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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Films for Change. 

In 2015 is Stichting Films for Change opgericht met als doel een organisatie te bieden waarin 

projecten worden uitgevoerd die als gemeenschappelijke deler het thema hebben: 

bijdragen aan een vreedzame maatschappij waarin kinderen veilig kunnen opgroeien en 

echt kind kunnen zijn. Een maatschappij waarin volwassenen respectvol met elkaar en met 

kinderen omgaan zonder gebruik van geweld. En een maatschappij waarin meisjes dezelfde 

ontwikkelingskansen krijgen als jongens.  

Projecten met het gemeenschappelijke doel om bij te dragen aan maatschappelijke 

bewustwording van de noodzaak om iets te doen aan geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

Onder meer door de taboes die hiermee samenhangen te doorbreken en het onderwerp 

bespreekbaar te maken, en de impact die geweld heeft op kinderen, vrouwen en mannen, 

onder de aandacht te brengen. We willen bereiken dat mensen in de actie-modus komen 

wanneer zij onze films over bijvoorbeeld kindermishandeling of geweld tegen vrouwen zien, 

en dat zij zich bewust worden van wat er anders kan en moet. We willen dus niet alleen 

bewustwording stimuleren, maar we beogen ook mensen door onze projecten te bewegen 

om actief hun verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van de situatie van 

survivors en het voorkomen van nieuwe gedupeerden.  

Stichting Films for Change heeft in 2016 het vooronderzoek afgemaakt naar de werkelijke 

situatie van de aanpak van kindermishandeling in Nederland, om de noodzaak en de 

behoefte van een project tegen kindermishandeling te onderzoeken. Hieruit is een 

rapportage ontstaan die deze noodzaak meer dan aantoont. De rapportage van dit 

onderzoek is afgesloten met een reeks van aanbevelingen waar onder andere de Gemeente 

Nijmegen mee aan de slag is gegaan. 

De research voor het project dat Stichting Films for Change had gedefiniëerd om een deel 

van de aanbevelingen praktische invulling te geven heeft heel 2016 in beslag genomen. Het 

doel van dit project is onveranderd: het onderwijzend personeel in het basisonderwijs 

bewust maken van hun cruciale rol in het leven van een kind en het aanreiken van 

hulpmiddelen hoe ze hun verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen.  

Organisaties zoals Augeo, ministerie van VWS, onderwijsinstituten en ketenpartners in de 

aanpak van kindermishandeling juichen het initiatief tot het project om leerkrachten in het 

basis onderwijs te activeren tot meer vroegsignaleren en melden, toe. De film in het 

educatief pakket gaat over de situatie waarin een juf op de basisschool zich bevindt als ze 

een kind, waarvan ze vermoedt dat het wordt mishandeld, wil helpen. Tegen welke 

problemen ze dan vervolgens aanloopt en hoe ze die kan oplossen, laten we in de film en 

het begeleidend informatiepakket zien.   
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Het is de stichting gebleken dat hiervoor in alle lagen van de maatschappij breed draagvlak 

is, maar dat anderzijds het werven van fondsen voor zo’n project erg moeizaam verloopt. 

Niet in de laatste plaats omdat de Nederlandse overheid het geld dat beschikbaar is voor de 

aanpak van kindermishandeling, laat besteden door het kinderrechtencollectief, waardoor 

kleinere organisaties geen gebruik kunnen maken van de miljoenen die het ministerie van 

VWS hiervoor beschikbaar heeft gesteld. De aanmoediging en vraag die we vanuit de 

professionals in het veld ervaren om vooral preventieve projecten, zorgen er echter voor dat 

wij met onze voorlichting en ons project voor het basisonderwijs doorgaan in 2017. 

De doelstellingen voor 2016 waren: 

1. Het voltooien van de voorbereidende research voor het project tegen 

kindermishandeling.  

2. Het publiceren van een researchrapportage. 

3. Het werven van fondsen voor bovenstaand en andere projecten binnen de onze 

doelstellingen.  

4. Het geven van voorlichting over kindermishandeling en de gevolgen ervan. 

5. Samenwerking aangaan met andere stichtingen die werken tegen 

kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

6. Samenwerking aangaan met basisscholen en PABO’s voor het project tegen 

kindermishandeling. 

7. Het starten van de research voor het educatief pakket over de aanpak van 

kindermishandeling. 

8. Het starten van het project tegen kindermishandeling (na voldoende toezeggingen 

van fondsen). 

 

Activiteiten in 2016 

Doelstelling 1 en 2:  

In het eerste halfjaar 2016 is de hoofdactiviteit van de stichting research geweest. Het heeft 

de werkelijke situatie van de aanpak van kindermishandeling in Nederland in kaart gebracht, 

om de noodzaak en de behoefte van een project tegen kindermishandeling te onderzoeken. 

Hieruit is een rapportage ontstaan die deze noodzaak meer dan aantoont. De rapportage 

van dit onderzoek is afgesloten met een reeks van aanbevelingen waar onder andere de 

Gemeente Nijmegen mee aan de slag is gegaan. 

Doelstelling 3: 

In 2016 is veel tijd besteed aan het schrijven van het projectplan en het indienen van 

verzoeken ten behoeve van fondsenwerving bij grote instellingen. Hierbij is hulp gekregen 

van een professioneel bureau dat dit gratis voor de stichting heeft gedaan. Dit heeft geen 

fondsen opgeleverd omdat preventieve projecten niet binnen de doelstellingen van deze 
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instellingen bleken te vallen. Daarom is de aanwas van fondsen voornamelijk uit private 

giften voortgekomen. 

