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Vraag 1 Hoe heb je over de lezing gehoord? 

1 Via … (naam bekende van Stichting RISE) 

2 Via Rise site 

3 Via LinkedIn 

4 Internet 

5 Via Revief? of site 

6 Via de Nieuwsbrief van Stichting Rise 

7 Ik volg Griet op FB en zij noemde het ergens. 

8 Uitnodiging per mail van Janine 

9 Via familie 

10 Via mijn vrouw 

11 Via mijn zoektocht naar lotgenotencontact 

12 Via de site van Griet 

13 Via vriendin 

14 Via lotgenotenseksueelgeweld.nl 

15 Uitgenodigd via mail 

16 Via mijn dochter 

17 Uitnodiging van … (naam bekende van Stichting RISE) Stichting VPKK 

18 Via Facebook 

19 Op FB zien langskomen en binnen een lotgenotengroep op FB (NL Heelt) 

20 Facebook 

21 Via vriendin 

22 Website Griet / via vriendin 

23 
Zag ’t in een mail over de bijeenkomsten die georganiseerd worden in het kader 
van aandacht voor huiselijk geweld. 

24 Gezocht naar een lezing van Griet Op de Beeck (via google) 

25 Collega in jeugdhulp 

26 Via mijn echtgenoot 

27 Via Facebook 

28 Van een vriendin 

29 Via Janine Klungel 

30 Via Liane Sloos 

31 Facebook 

32 Lotgenotendag Revief september 2019 

33 Via lotgenotengroep (partner) 

34 Via een vriendin 

35 FB 

36 Via FB 

37 Via vriendin 

38 Via Liane 

39 Van … (naam bekende van Stichting RISE) 

40 Nieuwsbrief Stichting Rise 

41 Via Facebook Project Speak Now 

42 Via een vriendin 

43 Ik volg Griet Op de Beeck op FB 

44 Via iemand die ik ken … (beschrijving van de kennis) 

45 Via een kennis van Slachtofferhulp 

46 Enerverend; leerzaam; doeltreffend; gaaf 

47 Internet, website Rise 

48 Op de website van Rise 

 

Vraag 2 Met wat voor verwachtingen ben je hier naartoe gekomen? 

1 Mooie inspirerende lezing van Griet Op de Beeck, als fan … 
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2 Geen 

3 Blanco qua lezing, herkenning met elkaar, triggerend van gevoelens 

4 Blanco, zin in! 

5 Herkenning 

6 Ik wilde naast de lezing van Griet heel graag de Kunst bekijken. 

7 Geen. Vooral geïnteresseerd in hoe en wat Griet zou vertellen. 

8 
Ik verwachtte een lezing die vooral over seksueel misbruik zou gaan met evt. tips 
die ik als hulpverlener zou kunnen gebruiken. 

9 Afwachtend 

10 Ondersteuningstips? 

11 Luisteren naar de mooie woorden, steun, herkenning. 

12 Met de verwachting om een mooi mens te horen praten. 

13 Griet horen praten. 

14 Een leuke lezing over Griet haar boeken en bespreken van het thema. 

15 Open 

16 Informatieve lezing 

17 Herkenbaarheid 

18 
In maart ben ik ook naar een lezing geweest. Griet is zo geweldig. En ze heeft 
wat in mijn boek geschreven. 

19 Geen specifieke 

20 Griet Op de Beeck ontmoeten. 

21 Griet nader te horen praten over haar ervaring. 

22 Hoge 

23 
Geen, ik ben onder de indruk geraakt van hoe Griet haar verleden met misbruik 
een plek heeft kunnen geven. Nieuwsgierig naar wie er in haar jeugd ertoe deed, 
rol? Waar moeten we als jeugdwerkers op letten? 

24 Open en benieuwd naar de lezing 

25 Open; geen idee 

26 Zonder verwachtingen open voor wat er komt 

27 
Had verwacht dat Griet Op de Beeck explicietere vragen werden gesteld, maar 
weet niet precies wat ik verwachten moest/kon verwachten. 

