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You may shoot me with your words, 
You may cut me with your eyes, 

You may kill me with your hatefulness 
But still, like air, I’ll rise. 
Copyright © 1978 Maya Angelou 
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Inleiding 
 
Stichting RISE is een landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel 
mishandeld zijn. We zijn een groeiplek en een beweging waar ontmoeting en (h)erkenning 
alsook bewustwording en verandering centraal staan. Daarbij focussen we op de relatie 
lichaam, verbinding en creativiteit. 
 
In de afgelopen twee jaren hebben wij het fundament van Stichting RISE gelegd. Dit hebben 
wij gedaan met als overkoepelend doel een bijdrage te leveren aan een sociaal 
rechtvaardiger samenleving waarin 1. ieders lichaam onaantastbaar is; 2. niemand wordt 
onderworpen aan (seksuele) (kinder)mishandeling, verwaarlozing en/of andere onmenselijke 
behandeling; 3. iedereen zonder onderscheid gelijke aanspraak heeft om gehoord te worden 
en recht heeft op bescherming, bijstand en daadwerkelijke rechtshulp; en 4. een ieder 
zonder discriminatie van welke aard ook het recht heeft op leven, vrijheid en 
onschendbaarheid van de eigen persoon. Dit overkoepelend doel is in overeenstemming met 
het Verdrag inzake de Rechten van het Kind; de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens; en de Nederlandse Grondwet. 
 
Op dit moment is de maatschappelijke realiteit in Nederland echter nog een andere. In 2014 
sprak het Nederlands Jeugd instituut (NJi) van een ruime 118.000 kinderen in de leeftijd van 
0-18 jaar die in 2010 werden blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling; ongeveer 3 
procent van het totaal aantal kinderen in Nederland. Hierbij vinden 50 à 70 kinderen per jaar 
(ofwel minimaal een kind per week) de dood; dit is naar internationale maatstaven hoog. 
 
In 2014 schatte de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderen dat ieder jaar 62.000 kinderen in Nederland voor de eerste keer slachtoffer worden 
van een vorm van seksueel geweld. Eén op de drie kinderen (32%) maakt ooit een vorm van 
seksueel geweld mee. Slechts 25% van de meldingen van seksueel misbruik worden door 
Veilig Thuis onderzocht. Bij vermoedens van seksueel misbruik leidt een aangifte bij de 
politie in 55% (ongeveer de helft) tot een studioverhoor. Van die 55% leidt slechts 25% tot 
een veroordeling van de dader. 
 
Gezien bovenstaande cijfers, waaruit blijkt dat (seksuele) kindermishandeling in Nederland 
van epidemische omvang is en de veiligheid van kinderen zeer onder druk staat, wil Stichting 
RISE meehelpen om ten aanzien van seksuele kindermishandeling in de maatschappij een 
bewustwordingsproces in beweging te zetten en een veranderingsproces teweeg te brengen. 
 
Stichting RISE doet dit door 1. het bieden van (h)erkenning en professionele 
ervaringsdeskundige begeleiding aan mensen die als kind seksueel mishandeld zijn; 2. het 
vergroten en verspreiden van kennis over seksuele kindermishandeling vanuit de 
belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling; en 3. het bevorderen van contact 
zowel innerlijk als tussen mensen die als kind seksueel mishandeld zijn en mensen die de 
ervaring van seksuele kindermishandeling niet van binnenuit kennen. 
 
Om meer mensen die als kind seksueel mishandeld zijn, professionals en andere 
geïnteresseerden te kunnen bereiken, dient Stichting RISE te groeien. In de komende twee 
jaren komt de focus van Stichting RISE dus op GROEI te liggen. 
 
In dit Beleidsplan zetten wij de plannen van Stichting RISE over 2019-2020 uiteen. Het doel 
van dit plan is groei van Stichting RISE realiseren, namelijk qua 1. naamsbekendheid, 2. 
diversiteit, 3. deskundigheid, 4. liquiditeit, 5. activiteit en 6. samenwerking. Dit alles vanuit de 
hoop dat meer mensen hun weg naar Stichting RISE kunnen vinden. 
 

Bestuur Stichting RISE 
december 2018  
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1 Over Stichting RISE 
 
Stichting RISE is een initiatief van Janine Klungel, Lien Daams en Diana Bierings. Op 23 juni 
2017 hebben zij in Zutphen Stichting RISE officieel opgericht. 
 
