voor	wie	geheimhouding	de	
dagelijkse	routine	en	overleving	was,	is	het	een	heel	bijzondere	en	helende	ervaring	dat	er	
speciaal	voor	hen	een	dag	georganiseerd	wordt.	Een	dag	waarop	ze	letterlijk	zíen	dat	ze	niet	
de	enige	zijn,	een	dag	waar	je	niets	geheim	hoeft	te	houden,	waarin	je	juist	kunt	delen,	je	
eigen	verhaal,	elkaars	verhaal.	Waarin	je	aan	een	half	woord	genoeg	hebt,	omdat	de	ander	
uit	eigen	ervaring	weet	waar	je	het	over	hebt.	
Een	dag	waarin	je	wordt	uitgenodigd	je	eigen	grenzen	te	verkennen,	te	respecteren	en	als	
dat	mogelijk	is	enigszins	te	verleggen.	Een	dag	waarop	je	informatie	krijgt	en	positieve	
ervaringen	of	plezier	kunt	beleven	in	de	workshops.	Een	dag	waarop	'samen'	centraal	staat	
met	respect	voor	ieder	individu.	Voor	veel	deelnemers	is	deze	dag	van	onschatbare	waarde.	 
Dit	jaar	hebben	we	deze	dag	georganiseerd	met	Stichting	SKIP.	We	hebben	onze	krachten	
gebundeld,	en	zo	een	prachtige	dag	neergezet.	Peter	John	Schouten	van	het	expertise	
centrum	traumaseksuologie	heeft	een	lezing	gehouden,	met	zijn	informatieve	boek	
‘traumaseksualiteit’	als	leidraad.	
In	2013	hadden	we	deze	eerste	landelijke	dag,	met	27	deelnemers.	Dat	het	een	geslaagd	
concept	is	blijkt	uit	het	feit	dat	er	elk	jaar	meer	deelnemers	zijn,	met	in		2016	125	mannen	
en	vrouwen! 
 
Project	Unbreakable	
	
Bij	het	Project	Unbreakable	gaan	slachtoffers	van	seksueel	geweld	op	de	foto	met	een	quote	
van	hun	dader.	Hierdoor	kunnen	zij	zich	losmaken	van	deze	uitspraak	en	de	woorden	
letterlijk	buiten	zichzelf	plaatsen;	een	uitspraak	die	tot	dan	toe	vaak	een	zeer	indringende	en	
bepalende	invloed	op	hun	leven	heeft	gehad.	De	ervaring	van	de	deelnemers	is	dat	dit	vaak	
bijzonder	helend	werkt.	Daarnaast	hoopt	Revief	dat	met	dit	project	maatschappelijk	
bewustzijn	en	verontwaardiging	gecreëerd	wordt	over	de	aard	en	omvang	van	seksueel	
misbruik.	
We	hebben	op	onze	dag	altijd	een	limiet	van	25	deelnemers.	Er	komen	vaak	veel	emoties	
los,	die	goed	begeleid	moeten	kunnen	worden.	Door	de	bijeenkomst	klein	te	houden,	
creeeren	we	een	veilige	ruimte	voor	het	individu	in	de	groep.	Het	Project	krijgt	steeds	meer	
bekendheid,	waardoor	we	ook	uitgenodigd	worden	door	andere	organisaties	om	bij	hen	een	
Unbreakable	dag	te	houden.	Ook	staan	we	regelmatig	op	congressen	of	op	Hogere	scholen	
met	onze	foto’s.	
	
Een	Unbreakable	dag		

	
In	de	Week	tegen	Kindermishandeling	hebben	we	weer	onze	jaarlijkse	dag	gehad	met	
Project	Unbreakable.	Ditmaal	in	Heerlen.	De	Gemeente	Heerlen	is	zeer	actief	in	hun	beleid	



tegen	kindermishandeling,	en	in	dit	kader	hebben	zij	deze	dag	een	fijne,	grote	ruimte	
beschikbaar	gesteld.	De	deelnemers	werden	ontvangen	met	heerlijke	echte	Limburgse	vlaai.	
Na	een	openingswoord	door	onze	voorzitter,	Therese	Bravenboer,	vertelde	Corinne	
Dettmeijer,	de	Nationaal	Rapporteur,	ons	weer	bevlogen	over	haar	werk	en	de	
ontwikkelingen	op	het	gebied	van	seksueel	misbruik	en	het	strafrecht.	Ook	Jordy	Clemens,	
de	wethouder	van	Heerlen	maakte	ons	deelgenoot	van	zijn	betrokkenheid	bij	dit	onderwerp	
in	zijn	gemeente.	Na	een	lekkere	lunch	in	het	inpandige	café	gingen	de	deelnemers	aan	de	
slag.	Uitspraken	werden	onderzocht	en	opgeschreven.	Ondertussen	begon	Jeanette	Koenen	
met	het	op	de	foto	zetten	van	de	eerste	dappere	deelnemers.	Rosemary	Lengton	zong	een	
lied	wat	ze	speciaal	gemaakt	had	voor	de	week	tegen	kindermishandeling.	Ondertussen	was	
er	een	uitgebreide	borrel,	waar	goed	gebruik	van	gemaakt	werd.	Als	afsluiting	droeg	
Monique	nog	gedichten	voor,	waarna	we	na	een	dankwoord	vermoeid	maar	voldaan	
afscheid	van	elkaar	namen.	

