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Deze vindplaats geeft een groot deel weer van het aanbod in Nederland voor mensen die als 
kind (seksueel) mishandeld zijn. Immers kunnen wij als organisatie niet alles. 
 
Wij beseffen dat andere organisaties/personen op hun eigen terrein mogelijk beter zijn 
toegerust. Echter kunnen wij en willen wij geen uitspraak doen over de kwaliteit van de 
organisaties/personen die op deze lijst staan. Wij kennen ze niet allemaal van binnenuit. 
 
Wij hopen dat deze lijst een vindplaats voor velen zal zijn. Mocht je en/of jouw organisatie 
niet op deze lijst staan en zou je dit op prijs stellen, verzoeken wij je contact op te nemen via: 
info@stichtingrise.nl. Ook waarderen wij het als je via dit e-mailadres wilt helpen om deze 
lijst uit te breiden en/of wijzigingen door te geven. 
 
 
 
Lotgenotenvoorzieningen 
 
Lotgenotenorganisaties 
 
Algemeen 
 
Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid 
Organisatie die lotgenotenactiviteiten biedt aan volwassen slachtoffers van 
kindermishandeling: www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl. 
 
Revief 
Stichting die lotgenotencontact organiseert en het taboe van seksueel misbruik wil 
doorbreken door het onderwerp bespreekbaar te maken: www.revief.nl. 
 
Stichting Voor Ons 
Stichting die zich inzet voor het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten, voorlichting en 
preventie, het bespreekbaar maken van diverse vormen van (seksueel) geweld en 
verwaarlozing en het ondersteunen van elkaar: www.stichtingvoorons.nl. 
 
Van overleven naar Leven 
Ontmoetingsweekend voor lotgenoten van seksueel misbruik georganiseerd door 
ervaringsdeskundigen Cobi Voskuilen Miltenburg en Lien Daams: www.abdijvanberne.nl/wp-
content/uploads/2015/03/lotgenoten.pdf. 
 
 
Kunst 
 
Kunst uit geweld 
Stichting die zich richt op overlevenden van huiselijk geweld en seksueel misbruik en hen de 
mogelijkheid geeft hun ervaringen en verhalen te delen door middel van kunstuitingen: 
www.kunstuitgeweld.nl. 
 
Trauma Kunst Centrum 
Facebookpagina waarop volwassenen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt 
een podium wordt geboden om eigen kunstwerken te plaatsen en exposities in te richten: 
www.facebook.com/TraumaKunstCentrum/. 
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Mannen 
 
Seksueelmisbruik.info 
Website voor mannen die als jongen te maken hebben gehad met seksueel misbruik: 
www.seksueelmisbruik.info. 
 
 
Pleeggezinnen 
 
Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (SKIP) 
Stichting voor lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of 
pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn: 
www.stichtingskip.nl. 
 
 
Religieus 
 
Stichting Petra 
Organisatie die vanuit een christelijke visie psychosociale pastorale ondersteuning biedt aan 
slachtoffers van (kinder)mishandeling en (huiselijk) geweld: www.stichtingpetra.nl. 
 
Reclaimed Voices 
Stichting die lotgenotenbijeenkomsten organiseert voor slachtoffers van seksueel misbruik 
binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen: www.reclaimedvoices.org. 
 
VrouwenPlatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) 
Stichting die een stem aan mannen en vrouwen met een geschiedenis van 
kindermishandeling en -misbruik in de RKK geeft en hen ondersteunt in hun streven naar 
erkenning en genoegdoening: www.vpkk.nl. 
 
Reformatorisch Meldpunt 
Stichting die slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik in de reformatorische 
gezindte wil bijstaan en seksueel misbruik in de reformatorische gezindte wil bijdragen 
voorkomen: www.ikmeldhet.nl. 
 
Stichting VPSG – advies en ondersteuning bij seksueel geweld, godsdienst en 
zingeving 
Stichting die advies en ondersteuning biedt bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en 
zingeving: www.vpsg.nl. 
 
 
Digitale platforms en fora 
 
Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) 
Online platform met forum en chat voor vrouwen én mannen die seksueel misbruik of 
seksueel geweld hebben meegemaakt met als doel herkenning, begrip en steun bij elkaar te 
vinden: www.lotgenotenseksueelgeweld.nl. 
 
Lotgenotencontact seksueel misbruik (LCSM) 
Plek waar lotgenoten veilig en anoniem kunnen chatten en hun persoonlijke ervaringen 
kunnen delen op het forum: www.lotgenotencontactseksueelmisbruik.nl. 
 