Zij kennen elkaar van de voormalige landelijke Vereniging tegen Seksuele 
Kindermishandeling binnen gezin, familie en vertrouwensrelaties (VSK) (1982-2012), de 
eerste beweging tegen seksuele kindermishandeling die zich in Nederland ontwikkelde. 
 
Hun inzet is om het belangrijke werk van de VSK voort te zetten, omdat het probleem van 
seksuele kindermishandeling en de schade die het mensen en de samenleving berokkent 
onverminderd groot zijn. 
 
Met Stichting RISE willen zij van betekenis zijn voor mensen die als kind seksueel 
mishandeld zijn. Dit doen zij door te focussen op de relatie lichaam, verbinding en creativiteit. 
 
De oprichting van Stichting RISE is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Steunfonds 
Bestrijding Seksuele Kindermishandeling. 
 
 
1.1 Naam 
 
RISE (Engels) ~ 1 opstaan, verrijzen 2 opkomst 3 groeien, toenemen 
 
RISE ontleent haar naam aan het gedicht ‘Still I rise’ (1978) van Maya Angelou (1928-2014), 
een Amerikaanse dichteres, schrijfster en activiste die op zevenjarige leeftijd werd verkracht, 
voor vijf jaar stopte met praten en haar stem (her)vond in poëzie. 
 
In dit gedicht bevrijdt Angelou zichzelf. Wat haar ook overkomt, wat haar ook wordt 
voorgehouden, zij zal altijd opstaan. Zij zal boven onderdrukking, pijn en angst uitstijgen. En 
wel vol kracht, dromen, hoop en mogelijkheden. 
 
Vanuit deze intentie is Stichting RISE opgericht. 
 
 
1.2 Still I rise 
 
You may write me down in history 
With your bitter, twisted lies, 
You may trod me in the very dirt 
But still, like dust, I’ll rise. 
 
Does my sassiness upset you? 
Why are you beset with gloom? 
‘Cause I walk like I’ve got oil wells 
Pumping in my living room. 
 
Just like moons and like suns, 
With the certainty of tides, 
Just like hopes springing high, 
Still I’ll rise. 
 
Did you want to see me broken? 
Bowed head and lowered eyes? 
Shoulders falling down like teardrops, 
Weakened by my soulful cries? 
 
Copyright © 1978 Maya Angelou 

Does my haughtiness offend you? 
Don’t you take it awful hard 
‘Cause I laugh like I’ve got gold mines 
Diggin’ in my own backyard. 
 
You may shoot me with your words, 
You may cut me with your eyes, 
You may kill me with your hatefulness 
But still, like air, I’ll rise. 
 
Does my sexiness upset you? 
Does it come as a surprise 
That I dance like I’ve got diamonds 
At the meeting of my thighs? 
 

Out of the huts of history’s shame 
I rise 
Up from a past that’s rooted in pain 
I rise 
I’m a black ocean, leaping and wide, 
Welling and swelling I bear in the tide. 
 
Leaving behind nights of terror and fear 
I rise 
Into a daybreak that’s wondrously clear 
I rise 
Bringing the gifts that my ancestors 
gave, 
I am the dream and the hope of the 
slave. 
I rise 
I rise 
I rise. 
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1.3 Missie 
 
Stichting RISE wil als een diep gewortelde en sterk gegronde alsook rijk groeiende en 
weelderig vertakkende levensboom zijn. Een plek waar mensen die seksueel mishandeld zijn 
samenkomen om elkaar te ontmoeten, om vanuit henzelf en aan elkaar (verder) te groeien 
en om bewustwording te verspreiden. 
 
RISE staat voor levenskracht en transformatie. Zij ontkiemt, groeit, staat en werpt haar 
vruchten af. Opdat alle mensen in de Nederlandse samenleving veilig kunnen opgroeien en 
uitgroeien tot de mensen die zij in wezen zijn. 
 
 
1.4 Visie 
 
Stichting RISE streeft naar een sociaal rechtvaardige samenleving waarin: 
 
- ieders lichaam onaantastbaar is; 
- niemand wordt onderworpen aan (seksuele) (kinder)mishandeling, verwaarlozing 

en/of andere onmenselijke behandeling; 
- iedereen zonder onderscheid gelijke aanspraak heeft om gehoord te worden en 

recht heeft op bescherming, bijstand en daadwerkelijke rechtshulp; 
- een ieder zonder discriminatie van welke aard ook het recht heeft op leven, vrijheid 

en onschendbaarheid van de eigen persoon. 
 