Alle	dagen	worden	door	middel	van	een	enquête	geëvalueerd.	De	deelnemers	waarderen	
deze	dagen	met	een	cijfer	tussen	de	acht	en	negen.	
Voor	de	periode	2017-2021	wil	Revief,	bij	voldoende	financiële	middelen,	elk	jaar	de	drie		
bovengenoemde	lotgenotendagen	organiseren	
	
	
3.2 Lotgenotengroep	
	

In	2016	hebben	we	een	nieuw	initiatief	ontwikkeld;	Lotgenotengroepen.	Na	een	intensieve	
voorbereidende	exploratieperiode	is	in	het	voorjaar	de	eerste	groep	in	Utrecht	gestart.	In	
het	najaar	is	dit	vervolgd	met	een	tweede	groep.	Het	is	een	kleinschalig	initiatief	waaraan	
onder	leiding	van	ervaringsdeskundigen	van	Revief,	maximaal	6	lotgenoten	kunnen	
participeren.	De	deelnemers	hebben	het	als	zeer	waardevol	en	bijzonder	ervaren	dat	ze	in	
deze	veilige	setting	hun	ervaringen,	vaak	voor	het	eerst,	met	anderen	hebben	kunnen	delen.	
De	belangstelling	is	dusdanig	groot	dat	Revief	de	lotgenotengroepen	ook	in	de	komende	
jaren	wil	voortzetten	en	wil	uitbreiden	over	meerdere	locaties.	
	

	

3.3 Promotie	
	

Vaak	zijn	wij	op	relevante	bijeenkomsten	met	een	informatiestand	vertegenwoordigd.	
Hiervoor	hebben	wij	inmiddels	aansprekend	voorlichtingsmateriaal	ontwikkeld.	Onze	
zichtbaarheid	is	daardoor	significant	toegenomen.	Onze	nieuwe	website	draagt	ook	zeker	
hieraan	bij.		Marije	de	Bruijn	heeft	een	professionele	en	aansprekende	website	gerealiseerd.	
Deze	draagt	ook	zeker	bij	aan	onze	zichtbaarheid.	Maart	2016	is	in	het	bijzijn	van	
aanverwante	organisaties	en	lotgenoten	deze	feestelijk	gelanceerd.	
	
Om	het	taboe	op	te	heffen	van	seksueel	misbruik	werken	we	ook	altijd	mee	aan	Interviews	
en	tv	uitzendingen;	In	de	Barneveldse	krant	een	interview	met	onze	voorzitter	over	seksueel	
misbruik.	Een	video-interview	van	verschillende	leden	van	Revief	voor	het	reformatorisch	
meldpunt	seksueel	misbruik	en	een	tv-uitzending	bij	Jeugdjournaal	en	Hart	van	Nederland		
met	twee	leden	van	Revief	in	het	kader	van	de	week	tegen	kindermishandeling.	

	



3.4 Toekomst	
	

De	komende	periode	willen	we	meer	activiteiten	realiseren.	Afgelopen	jaar	hebben	we	
bijvoorbeeld	een	aantal	workshops	zelfverdediging	georganiseerd.	Dit	soort	activiteiten	
willen	we	graag	uitbreiden.	Er	liggen	plannen	klaar	voor	ondermeer	een	partnerdag,	
themadagen	en	diverse	creatieve	workshops.	

	
Regelmatig	vinden	er	een-op-een	contacten	plaats.	De	wens	voor	een	wekelijks	telefonisch	
spreekuur	wordt	binnen	de	organisatie	breed	gedragen.	We	streven	ernaar	om	dit	binnen	
het	tijdsbestek	van	ons		meerjarenplan	te	realiseren.	
In	2016	hebben	we	voor	het	eerst	samen	met	een	aanverwante	organisatie	een	
lotgenotendag	georganiseerd.	Dit	is	voor	herhaling	vatbaar.	
	
