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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 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 2015 een start gemaakt met het aandacht vragen
voor kindermishandeling. Bewustwording bij volwassenen van de impact op een
kind, tijdens een benefiet evenement op het kasteel van Dussen.
Er is bekendheid gegeven aan de stichting en haar doelstelling en promotie gemaakt
voor het eerste project tegen kindermishandeling, waarvoor tijdens dit evenement
een inzameling is gestart.
In de tweede helft van 2015 is een vooronderzoek gestart naar de huidige 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.
Het is ons gebleken dat het onderwerp kindermishandeling weliswaar breed in de
publiciteit staat door de reclamecampagnes voor de nieuwe organisatie van Veilig
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Thuis, ontstaan door het samengaan van het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld. Maar tegelijkertijd kwam
naar voren dat de aanpak van kindermishandeling in de praktijk nog niet is verbeterd
ten opzicht van de jaren daarvoor, omdat de nieuwe organisatie van Veilig Thuis tijd
nodig heeft om in de nieuwe rol te groeien. Dat heeft als gevolg dat meer kinderen
nog langer zonder hulp blijven. Ook sprong de handelingsverlegenheid bij
professionals in het oog.
Stichting Films for Change heeft daarom een project kunnen definiëren waaraan
grote behoefte is: het bewust maken bij personeel in het basisonderwijs van hun
cruciale rol in het leven van een kind en het aanreiken van hulpmiddelen hoe ze hun
verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. We noemen het de 0e stap, voorafgaand
aan de vijf stappen van de Meldcode Kindermishandeling.
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 nog niet
meevalt. Niet in de laatste plaats omdat mensen niet geassocieerd willen worden
met een onderwerp als kindermishandeling en er goede doelen te over zijn waar
mensen liever hun geld en goede naam aan geven.
De aanmoediging en hulp die we vanuit de professionals in het veld ervaren, zorgen
er echter voor dat wij vol vertrouwen 2016 tegemoet zien.

2. De oprichting van Stichting Films for Change
Voor de oprichting van Films for Change hadden drie dames elkaar gevonden.
Annette van der Knaap met het idee en de ervaringsdeskundigheid, Sanne te Pas met
de ervaring op gebied van film en het empoweren van vrouwen die ontsnapten aan
het geweld in afhankelijkheids-relaties, en Ted Kloosterboer die al jaren ervaring
heeft als directeur van de stichting Praat over Kindermishandeling. Een
penningmeester werd gevonden in de persoon van Hesje Andersson en zo werd het
eerste bestuur samengesteld. In april 2015 was de stichting een feit.
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3. Doelstellingen voor 2015
Het oprichten en vorm geven van de stichting.
Het schrijven van een beleidsplan.
Het aanvragen van de ANBI status.
Het organiseren van een publiciteitstrekker.
Het opzetten van een website.
Het doen van onderzoek naar de situatie van de aanpak van kindermishandeling in
Nederland.
Het doen van een startonderzoek naar de noodzaak en de behoefte van een project
tegen kindermishandeling.
Zorgen voor draagvlak voor een project.
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met bestaande instellingen met kennis
en ervaring die al actief zijn tegen kindermishandeling ten behoeve van het project.
Formuleren van projectdoelstelling en schrijven van het projectplan.
Het werven van fondsen voor de projecten en voor de organisatie van het
fundraising-evenement.

4. Activiteiten
Bewustwordingscampagne
De eerste maanden is fulltime zeer intensief gewerkt aan de organisatie van de
publiekstrekker, het benefietevenement. Op 7 juni vond dit plaats op het kasteel van
Dussen. Hieraan is door een keur van verschillende artiesten belangeloos
meegewerkt. Er zijn verschillende methodes ingezet om het publiek bewust te
maken van de impact van kindermishandeling, sommige mensen weten immers
helemaal niet wat dat in de praktijk betekent voor een kind.
Dat is uitstekend gelukt door middel van een postertentoonstelling van de Stichting
Praat, een voordracht over de impact van kindermishandeling door A. van der Knaap,
en een posterpresentatie van onderzoeksresultaten over de aanpak van
kindermishandeling in Nederland. Verder was er een schitterend optreden van de
dansgroep Oriental Dance waarin Renate, Iris en Amber, met dans de liefdevolle
interactie tussen moeder en kind uitbeeldden. En tot slot een presentatie van
pedagoge Shelby Vos van Andel.
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Ten behoeve van de geldinzameling werd door tal van vrijwilligers opgetreden:
- een quatre-mains pianoconcert van Theo en David de Best
- een live optreden van de bands Cover Kitchen, El Dorado en Dalsum!
- een presentatie met het bijenvolk van de imkers van La Reine,
- een kunsttentoonstelling met veiling van geschonken werken o.a. van Kim
Riethoven, Ans Markus, Karin Brokken en Huber Claassen,
- een presentatie van Sports & Vision door Richard Hoctin Boes met de gelegenheid
om zelf je reactiesnelheid te testen,
- en een instructie boogschieten door Mariëlla Waterman en Yoshin la Grand.