We willen een zo divers mogelijke gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis voelt. 
 
 
1.5 Kernwaarden 
 
- RISE is een groeiplek en beweging; 
- RISE staat voor ontmoeting, (h)erkenning, bewustwording en verandering; 
- RISE is gegrond in de relatie lichaam, verbinding en creativiteit; 
- RISE waarborgt veiligheid, vertrouwen en respect; 
- RISE gelooft in humor, speelsheid en plezier; 
- RISE is overtuigd van eigen kracht; 
- RISE is sterk in kwetsbaarheid. 
 
 
1.6 Doelgroep 
 
1. Mensen die als kind seksueel mishandeld zijn; 
2. Professionals die mensen die seksueel mishandeld zijn begeleiden op de eigen 

weg naar herstel; 
3. Mensen die op wat voor manier dan ook baat kunnen hebben bij de activiteiten die 

Stichting RISE organiseert. 
 
 
1.7 Doelstellingen 
 
1. het bieden van (h)erkenning en professionele ervaringsdeskundige begeleiding 

aan mensen die als kind seksueel mishandeld zijn; 
2. het vergroten en verspreiden van kennis over seksuele kindermishandeling vanuit 

de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling; 
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3. het bevorderen van contact zowel innerlijk als tussen mensen die als kind 
seksueel mishandeld zijn en mensen die de ervaring van seksuele 
kindermishandeling niet van binnenuit kennen. 

 
Dit alles met speciale aandacht voor de relatie tussen lichaam, verbinding en creativiteit. 
 
 
1.8 Strategie 
 
In 2019-2020 is het toekomstbeeld van Stichting RISE dat: 
 
- De naamsbekendheid van Stichting RISE is gegroeid gezien meer mensen de 

website alsook de Facebook- en LinkedIn-pagina van Stichting RISE bezoeken en 
volgen. 

- De diversiteit – qua gender, etniciteit en leeftijd – van het bestuur van Stichting 
RISE is gegroeid evenals de diversiteit aan deelnemers die gebruikmaken van de 
door Stichting RISE aangeboden activiteiten. 

- De deskundigheid van de bestuursleden van Stichting RISE is gegroeid als gevolg 
van deelname aan kennis- en ervaringsvergrotende activiteiten gerelateerd aan 
het thema seksuele kindermishandeling. 

- De liquiditeit van Stichting RISE is gegroeid, opdat zij aan de 
betalingsverplichtingen voor de voortgang van Stichting RISE en 6 activiteiten kan 
voldoen. 

- De activiteit van Stichting RISE is gegroeid met minimaal 2 activiteiten per 
aandachtsgebied: 2 hulpverleningsactiviteiten, 2 kennisactiviteiten, en 2 
contactactiviteiten. Kortom, in totaal 6 activiteiten. 

- De samenwerking van Stichting RISE is gegroeid door middel van ontmoetingen 
met en deelname aan activiteiten van andere organisaties/partijen die zich inzetten 
voor slachtoffers van seksuele kindermishandeling. 
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2 Huidige situatie 
 
In de afgelopen twee jaren 2017-2018 heeft Stichting RISE het fundament voor de 
organisatie gelegd. De oprichting van Stichting RISE is afgerond en haar eerste activiteit – 
het And Still I RISE Weekend – georganiseerd, uitgevoerd en heel positief geëvalueerd. 
 
De doelen van voorgaande jaren zijn hiermee gehaald. Echter hebben zij meer tijd dan 
verwacht in beslag genomen. Een enthousiast aangegaan samenwerkingsverband binnen 
het project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL) van Beatrix 
Verhofstad/Stichting Emerge liep om te uiteen liggende visies stuk. Het bestuurslid Diana 
Bierings (penningmeester) besloot met haar werkzaamheden voor Stichting RISE te 
stoppen. Hierdoor liepen we vertraging op, maar met veel passie en geduld hebben we de 
oprichting van Stichting RISE en de organisatie van het And Still I RISE Weekend eind 2018 
alsnog weten te realiseren. 
 
In de afgelopen twee jaren heeft Stichting RISE ± 300 mensen die belang hechten aan een 
organisatie op het gebied van seksuele kindermishandeling bereikt. 
 