Doelstelling 4: 

In 2016 is begonnen met het geven van voorlichting over de gevolgen van 

kindermishandeling door middel van een serie voordrachten door een ervaringsdeskundige 

spreker. Deze manier van voorlichting blijkt zeer aan te spreken en er is daarom veel tijd en 

middelen geïnvesteerd om een goede balans tussen wetenschappelijk onderbouwde feiten 

en praktische ervaring te bereiken, zodat het de ontvangers van de informatie niet los laat 

en zij ermee aan slag gaan.  

Tijdens de week van de kindermishandeling is op 11 november met een voordracht in de 

Tilburgse schouwburg bijgedragen aan de themabijeenkomst Kindermishandeling van de 

Tilburgse ondernemersvereniging VOV. 

In december is een voordracht over de gevolgen van kindermishandeling gehouden voor de 

Rotaryclub van Alblasserwaard. 

Doelstelling 5:  

Vanaf de oprichting van de stichting is, met wisselend succes, aansluiting gezocht bij de 

instanties in Nederland die eenzelfde doelstelling hebben: het terugdringen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Hierin is doorgezet en zijn contacten gelegd met instellingen 

en professionals om zitting te nemen in de klankbordgroepen voor het project. 

Doelstelling 6:  

Met zes hogescholen en 3 basisscholen zijn samenwerkingen aangegaan ter voorbereiding 

van het project tegen kindermishandeling.  

Doelstelling 7: 

De research voor het project dat Stichting Films for Change had gedefiniëerd om (een deel 

van de) aanbevelingen uit het eerste onderzoek praktische invulling te geven, heeft heel 

2016 in beslag genomen. Het doel van dit project is onveranderd: het onderwijzend 

personeel in het basisonderwijs bewust maken van hun cruciale rol in het leven van een 

kind en het aanreiken van hulpmiddelen hoe ze hun verantwoordelijkheid hierin kunnen 

nemen. Hoe beter het project bij de dagelijkse praktijk aansluit, des te meer zal het gebruikt 

worden en des te groter het positieve effect: meer leerkrachten die de signalen van 

kindermishandeling gaan herkennen en meer leerkrachten die vervolgens de stap durven te 

zetten om die kinderen daadwerkelijk te helpen.  

Bij dat hele proces zijn, buiten de scholen, tal van organisaties betrokken: Veilig Thuis (= het 

vroegere Advies & Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk Geweld), de 

schoolartsen en schoolverpleegkundigen, de artsen en verpleegkundigen op het 

consultatiebureau, kinderartsen in ziekenhuizen, huisartsen, forensisch artsen en  

verpleegkundigen, de Politie en het ministerie van Justitie, de Raad voor de 

Kinderbescherming, psychologen, forensisch psychologen, de GGD & GGZ, 
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(ortho)pedagogen, enzovoorts. En tot slot de deskundigheid van de hoogleraren aan 

universiteiten die onderzoek doen naar kindermishandeling. Van al deze instanties zijn 

personen geïnterviewd en gevraagd hoe het in de werkelijkheid eraan toe gaat. Dit 

onderzoek is afgerond in augustus 2016. (doelstellingen 1, 5 en 7) 

Het verslag van deze research (doelstelling 7) is medio 2016 gepubliceerd. Dit bevatte al 

zoveel waardevolle informatie dat besloten is om hier een apart project te definiëren om 

een er presentatie van te maken en op deze manier al zoveel mogelijk voorlichting in het 

veld te geven. In deze presentaties is zowel tijd en geld geïnvesteerd om een goede kwaliteit 

en effectiviteit te bereiken. De voorlichting door middel van deze presentaties is door de 

gemeente Rotterdam aan alle scholen in de regio aangeboden. 

Doelstelling 8: 

Het starten van het filmproject wacht op de benodigde financiën. 

Overige activiteiten: 

Halverwege het jaar is een nieuwsbrief verspreid over de voortgang van het project voor het 

onderwijs tegen kindermishandeling.  

Tijdens de week tegen kindermishandeling is gepubliceerd in het Nederlands Dagblad. 

 

In 2016 is het bestuur 3 keer voor een bestuursvergadering samengekomen, waarbij het 

stokje van de voorzitter door Ted Kloosterboer is overgedragen aan Hans Jägers. 

Samenwerkingsverbanden   

In 2016 hebben wij veel overleg gehad met stichting KinderrechtenNu, vanwege hun 

doelstelling om op de basisscholen de kinderrechten onder de aandacht te brengen. Via hun 

unieke kindermeldcode dragen zij ook bij aan het preventief ingrijpen bij 

kindermishandeling en verwaarlozing. Het project tegen kindermishandeling van Stichting 

Films for Change is ook gericht op basisscholen en daarom is gezocht hoe de beide 

stichtingen elkaars effectiviteit kunnen versterken. 

Dit heeft geresulteerd in een nieuw project: een promotiefilm voor de Stichting 

KinderrechtenNu, die door Stichting Films for Change is geproduceerd en gefinancierd. Met 

behulp van deze promotiefilm is de stichting KinderrechtenNu beter in staat om hun aanpak 

te laten zien en zo hun projecten verder te verspreiden. Omgekeerd heeft stichting 

KinderrechtenNu de voorlichtingspresentatie van Stichting Films for Change in hun pakket 

voor de basisscholen opgenomen.  

Vrijwilligers 

Het meeste werk is in 2016 door zes vrijwilligers verricht, met daarnaast een dertigtal 

mensen die onbetaald kleinere bijdragen in de vorm van hun tijd hebben ingezet. Alle 

vormen van bijdragen zijn zeer gewaardeerd. 
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Plannen voor 2017 

- De zeer succesvolle voorlichtingspresentaties uitbreiden. 

- Klankbordsessies voor het project tegen kindermishandeling. 