Nederland Heelt 
Digitaal ontmoetingsplatform voor personen die in hun jeugd seksueel, fysiek en/of psychisch 
misbruikt zijn: www.nederlandheelt.nl.  

http://www.seksueelmisbruik.info/
http://www.stichtingskip.nl/
http://www.stichtingpetra.nl/
http://www.reclaimedvoices.org/
http://www.vpkk.nl/
http://www.ikmeldhet.nl/
http://www.vpsg.nl/
http://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/
http://www.lotgenotencontactseksueelmisbruik.nl/
http://www.nederlandheelt.nl/
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Seksueelgeweld.nl 
Website voor en door lotgenoten met chatroom en forum om ervaringen met seksueel 
geweld met lotgenoten te delen: www.seksueelgeweld.nl. 
 
Seksueel geweld en misbruik 
Forum van Slachtoferhulp Nederland voor slachtoffers, betrokkenen en getuigen van 
seksueel geweld of misbruik: www.slachtofferhulp.nl/Forum/?room=61. 
 
 
Blogs 
 
Angelssite 
Blogs van Angéligue van Deursen over haar verleden van seksueel misbruik, lichamelijke en 
geestelijke mishandeling en haar gevecht tegen de trauma’s: www.angelssite.nl. 
 
Carla Rus: Bruisend en breekbaar 
Website waarop psychiater-psychotherapeut/traumatoloog en publicist Carla Rus o.a. 
publiceert over seksueel misbruik: www.carlarus.nl. 
 
Heel je lijf 
Blog over de gevolgen van trauma na seksueel misbruik en de weg naar herstel: 
www.heeljelijf.com. 
 
Moniqueamber1974 
Blog van Monique Amber over van overleven naar leven!: 
www.moniqueamber1974.wordpress.com. 
 
Rabia Pearl 
Blog van Rabia Pearl: www.rabiapearl.com. 
 
Samen helen 
Blog van Mariska Susebeek over trauma en herstel: www.samenhelen.wordpress.com. 
 
Verlangen naar huis/Op weg naar huis 
Blog van Dieke de Jong waarin zij ingaat op onderwerpen die zij persoonlijk tegenkomt op 
haar weg van trauma naar genezing: www.verlangennaarhuis.nl. 
 
 
Koepelorganisaties 
 
Het Koershuis 
Bundeling van zeven lotgenotenorganisaties die hun kracht en expertise inzetten voor 
mannen en vrouwen met een geschiedenis van mishandeling en seksueel misbruik in de 
kinderjaren: www.koershuis.eu. 
 
 
 
Hulpvoorzieningen 
 
Telefonische en online hulpdiensten 
 
Hulplijn Verbreek de Stilte 
Hulplijn van Slachtoffer Nederland voor slachtoffers, getuigen of andere betrokkenen van 
seksueel misbruik, lichamelijk of psychisch geweld: www.verbreekdestilte.nl. 
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MIND Korrelatie 
Landelijke organisatie die telefonisch of online anoniem, professioneel, psychisch en 
psychosociaal advies en hulp biedt aan iedereen die hierom vraagt: www.mindkorrelatie.nl. 
 
De Luisterlijn 
De landelijke luisterlijn die dag en nacht bereikbaar is voor een anoniem en vertrouwelijk 
gesprek per telefoon, chat of mail: www.deluisterlijn.nl. 
 
Stop it Now! 
Organisatie die gratis en anoniem telefonische hulp biedt aan volwassenen en jongeren 
onder de 18 jaar die pedofiele gevoelens ervaren of personen die deze gevoelens 
vermoeden bij iemand in hun omgeving met als doel seksueel kindermisbruik te voorkomen: 
www.stopitnow.nl. 
 
Tegen Je Wil 
Anonieme telefonische hulpdienst voor mensen die grensoverschrijdend gedrag – stalking 
en/of geweld thuis – hebben meegemaakt: www.tegenjewil.nl. 
 
 
Online hulpverlening 
 
Interapy 
Online persoonlijke vorm van psychotherapie waarbij GZ-psychologen begeleiding en 
behandeling bieden na een psychisch trauma als gevolg van verkrachting, aanranding of 
andere nare seksuele ervaringen: www.interapy.nl. 
 
 
Hulpverleningspraktijken 
 
Annebet Nolen 
Therapie na seksueel misbruik: www.annebetnolen.nl/therapie-na-seksueel-misbruik/#more-
102. 
 