 
2.1 Activiteiten van de organisatie 
 
De activiteiten die Stichting RISE aanbiedt zijn gegrond in de relatie lichaam, verbinding en 
creativiteit. 
 
 
2.2 Activiteiten 
 
Stichting RISE biedt de volgende activiteiten: 
 
1. professionele ervaringsdeskundige begeleiding bij herstel van trauma als gevolg 

van seksuele kindermishandeling; 
2. kennisvergroting en -verspreiding vanuit de belichaamde ervaring van seksuele 

kindermishandeling; 
3. bevordering van contact, zowel innerlijk als tussen lotgenoten alsook met mensen 

die de ervaring van seksuele kindermishandeling niet van binnenuit kennen. 
 
 
2.2.1 Hulpverleningsactiviteiten 
 
In de afgelopen jaren heeft Stichting RISE allereerst gefocust op de ontwikkeling en 
uitvoering van een hulpverleningsactiviteit, namelijk het And Still I RISE Weekend. 
 
 
2.2.1.1 And Still I RISE Weekend 
 
Het And Still I RISE Weekend is bedoeld voor mensen die als kind seksueel mishandeld zijn 
en de ontwikkeling in het eigen unieke herstelproces (weer) op gang willen brengen. 
 
In het weekend staat (h)erkenning van de traumatische ervaringen als gevolg van seksuele 
kindermishandeling centraal. Als ingang nemen we het lichaam. Daarin liggen de 
traumatische ervaringen als herinneringen opgeslagen. Deze zijn vaak moeilijk onder 
woorden te brengen. 
 
In een laagdrempelige en veilige omgeving worden je afwisselende lichaamsgerichte 
therapeutische werkvormen – o.a. lichaams- en systemisch werk, innerlijk kind- en 
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krachtwerk alsook spelen en bewegen met creatieve materialen – aangeboden. Zo kunnen 
zij onderzoeken welke werkvormen hen aanspreken en welke niet. 
 
Thema’s die gedurende het weekend aan bod komen zijn o.a. contact maken, veiligheid en 
vertrouwen, gehechtheid en relaties, behoeften en grenzen aangeven, ruimte innemen, 
ontspanning, innerlijk kind en beschermende volwassene alsook het voelen van kracht en 
het ervaren van emoties. Dit betekent echter niet dat het weekend vooral zwaar zal zijn; 
integendeel, er is ook ruimte voor humor, speelsheid en plezier. 
 
Het doel is dat deelnemers gedurende het weekend een ontdekkingstocht beleven waarin zij 
hun lichamelijke traumasporen beter leren kennen. Aan het einde van het weekend hebben 
zij meer grip op welke vervolgstappen zij in het eigen herstelproces kunnen zetten. 
 
Dit alles in contact met lotgenoten en professionele begeleiders die de betekenis van 
seksuele kindermishandeling van binnenuit kennen. 
 
Van 24 t/m 26 november 2017 organiseerde Stichting RISE het eerste And Still I RISE 
Weekend speciaal bedoeld voor vrouwen in Conferentiecentrum De Glind. Dit And Still I 
RISE Weekend is enorm goed verlopen en heel positief geëvalueerd. Daarom wil Stichting 
RISE in de toekomst deze activiteit graag structureel voortzetten; het liefst twee keer per 
jaar. 
 
 
2.2.2 Kennisactiviteiten 
 
In juni 2017 zijn we enthousiast een samenwerkingsverband met Beatrix 
Verhofstad/Stichting Emerge aangegaan in het kader van haar project Co-creatie Filmboek 
Emerging Body Language (EBL). Het project sloot namelijk goed aan bij Stichting RISE’s 
tweede doelstelling: het vergroten en verspreiden van kennis over seksuele 
kindermishandeling vanuit de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling. 
 
Als kennisactiviteit zagen/zien wij de grote waarde in van de lichaamsgerichte methodiek 
EBL voor het herstelproces van mensen die als kind seksueel mishandeld zijn alsook de 
communicatieve kracht van een Filmboek EBL waarvan mensen die als kind seksueel 
mishandeld zijn de dragers zijn. 
 