Overzicht	activiteiten/plannen																
-	 Verwendag		
-	 Project	Unbreakable					
-	 Dag	van	het	Misbruikte	Kind	
-	 Lotgenotengroep														
-	 Voorlichting	
-	 Partnerdag		
-	 Gezamenlijke	dagen	
-	 Creatieve	Workshops																															
-	 Telefonisch	spreekuur																													
-	 Gastlessen	
-	 Publiciteit	
-	 Netwerken	
-	 Tentoonstellingen	Unbreakable	
-	 Projectgroep	Richtlijnen	Gynaecologie	
-	 Empowerment	workshops	
-	 Participeren	in	activiteiten	van	andere	organisaties	
-	 In	samenwerking	met	andere	organisaties	activiteiten	organiseren	
	
	

3.5 Samenwerking	
	

Revief	heeft	zich	ook	dit	jaar	weer	aangesloten	bij	de	landelijke	Week	tegen	
kindermishandeling.	We	waren	aanwezig	bij	de	aftrap	in	Amsterdam	met	burgemeester	
Eberhard	van	der	Laan.	Daar	werd	de	campagne	#ikkijknietweg	gelanceerd,	een	grote	
landelijke	actie	met	de	schijnwerpers	op	kindermishandeling	als	groot	maatschappelijk	
probleem.	

Vanuit	de	Reformatorische	hoek	is	een	meldpunt	opgericht	over	seksueel	misbruik.	Er	is	een	
prettige	samenwerking	ontstaan.		

Onze	voorzitter	is	lid	van	ATSA-NL	geworden.		ATSA	is	een	vereniging	die	zich	inzet	voor	de	
preventie	van	zedendelicten.	Op	deze	manier	blijven	we	op	de	hoogte	van	de	actuele	
ontwikkelingen	inzake	preventie	seksueel	misbruik.	Ook	dit	jaar	zijn	we	aanwezig	geweest	
op	de	studiedagen.	



Revief	is	samen	met	stichting	VPKK,	vrouwenplatform	kerkelijk	kindermisbruik,	Stichting		
SKIP,	Ongeziene	blinden,	Stichting	warme	jas,	WOMP,	werkgroep	obstervatie	misstanden	
psychiatrie,	en	LVB,	licht	verstandelijk	beperkten	met	een	psychiatrische	stoornis	een	
platform	aan	het	oprichten.	Vanuit	het	platform	willen	we	de	belangen	gaan	behartigen	van	
slachtoffers	van	seksueel	misbruik	en	mishandeling	van	toen,	nu	en	in	de	toekomst.	In	2016	
hebben	we	een	aantal	bouwdagen	gehad.	In	2017	zal	dit	gecontinueerd	worden.		

	

4 Financiële	jaarbalans	
	

Revief	is	voor	haar	inkomsten	volledig	afhankelijk	van	giften	en	fondsen.		
De	afgelopen	jaren	hebben	we	verschillende	fondsen	bereid	gevonden	ons	financieel	te	
ondersteunen.	Hierdoor	hebben	we	veel	dagen	en	activiteiten	kunnen	organiseren.	Het	is	
helaas	ook	weleens	voorgekomen	dat	een	dag	geen	doorgang	kon	vinden	door	gebrek	aan	
geld,	zoals	dit	jaar	de	Verwendag.	Deze	hebben	we	jammer	genoeg	door	gebrek	aan	geld	
niet	kunnen	realiseren.	
	
We	hebben	alles.	We	hebben	een	organisatie.	We	hebben	vrijwilligers,	we	hebben	ideeën,	
we	hebben	ervaring	als	lotgenoot	maar	ook	ervaring	in	het	organiseren	van	dagen	voor	onze	
doelgroep.	Dagen	die	hoog	worden	gewaardeerd.	We	hebben	contact	met	mensen	van	de	
doelgroep	en	met		organisaties	die	onze		doelgroep	kunnen	bereiken.	 
We	hebben	kennis,	visie,	betrokkenheid	en	bevlogenheid. 
Maar	het	is	een	terugkomend	probleem	om	voldoende	financiële	middelen	te	genereren	om	
onze	activiteiten	te	organiseren. 
 
In	onderstaand	schema	staat	in	samenvatting	weergegeven	welke	kosten	en	baten	er	
geweest	zijn	in	2016.	Voor	een	meer	gedetailleerd	overzicht	verwijzen	we	naar	de	
jaarrekening	op	onze	website.	
	

Kosten	 2016	
Bestuurs-	en	
kerngroepkosten	

€1.127,43	

Verwendag	 €130,30	
Dag	misbruikte	kind	 €76,00	
Unbreakable	dagen	 €1.136,31	
Deskundigheidsbevordering	 €776,28	
Totaal		 €3.246,32	
	 	
Baten	 2016	
Donaties	en	giften	 €2.519,86	
Diverse	baten	 €609,62	
Totaal	 €3129,48	
	 	
Netto	 €-116,84	
	

	