28 Naar een positief interessante lezing 

29 
Ik verwachtte een mooie en boeiende lezing en mijn verwachtingen zijn 
ruimschoots overtroffen. 

30 
Ik had de hoop interessante dingen te horen die ik in mijn werk als hulpverlener 
kan gebruiken. 

31 Griet ontmoeten. 

32 Goede 

33 Delen 

34 
Zoveel mogelijk met open houding. Ook enigszins gespannen, omdat het voelt 
als teruggaan naar het misbruik. 

35 Een middag met herkenning en gemeenschapsgevoel 

36 Zeer hoge verwachting, zeker waar gemaakt 

37 Met hoge verwachting, maar helemaal ingelost 

38 Open zonder verwachting 

39 Meer leren over hoe Griet de afgelopen tijd heeft meegemaakt. 

40 Meer horen van/over Griet Op de Beeck. (Oude) bekenden treffen.  

41 Een inspirerende middag 

42 M&G Griet, maar vooral een gezellige en inspirerende middag 

43 Een inspirerende lezing in gezelschap van lotgenoten, veilig maar confronterend 

44 Open 

45 Geen 

46 Afkijken hoe en met welke beeldende en geniale bewoordingen Griet het 
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misbruik uit. Ik heb zelf lezing-vrees: ze gaf me inspiratie! 

47 Open, Griet een bijzonder mens 

48 Ik was heel erg benieuwd naar Griets lezing. 

 

Vraag 3 Wat vind je van de organisatie? 

1 Prima! 

2 Magnifique 

3 
Goed dat het er is. Mooi gekozen naam die ik meteen associeerde met Maya 
Angelou. 

4 Top!! 

5 Erg blij dat Rise bestaat en dit organiseert! 

6 Goed geregeld en georganiseerd, mooie locatie. 

7 Mooi en heel belangrijk 

8 Perfect 

9 Prima 

10 Prima 

11 Heel goed 

12 Fantastisch 

13 Prima 

14 Goed 

15 Goed georganiseerd! 

16 Heel goed 

17 
Goed georganiseerd vanaf de ontvangst tot en met het naar buiten gaan 
(rugzakje) 

18 Geweldig 

19 Zeer goed! 

20 Met veel zorg & liefde & aandacht 

21  

22 
Goed georganiseerd. Geweldige keuze voor Griet Op de Beeck, een geweldige 
schrijfster en spreker! 

23 Prima 

24 Goed, betaalbaar, prettig, open 

25 Keurig en warm welkomend 

26 Prima! 

27 Prima 

28 Goed, zorgvuldig 

29 Heel goed en een heel fijne sfeer. 

30 Prima! 

31 Goed 

32 Uitstekend 

33 Heel goed 

34 
Prima! Goede informatie, met nog een duidelijke mail gisteren. Hartelijk, netjes, 
veilig, open 

35 Heel goed. Heel zorgvuldig. 

36 Warm! 

37 Uitstekend! 

38 Top 

39 Zeer zeer goed 

40 Top! 

41 Top. Goed geregeld. 

42 Netjes, alles is goed verzorgd en aanpassingen leken niet heel lastig te maken. 

43 Fantastisch! Persoonlijk, attent en vakkundig. 

44 Goed fijn evenement. 
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45 ? 

46 Top 10 

47 Uitstekend 

48 Perfect 

 

Vraag 4 Hoe waardeer je de bijeenkomst in haar totaliteit? 

1 Goed verzorgd, inspirerend 

2 10 

3 
Waardevol. Tip: graag had ik in een georganiseerde setting nog willen napraten 
over wat er naar voren kwam. 

4 Top, dikke 10! 

5 Heel erg fijn, heb er veel aan gehad. 

6 Goed 

7 Goed georganiseerd, zorgvuldig en met gevoel 

8 
Prachtige lezing met een mooie balans tussen diepgang en luchtigheid, 
eerlijkheid en humor. Over hoop, veerkracht, liefde en het vinden van je eigen 
erkenning. 