 
2.2.2.1 Project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL) 
 
De doelstelling van het project Co-creatie Filmboek Emerging Body Language (EBL) is om in 
co-creatie tussen hulpvragers – mensen die als kind seksueel mishandeld zijn –
hulpverleners – professionele ervaringsdeskundige EBL therapeuten – en andere 
zorgprofessionals te komen tot een filmboek waarin de nonverbale lichaamsgerichte 
behandelmethodiek Emerging Body Language (EBL) op film in beeld wordt gebracht en 
toegankelijk wordt gemaakt voor hulpvragers, hulpverleners en de zorg in het algemeen.  
 
In 2017 hebben wij ons met veel energie voor het welslagen van het project Co-creatie 
Filmboek Emerging Body Language (EBL) ingezet. Via onze achterban hebben we mensen 
uitgenodigd om aan het project deel te nemen, we gaven het project op schrift mede vorm, 
we werkten mee aan een promotiefilm, we schreven subsidieaanvragen en wierven 
financiële middelen ten behoeve van het project. 
 
Op 21 november 2017 hebben we helaas het besluit moeten nemen om het 
samenwerkingsverband met Beatrix Verhofstad/Stichting Emerge stop te zetten. Onze visies 
liggen te ver uiteen. Dit betekent dat we dit project in de toekomst niet zullen voortzetten.  
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2.2.3 Contactactiviteiten 
 
In de afgelopen twee jaar heeft Stichting RISE verder nog geen activiteiten georganiseerd 
die specifiek focussen op de bevordering van contact. In 2018 zijn we met de ontwikkeling 
van contactactiviteiten begonnen en we hopen in de periode van 2019-2020 minimaal 2 
contactactiviteiten te organiseren. 
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3 Toekomst 
 
Het doel van dit Beleidsplan is groei van Stichting RISE realiseren. Dit alles in de hoop dat 
meer mensen die als kind seksueel mishandeld zijn en andere geïnteresseerden hun weg 
naar Stichting RISE kunnen vinden. 
 
 
3.1 Speerpunten 
 
Om te kunnen groeien, legt Stichting RISE in 2019-2020 de nadruk op de volgende 
speerpunten: 1. naamsbekendheid, 2. diversiteit, 3. deskundigheid, 4. liquiditeit, 5. activiteit 
en 6. samenwerking. 
 
 
3.1.1 Naamsbekendheid 
 
Het eerste speerpunt betreft: naamsbekendheid. 
 
De naamsbekendheid van Stichting RISE gaan we meten door de groei van 
bezoekersaantallen van de website van Stichting RISE en volgers van Stichting RISE op 
Facebook en LinkedIn administratief bij te houden. 
 
2019 
Op 31 december 2019 weten 500 mensen die als kind seksueel mishandeld zijn van het 
bestaan van Stichting RISE en hebben zij hun weg naar Stichting RISE gevonden. 
 
2020 
Op 31 december 2020 weten 750 mensen die als kind seksueel mishandeld zijn van het 
bestaan van Stichting RISE en hebben zij hun weg naar Stichting RISE gevonden. 
 
 
3.1.2 Diversiteit 
 
Het tweede speerpunt betreft: diversiteit. 
 
De diversiteit van Stichting RISE gaan we meten door de groei van het aantal bestuursleden 
met een gevarieerde culturele en sociaal-economische achtergrond, geslacht, huidskleur, 
religie, leeftijd en seksuele oriëntatie, of andere kenmerken die naast de ervaring van 
seksuele kindermishandeling hun positie in de maatschappij vormen. 
 
2019 
Op 31 december 2019 is het bestuur van Stichting RISE gegroeid met minimaal 1 bestuurslid 
– in ieder geval een penningmeester – die de diversiteit binnen de doelgroep mensen die 
seksueel mishandeld zijn vertegenwoordigt; er is ook geïnvesteerd in een stevige onderlinge 
werkrelatie. 
 
2020 
Op 31 december 2020 is het bestuur van Stichting RISE gegroeid met 3 leden – naast de 
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester – die de diversiteit binnen de doelgroep 
mensen die seksueel mishandeld zijn vertegenwoordigen; er is ook geïnvesteerd in een 
stevige onderlinge werkrelatie. 
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3.1.3 Deskundigheid 
 
Het derde speerpunt betreft: deskundigheid. 
 
De deskundigheid van Stichting RISE gaan we meten door de groei van het aantal kennis- 
en ervaringsvergrotende activiteiten gerelateerd aan het thema seksuele kindermishandeling 
waaraan bestuursleden vanuit Stichting RISE deelnemen. 
 