Belief en beleef 
Dramatherapie na seksueel misbruik en traject met lotgenoten ‘Krachtig verder na seksueel 
misbruik’ door Rineke van Setten: www.beliefenbeleef.nl. 
 
Blauwe Maan 
Stichting die professionele hulp biedt aan mensen die te maken hebben gehad met 
onvrijwillige seks of seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag: 
www.blauwemaan.nl. 
 
Crafting People 
Coachingspraktijk met expertise op het gebied van seksueel misbruik door Marcel Kerkhofs: 
www.craftingpeople.nl. 
 
Dianne Bosch: Regressie, ascension, soul healing 
Praktijk van Dianne Bosch voor regressie, ascension, soul healing: www.diannebosch.nl. 
 
Gentle Miracles 
Lichaamsgericht traumawerk en coaching na seksueel misbruik door middel van massage, 
emotioneel lichaamswerk, ademwerk en focussen door Diana Bierings: 
www.gentlemiracles.nl. 
  

http://www.mindkorrelatie.nl/
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Hanny Lynch 
Droomanalyse en ervaringsdeskundige hulpverlening bij trauma door seksueel misbruik: 
www.hannylynch.nl. 
 
Happy in je lijf! 
Praktijk voor lichaams- en ervaringsgerichte therapie na seksueel misbruik door Melissa van 
der Meer: www.happyinjelijf.nl. 
 
Hulpverlening na seksueel misbruik 
Wegwijzer in traumaland door Ivonne Meeuwsen: www.hulpverleningnaseksueelmisbruik.nl. 
 
Ivonne Meeuwsen 
Specialist in de langetermijneffecten van seksueel misbruik: www.ivonnemeeuwsen.nl. 
 
JeBesteBest 
Coaching en therapeutische ondersteuning door Lien Daams aan kinderen en ouders na een 
traumatische ervaring als seksuele kindermishandeling of huiselijk geweld: 
www.jebestebest.nl. 
 
Kees Kuenen 
Praktijk voor psychotherapie en coaching en o.a. hulp biedt aan mensen na seksueel 
misbruik: www.psychosynthesetherapie-coaching.nl. 
 
Lien Daams 
Hulp rondom seksueel misbruik door counseling, therapie, voorlichting, training: 
www.liendaams.nl. 
 
Marga Hogenhuis: PIT 
Praktijk voor Integratieve Psychotherapie & Hypnotherapie: www.margahogenhuis.nl. 
 
Praktijk Hoenselaar 
Dans- en bewegingstherapie toegespitst op trauma door Renate Hoenselaar: 
www.vaktherapiedans.nl. 
 
Pretty Woman 
Hulpverlening bij relaties en seksualiteit: www.prettywoman-utrecht.nl. 
 
Slachtofferhulp Nederland 
Organisatie die in heel Nederland slachtoffers van seksueel misbruik ondersteunt bij het 
verwerken van de gebeurtenis en het, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de 
materiële en immateriële schade: www.slachtofferhulp.nl. 
 
Tebéyo 
Specialistische psychologische hulpverlening na seksueel misbruik en huiselijk geweld door 
Margreet Krottje: www.tebeyo.nl. 
 
Thérése Bravenboer 
Natuurgeneeskundige en Emotional Freedom Techniques (EFT) traumabehandeling: 
www.theresebravenboer.nl. 
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Directe opvang na aanranding of verkrachting 
 
Centrum Seksueel Geweld (CSG) 
Centrum dat medische, forensische en psychologische hulp biedt aan slachtoffers die kort 
geleden een aanranding of een verkrachting hebben meegemaakt: 
www.centrumseksueelgeweld.nl. 
 
 
Behandelcentra 
 
Intercultureel 
 
Osperon Instelling voor Interculturele Psychiatrische en Psychosociale Hulpverlening 
Instelling gespecialiseerd in traumabehandeling en interculturele hulpverlening aan mensen 
met een niet westerse achtergrond die psychische problemen ervaren o.a. als gevolg van 
psychotrauma na seksueel misbruik en - geweld: www.osperon.nl/client/Behandelingen/28. 
 
 
Kinderen 
 
Herlaarhof centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
Expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie dat zich richt op kinderen van 0-18 jaar 
die zijn of worden blootgesteld aan uiteenlopende traumatiserende gebeurtenissen – 
waaronder seksueel misbruik – binnen of buiten het gezin: www.herlaarhof.nl. 
 
Intermetzo Zonnehuizen – Polikliniek Den Haag 
Intermetzo (Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum HKJ) stelt diagnoses en behandelt 
kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) die (vermoedelijk) te maken hebben met enkelvoudig of 
complex traumagerelateerde problematiek: www.intermetzo.nl. 
 