9 Heel waardevol, vooral het vragenrondje. 

10 Goed 

11 Heel goed 

12 10 

13 10! 

14 Heel leuk en fijn 

15 Prima! 

16 Heel goed 

17 8 

18 goed 

19 Heel fijn en waardevol 

20 Prima! 

21 7 

22 
Hele goede lezing. Was daar graag mee geëindigd. Vragenronde had voor mij 
niet gehoeven. 

23 Inspiratie, genoten van haar realisme en humor. 

24 8 

25 9 

26 Heel waardevol 

27 Warme mensen, warm gevoel 

28 9+ 

29 Heel goed; waardevolle en warme middag die me geraakt en geïnspireerd heeft. 

30 Heel goed, prettige sfeer, open sfeer 

31 Goed. Vind de ‘vragen’ na een lezing (bijna) nooit zinvol. Zo ook vandaag. 

32 Heel erg goed 

33 Goed verzorgd 

34 Het was goed. Prima lezing, imponerend, inspirerend, krachtig, eerlijk en integer. 

35 9 

36 Goed gedaan 

37 Zeer goed 

38 Goede sfeer, vertrouwd 

39 Goede sfeer 

40 Heel goed. Mooie lezing, goed geregeld, mooi die kunst in de foyer. 

41 Ik vond het een prachtige middag. 

42 8/10 

43 Heel erg fijn 



 

 

6 © 2019 – Stichting RISE – info@stichtingrise.nl – KvK 69033838 

44 Fijn erkenning herkenning samenzijn 10 

45 Prettige sfeer, heel informeel, laagdrempelig, fijn, helpend 

46 Van grote betekenis en zinvol 

47 Zeer goed 

48 Heel erg professioneel en warm 

 

Vraag 5 Heb je nog overige opmerkingen of suggesties? 

1  

2 Zou het niet weten → prima middag 

3 
Zie 4. Tafel uit de loop van de rij. Ga zo door en verbind en help organisaties en 
hulp in kaart te brengen. 

4 Onder de indruk v.d. perfecte organisatie. Doet me verlangen naar meer! 

5 Ga zo door! Dank jullie voor jullie inzet! 

6 Keep going your good job. 

7 Bedankt!! 

8 Ga zo door, jullie zijn top! Warme ontvangst en nazit. 

9 / 

10 Nee 

11 Dank! 

12 Als ik ooit iets kan betekenen: … (e-mailadres gast) 

13 
“Me too” kan wel als ’t over ‘vreemden’ gaat. “Me too” kan (nog) niet als ’t 
familieleden betreft. 

14  

15 Geen 

16  

17 Zet jullie werk gewoon voort. 

18 Jullie bedankt voor het organiseren. 

19 Nee! 

20 - 

21 Aanbod voor mensen om hun belevingen te delen → een verwijzing hiervoor. 

22 Ik vond sommige vragen niet op z’n plaats en ervoer ze als storend. 

23 - 

24 Nee, bedankt! 

25 Meer tijd voor vragen? 

26  

27 
Wellicht hadden jullie ook wat beelden van DWDD kunnen laten zien? 
(suggestie) waarop zij (Griet) had kunnen reageren. 

28 Nee 

29 Dankjewel! 

30  

31  

32 Doorgaan 

33  

34 Dank! Goed verzorgd met lage kosten en op een fijne plek. 

35 Heel veel succes met jullie prachtige stichting! 

36 Ik houd Rise in de gaten. Dank! 

37 Bij vragenstuk → alleen als er een vraag gesteld wordt → met een ? 

38  

39 Goed gekozen tijdstip 

40 Keep up the good work! 

41 Mooi initiatief! 

42 - 

43 Volgende keer een andere plek voor handtekening Griet ivm doorstroom? 
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44  

45  

46 
Dat ze dr boekjes vergeten is; brak het ijs; komisch. We kunnen altijd nog naar 
de winkel, toch? 

47 Nee 

48 Ga zo door – ik wil een volgende keer best helpen. 

 