2019 
Op 31 december 2019 heeft ten minste 1 bestuurslid vanuit Stichting RISE deelgenomen 
aan een deskundigheidsbevordende activiteit gerelateerd aan het thema seksuele 
kindermishandeling. 
 
2020 
Op 31 december 2020 hebben ten minste 3 bestuursleden vanuit Stichting RISE 
deelgenomen aan een deskundigheidsbevordende activiteit gerelateerd aan het thema 
seksuele kindermishandeling. 
 
 
3.1.4 Liquiditeit 
 
Het vierde speerpunt betreft: liquiditeit. 
 
De liquiditeit van Stichting RISE gaan we meten door de groei van binnenkomende 
geldstromen. 
 
2019 
Op 31 december 2019 heeft Stichting RISE voldoende financiële middelen door middel van 
subsidie-aanvragen en donaties bijeengebracht om aan haar lopende betalingsverplichtingen 
te voldoen: de continuïteit van Stichting RISE en de uitvoering van 3 activiteiten. 
 
2020 
Op 31 december 2020 heeft Stichting RISE voldoende financiële middelen door middel van 
subsidie-aanvragen en donaties bijeengebracht om aan haar lopende betalingsverplichtingen 
te voldoen: de continuïteit van Stichting RISE en de uitvoering van 6 activiteiten. 
 
 
3.1.5 Activiteit 
 
Het vijfde speerpunt betreft: activiteit. 
 
De activiteit van Stichting RISE gaan we meten door de groei van het aantal activiteiten. 
 
2019 
Op 31 december 2019 heeft Stichting RISE minimaal 1 activiteit per aandachtsgebied 
geboden: 1 hulpverleningsactiviteit; 1 kennisactiviteit; en 1 contactactiviteit. Kortom, in totaal 
3 activiteiten. 
 
2020 
Op 31 december 2020 heeft Stichting RISE minimaal 2 activiteiten per aandachtsgebied 
geboden: 2 hulpverleningsactiviteiten; 2 kennisactiviteiten; en 2 contactactiviteiten. Kortom, 
in totaal 6 activiteiten. 
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3.1.6 Samenwerking 
 
Het zesde speerpunt betreft: samenwerking. 
 
De samenwerking van Stichting RISE gaan we meten door de groei van ontmoetingen met 
en deelname aan activiteiten van andere organisaties/partijen die zich inzetten voor 
slachtoffers van seksuele kindermishandeling. 
 
2019 
Op 31 december 2019 hebben ten minste 2 bestuursleden van Stichting RISE een 
ontmoeting gehad en/of deelgenomen aan een activiteit van een andere organisatie/partij die 
zich inzet voor slachtoffers van seksuele kindermishandeling. 
 
2020 
Op 31 december 2020 hebben ten minste 4 bestuursleden van Stichting RISE een 
ontmoeting gehad en/of deelgenomen aan een activiteit van een andere organisatie/partij die 
zich inzet voor slachtoffers van seksuele kindermishandeling. 
 
  



 

 

14 © 2018 – Stichting RISE – stichtingrise@gmail.com – KvK 69033838 

4 Organisatie 
 
De mensen die zich voor Stichting RISE inzetten werken zoveel mogelijk vanuit zowel 
professionele- als ervaringsdeskundigheid op het gebied van seksuele kindermishandeling. 
 
De diep geleefde en belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling, de relaties en 
reflectie die nodig zijn om de eigen ervaring te overstijgen en onze opgedane scholing maakt 
in onze visie dat professionele ervaringsdeskundige kennis van wezenlijk belang is in een 
samenleving waarin op seksuele kindermishandeling nog steeds een taboe rust en 
slachtoffers van seksuele kindermishandeling regelmatig gestigmatiseerd worden. 
 
De weg die wij hebben afgelegd om onze persoonlijke ervaring met seksuele 
kindermishandeling zo te verwerken en door te werken dat deze van meerwaarde voor 
anderen zou kunnen zijn – zowel voor mensen die als kind seksueel mishandeld zijn als voor 
mensen die de ervaring van seksuele kindermishandeling niet van binnenuit kennen – is 
diepgaand en blijft in continue ontwikkeling. Wij dragen zorg voor elkaar in intervisie. 
 