Kenter Jeugdhulp 
Het Kinder & Jeugd Traumacentrum geeft groeps- en individuele behandelingen aan 
kinderen tot en met 18 jaar die o.a. seksueel misbruikt zijn: www.kenterjeugdhulp.nl/hulp-
bij/trauma/. 
 
Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren 
Landelijk psychotraumacentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis dat als specialistische 
GGZ-instelling hulp biedt aan kinderen en jongeren tot en met 25 jaar die schokkende 
gebeurtenissen hebben meegemaakt: 
www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Psychotraumacentrum. 
 
 
Volwassenen 
 
Centrum ’45 
Stichting en landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen 
met complexe psychotraumaklachten o.a. als gevolg van seksueel misbruik: 
www.centrum45.nl. 
 
Fier! 
Landelijk expertise en behandelcentrum o.a. op het gebied van seksueel geweld en 
(vroegkinderlijk) trauma: www.fier.nl. 
  

http://www.centrumseksueelgeweld.nl/
http://www.osperon.nl/client/Behandelingen/28
http://www.herlaarhof.nl/
http://www.intermetzo.nl/
http://www.kenterjeugdhulp.nl/hulp-bij/trauma/
http://www.kenterjeugdhulp.nl/hulp-bij/trauma/
http://www.hetwkz.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Psychotraumacentrum
http://www.centrum45.nl/
http://www.fier.nl/
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Psychotraumacentrum GGZ Rivierduinen 
Expertisecentrum actief in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland en 
gespecialiseerd in de behandeling van de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij 
kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar: www.rivierduinen.nl. 
 
 
Top Referente Trauma Centra (TRTC) 
 
Top Referent Trauma Centrum Altrecht 
Centrum dat zich richt op diagnostiek en behandeling van volwassenen die te maken hebben 
met de gevolgen van ernstige traumatisering in hun kinderjaren door mishandeling en 
seksueel misbruik in combinatie met verwaarlozing: www.altrecht.nl/zorgeenheid/trauma-
trtc/. 
 
Top Referent Trauma Centrum Drenthe 
Centrum dat gespecialiseerde zorg biedt aan mannen en vrouwen die (al op jonge leeftijd) 
schokkende gebeurtenissen – zoals mishandeling, seksueel misbruik, lichamelijke of 
emotionele verwaarlozing – hebben meegemaakt: 
www.ggzdrenthe.nl/specialisaties/traumacentrum. 
 
Top Referent Trauma Centrum Eindhoven 
Centrum dat gespecialiseerd is in diagnostiek en behandeling van complexe en ernstige 
traumaklachten en behandeling biedt aan volwassen mannen en vrouwen die op jonge 
leeftijd ernstig en langdurig zijn getraumatiseerd in situaties en relaties o.a. als gevolg van 
seksueel misbruik: www.ggze.nl/organisatieonderdelen/trtc. 
 
Top Referent Trauma Centrum Fivoor 
Centrum dat gespecialiseerd is in de poliklinische behandeling van mensen met psychische 
klachten als gevolg van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering: 
www.fivoor.nl/locaties/top-referent-trauma-centrum/. 
 
Top Referent Trauma Centrum Transit 
Centrum dat zorg en een (hoog) specialistisch behandelaanbod biedt aan cliënten met een 
verleden van vroegkinderlijke traumatisering: www.cvp.ggzcentraal.nl/locatie/transit/. 
 
 
Belangenorganisaties 
 
Caleidoscoop 
Landelijke patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en 
directbetrokkenen: www.caleidoscoop.nl. 
 
HEE! Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid 
Programma gebaseerd op ervaringskennis en effectieve werkwijzen en strategieën van 
mensen met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te (leren) helpen: www.hee-team.nl. 
 
Stichting Zelfbeschadiging 
Een stichting die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen 
kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten: www.zelfbeschadiging.nl. 
 
Wij zijn MIND 
Organisatie die psychische problemen wil voorkomen en mensen die hiermee te maken 
hebben wil ondersteunen: www.wijzijnmind.nl. 
  

http://www.rivierduinen.nl/
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http://www.hee-team.nl/
http://www.zelfbeschadiging.nl/
http://www.wijzijnmind.nl/
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Ondersteuning anderszins 
 
Herstelbemiddeling 
 
Perspectief Herstelbemiddeling 
Een slachtoffer-daderbemiddeling dat op elk gewenst moment kan plaatsvinden en is 
bedoeld voor iedereen die slachtoffer of nabestaande is geworden van seksueel misbruik: 
www.perspectiefherstelbemiddeling.nl. 
 