Publiciteit in de pers
Rondom dit evenement was er veel aandacht in de pers en op de lokale radio.
Later in het jaar is tijdens de week van de kindermishandeling in november een
opiniestuk van de stichting in de landelijke pers gepubliceerd onder de titel Laat ze
niet barsten. (Nederlands Dagblad)

Website
De eerste maanden is met behulp van vrijwilligers ook veel tijd besteed aan het
opzetten van de website www.filmsforchange.nl en het leggen van contacten om de
stichting bekend te maken.

Het eerste project
Dit project omvat een film speciaal voor de leerkrachten in het onderwijs en een
educatief pakket dat geschikt is voor alle mensen die met kinderen werken.
De film gaat over de situatie waarin een juf op de basisschool zich bevindt als ze een
kind wil helpen, waarvan ze vermoedt dat het wordt mishandeld. In de film laten we
zien tegen welke problemen ze dan vervolgens aanloopt en hoe ze die kan oplossen.
Om de situatie realistisch weer te geven, is eerst grondig onderzoek nodig naar de
huidige situatie van de aanpak van kindermishandeling in Nederland. Draagvlak voor
het project wordt gecreëerd door de film en de inbedding ervan in een
scholingsprogramma goed aan te laten sluiten bij de behoefte van leerkrachten en
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de wensen van PABO-opleidingen. Op die manier zullen meer leerkrachten de
signalen van kindermishandeling gaan herkennen en de nodige stappen durven
zetten om die kinderen daadwerkelijk te helpen.
Bij dat hele proces worden naast de scholen ook tal van andere organisaties
betrokken: het sociale wijkteam, het centrum voor jeugd en gezin, 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 (die onderzoeken of een letsel opzettelijk of per ongeluk ontstaan
kan zijn), de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor de
Kinderbescherming, psychologen, forensisch psychologen, de GGD & GGZ,
(ortho)pedagogen, enzovoorts. En tot slot gebruiken we de deskundigheid van
hoogleraren die onderzoek doen naar kindermishandeling. Van al deze instanties
worden personen geïnterviewd en gevraagd hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat.
Na dit vooronderzoek betreffende de noodzaak en behoefte volgt een onderzoek
specifiek inhoudelijk voor het project in 2016.
De leerkrachten die wij al geïnterviewd hebben, geven aan dat hulp op dit gebied
zeer gewenst is. Ze hebben daar in hun opleiding maar weinig over geleerd. Op een
aantal PABO’s hebben we gesproken over de lessen waar het onderwerp
kindermishandeling aan de orde komt, en ons is verteld dat er veel behoefte is aan
extra lesmateriaal. Ons project wordt daar dus met open armen ontvangen. Het
verslag van deze research zal medio 2016 worden gepubliceerd.

5. Samenwerkingsverbanden
Vanaf de oprichting van de stichting is aansluiting gezocht bij de instanties in
Nederland die eenzelfde doelstelling hebben van terugdringen van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Het Ministerie van VWS en organisaties zoals Augeo,
onderwijsinstituten en ketenpartners in de aanpak van kindermishandeling juichen
het initiatief van dit project toe waarbij leerkrachten in het basisonderwijs
geactiveerd worden tot meer vroegsignaleren en melden.
In 2016 zullen onze samenwerkingsverbanden nog verder worden uitgebreid om
onze effectiviteit te vergroten.
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6. Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers dat in 2015 onbetaald heeft gewerkt voor de stichting is:
50 vrijwilligers voor het promotie-evenement op 7 juni,
3 vrijwilligers in het bestuur van de stichting,
2 vrijwilligers in de research voor het project tegen kindermishandeling, om de
behoeften en de noodzaak voor het project te bepalen.

7. Voor 2016 staan op het programma:
- Het voltooien van de voorbereidende research voor het project tegen
kindermishandeling.
- Het publiceren van een researchrapportage.
- Het werven van fondsen voor bovenstaand en andere projecten binnen de onze
doelstellingen.
- Het houden van lezingen over kindermishandeling en de gevolgen ervan (ACEstudie).
- Samenwerking aangaan met andere stichtingen die werken tegen
kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties.
- Samenwerking aangaan met basisscholen en PABO’s voor het project tegen
kindermishandeling.
- Het starten van het project tegen kindermishandeling (na voldoende toezeggingen
van fondsen).
- Het starten van de research voor het educatief pakket over de aanpak van
kindermishandeling.
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