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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 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 tegen 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. De Me-Too discussie toonde aan dat we ondanks alle 

emancipatie nog niet veel zijn opgeschoten. 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.  

 

De doelstellingen voor 2017 waren: 

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

2. Samenwerking aangaan met andere stichtingen die werken tegen 

kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. 

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

kindermishandeling. 

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

van fondsen). 

5. Het formeren van klankbordgroepen en het toetsen van het format voor een 

educatief pakket over de aanpak van kindermishandeling aan deze 

klankbordgroepen binnen en buiten de onderwijswereld. 

 

 

Activiteiten in 2017 

De presentatie over ACE en resilience en brain develeopment is genomineerd voor de TED 

prize 2018. 
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Doelstelling 1: 

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

kindermishandeling door middel van een serie voordrachten door een ervaringsdeskundige 

spreker. In 2017 is dit format geevalueerd en voortgezet voor verschillende doelgroepen: 

professionals in het onderwijs, in de zorg, in het maatschappelijk werk en de ouders. Deze 

manier van voorlichting, de combinatie van ervaringsdeskundigheid en het 

wetenschappelijk onderzoek, 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.  

Rotary Waddinxveen presentatie over de gevolgen van kindermishandeling. 

Openbare voorlichtingspresentatie over Kindermishandeling Bibliotheektheater in Duiven. 

Gastles over de gevolgen van kindermishandeling op de PABO van Hogeschool Rotterdam. 

Presentatie voor ouders over invloed van opvoeding op het latere leven. 

Voorlichting over de ACE studie aan professionals van GGZ Rivierduinen. 

Voorlichting aan NRC (Het grote Zorgdebat) en Health Innovation en BNR radio over de 

consequenties van de ACE studie voor de toekomst van de zorg in Nederland.  

Voorlichting over de ACE studie aan de professionals van zorg organisatie   Fabriek69.  

Presentatie voor Aandachtsfunctionarissen in het bibliotheektheater georganiseerd door de 

GGD/GGZ Rotterdam. 

Artikel gepubliceerd in het het magazine voor cliënten van zorgorganisatie Thebe. 

Artikel over de ACE studie gepubliceerd in het Belgische magazine ’t Raakt Mij.   

Radio-interview over de gevolgen van kindermishandeling voor Studio Live Radio Salto in 

Amsterdam 

 

Tijdens de week van de kindermishandeling is dit jaar: 

- meegedaan aan het project 52 stemmen waarbij een pakkende korte film is gemaakt over 

de ACE studie en de ontwikkeling van de Veerkracht.  

- een presentatie gegeven op het congres van BACA in Utrecht 

- op Radio 1 een voordracht over de ontwikkeling van Veerkracht na schadelijke 

jeugdervaringen. 

- bij de aftrap van de Taskforce kindermishandeling Brabant een voordracht gehouden in de 

Goirlese schouwburg. 
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Doelstelling 2: 

Vanaf de oprichting van de stichting is, 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 voor het 

basisonderwijs. 

Verdere samenwerking met Stichting KinderrechtenNu. 

Er is een nauwe samenwerking aangegaan met Stichting Jeugd-Overwinnen in het kader van 

voorlichting en training van professionals.  

Doelstelling 3: 

Er is met hogescholen en de universiteit in Midden Brabant een samenwerking aangegaan 

voor het project dat een Educatief pakket over kindermishandeling maakt voor de 

onderwijzers van het Basisonderwijs.  

Doelstelling 4: 

Het project om een educatieve film over de aanpak van kindermishandeling te maken voor 

de leerkrachten van het basisonderwijs, is gestart met het verzamelen van input van 

professionals en ervaringsdeskundigen. 

Het script voor de film is geschreven aan de hand van deze input door Canto Libre Films. 

Doelstelling 5: 

De klankbordgroepen zijn geformeerd en aan hen is het eerste format van het filmproject 

voorgelegd. Op aanwijzing van deze kalnkbordgroepen is het format van het project 

veranderd. 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. Er is nu gekozen voor 4 korte docu-films in plaats van één 

lange speelfilm.  

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, 

(ortho)pedagogen, enzovoorts. En tot slot de deskundigheid van de hoogleraren aan 

universiteiten die onderzoek doen naar kindermishandeling.  
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Overige activiteiten: 

Promotiefilm voor Stichting KinderrechtenNU die in 2016 is gemaakt is verder uitgebreid. 

Korte voorlichtingsfilm over de ACE studie en de ontwikkeling van de Veerkracht is voorzien 

van ondertiteling in 16 talen en wereldwijd verspreid. 

In 2017 is het bestuur 3 keer voor een bestuursvergadering samengekomen om te besluiten 

over projecten start, voortgang en doorgang. De voorzittersfunctie is gewisseld en is nu 

ingevuld door Hans Jägers.  

Samenwerkingsverbanden   

In 2017 hebben wij weer 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 kijken wij voortdurend hoe de beide 

stichtingen elkaars effectiviteit kunnen versterken. 

Dit heeft geresulteerd in een vervolgproject op de 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 voorlichtingswerk is in 2017 door vrijwilligers verricht. Het filmwerk is 

uitbesteed aan Canto Libre Films. Het vertaal werk voor de ondertiteling van de 

voorlichtingsfilm is door vrijwilligers uit diverse landen gedaan. 

Plannen voor 2018 

- De zeer succesvolle voorlichtingspresentaties uitbreiden met sessies voor survivers. 

- Trainingssessies voor professionals over de gevolgen van kindermishandelling en de 

beste aanpak om hulp te bieden, in samenwerking met Stichting Jeugd-Overwinnen. 

- Klankbordsessies voor het Educatief project tegen kindermishandeling. 

- Afronden van het Educatief project tegen kindermishandeling. 