 
4.1 Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting RISE bestaat uit: 
 
Voorzitter:  Mevr. J.J. Klungel (Janine) 
Secretaris:  Mevr. J.E.M. Daams (Lien) 
Penningmeester: Deze functie is momenteel vacant 
 
Zij ontvangen geen beloning voor de uitvoering van hun bestuurstaken. 
 
 
4.2 Werknemers 
 
Stichting RISE heeft geen werknemers in dienst. Zij werkt zoveel als mogelijk met mensen 
die zowel professioneel - als ervaringsdeskundig zijn op het gebied van seksuele 
kindermishandeling. Om haar activiteiten uit te kunnen voeren, huurt Stichting RISE soms 
professioneel-ervaringsdeskundige mensen op het gebied van seksuele kindermishandeling 
in. Een voorbeeld van zo’n activiteit is het And Still I RISE Weekend. 
 
Buiten de bestuursleden heeft Stichting vooralsnog geen gebruik gemaakt van vrijwilligers. 
Om haar activiteiten over 2019-2020 uit te kunnen voeren, hoopt Stichting RISE met 
vrijwilligers samen te gaan werken. 
 
Tot nu toe is één commissie onderdeel van Stichting RISE, namelijk de commissie And Still I 
RISE Weekend. Deze draagt zorg voor de organisatie ervan. 
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5 Financiën 
 
Over de periode 2017-2018 heeft Stichting RISE financiële steun van Stichting Steunfonds 
Bestrijding Seksuele Kindermishandeling ontvangen ten behoeve van de oprichting van 
Stichting RISE en de organisatie van het And Still I RISE Weekend. Wij zijn het Steunfonds 
BSK heel erkentelijk voor hun steun. 
 
 
5.1 Werving van gelden 
 
Om groei te kunnen realiseren, heeft Stichting RISE meer financiële middelen nodig. Om in 
de voortgang van Stichting RISE over de periode 2019-2020 te kunnen voorzien, heeft 
Stichting RISE opnieuw financiële steun bij het Steunfonds BSK aangevraagd. Ditzelfde 
geldt voor de organisatie van het And Still I RISE Weekend in 2019. 
 
Hiermee hebben wij nog niet de financiële middelen voor de organisatie van de andere 
activiteiten die Stichting RISE in dit Beleidsplan 2019-2020 uiteen heeft gezet. Daartoe gaat 
Stichting RISE op zoek naar andere financieringskanalen. Allereerst via subsidiegevers als 
het Fonds Slachtofferhulp. 
 
Afgezien van de grootte van het probleem van seksuele kindermishandeling in de 
Nederlandse maatschappij, is het aantal subsidiegevers in Nederland dat initiatieven op het 
gebied van seksuele kindermishandeling ondersteunt dun bezaaid. Dit betekent dat Stichting 
RISE naast subsidiegevers op zoek dient te gaan naar andere wervingskanalen. 
 
Nadat de website van Stichting RISE op 8 november 2018 online ging, ontving zij een 
donatie. Wij zijn hier heel blij mee en hopen met de verwerving van een ANBI-status het voor 
meer mensen belastingtechnisch aantrekkelijker te maken om Stichting RISE met een 
donatie financieel te ondersteunen. 
 
Uiteindelijk wil Stichting RISE naar een situatie toe dat zij zo min mogelijk afhankelijk is van 
subsidiegelden en donaties. Stichting RISE wil daarom activiteiten ontwikkelen waarmee zij 
in haar eigen voortbestaan kan voorzien. 
 
 
5.2 Beheer en besteding van gelden 
 
Stichting RISE heeft geen vermogen. 
 
Stichting RISE zou wel graag wat vermogen opbouwen om structureel in de voortgang van 
de organisatie en de uitvoering van activiteiten te kunnen voorzien. 
 
Hetzelfde geldt voor een buffer. Tot nu toe hebben we voornamelijk subsidies voor de 
uitvoering van projecten verworven. Zodra het project is afgerond, beschikt Stichting RISE 
niet meer over financiële middelen voor o.a. onverwachte uitgaven. Dit maakt het 
voortbestaan van Stichting RISE heel risicovol. Daarom wil Stichting RISE zich inzetten voor 
het verwerven van gelden. Daarbij hoopt zij op inkomsten uit donaties, opdat Stichting RISE 
haar doelstellingen kan blijven realiseren. 
 