 
Fondsen 
 
Stichting Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling (Steunfonds BSK) 
Fonds dat als doel heeft het bestrijden van seksuele kindermishandeling door subsidies te 
verstrekken aan organisaties die de positie van slachtoffers van seksuele 
kindermishandeling verbeteren en activiteiten ontplooien ter preventie van slachtofferschap 
of hulpverlening bieden aan slachtoffers binnen de categorieën belangenbehartiging, 
bewustwording, voorlichting, directe hulp aan slachtoffers en lotgenotencontact: 
www.steunfondsbsk.nl. 
 
 
Juridisch 
 
No Need To Hide 
Stichting die slachtoffers van misbruik bij het proces van aangifte, politieonderzoek en 
rechtszaak begeleid: www.facebook.com/NoNeedToHideNL. 
 
Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) 
Een organisatie die zich richt op de juridische bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- 
en zedenmisdrijven.: www.langzs.nl. 
 
 
Kinderen en jongeren 
 
Bikers Against Child Abuse (BACA) 
Organisatie bestaande uit bikers die een veiliger omgeving wil realiseren voor misbruikte en 
mishandelde kinderen door voor hen klaar te staan en hen te ondersteunen: 
www.dutch.bacaworld.org. 
 
De kindertelefoon 
Organisatie voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen per telefoon of 
chat willen praten: www.kindertelefoon.nl. 
 
Sense 
Website waar jongeren van 12-25 jaar met al hun vragen over seks – ook over de minder 
leuke kanten – terecht kunnen: www.sense.info. 
 
STUK 
Jongerenorganisatie tegen geweld in opvoeding en relaties: www.stukonline.com. 
 
  

http://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/
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Schadevergoedingen 
 
Schadefonds geweldsmisdrijven 
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers 
van geweldsmisdrijven die hierdoor ernstige lichamelijke en/of psychische problemen (letsel) 
hebben of hebben gehad: www.schadefonds.nl. 
 
 
Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) 
Het Centraal Justitieel incassobureau van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die 
slachtoffers van o.a. seksueel geweld op de hoogte houdt van de afhandeling van de 
schadevergoedingsmaatregel, ervoor zorgt dat de dader betaalt of in een voorschot voorziet 
als de dader niet bijtijds heeft betaald: www.cjib.nl/slachtoffers. 
 
 
Informatievoorzieningen 
 
Voorlichting 
 
Stichting voor Traumaseksuologie 
Stichting die zich op grond van het gedachtegoed van Peter John Schouten inzet om 
seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht te brengen: 
www.traumaseksuologie.info. 
 
Praat 
Stichting die het zwijgen over kindermishandeling wil doorbreken door het organiseren van 
activiteiten om mensen gevoeliger te maken voor de signalen van kindermishandeling: 
www.praatoverkindermishandeling.nl. 
 
Project Speak Now 
Stichting die seksueel misbruik meer bespreekbaar wil maken door middel van voorlichting, 
gespreksgroepen en media-aandacht: www.projectspeaknow.nl. 
 
Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy (StOMbP) 
Organisatie die door middel van voorlichting en training, advies en ondersteuning meer 
bekendheid wil geven aan Münchhausen by Proxy (MbP) om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken: www.stombp.nl. 
 
Stichting Stop Kindermishandeling – project Team Kim 
Organisatie die door middel van inzet van ervaringsdeskundigheid (jongerenparticipatie) 
gedurende gastlessen preventieve voorlichting geeft over kindermishandeling: www.team-
kim.nl. 
 
 
Trainingen 
 
Niki Stichting 
Stichting die trainingen voor seksueel misbruikte mensen organiseert over seksueel 
misbruik, dissociatie en conversie: www.nikistichting.nl. 
 
  

http://www.schadefonds.nl/
http://www.cjib.nl/slachtoffers
http://www.traumaseksuologie.info/
http://www.praatoverkindermishandeling.nl/
http://www.projectspeaknow.nl/
http://www.stombp.nl/
http://www.team-kim.nl/
http://www.team-kim.nl/
http://www.nikistichting.nl/


 

 

11 © 2019 – Stichting RISE – info@stichtingrise.nl – KvK 69033838 

Informatiepagina’s 
 
Huiselijk geweld 
Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met o.a. kennisdossiers 
over kindermishandeling, seksueel kindermisbruik en seksueel geweld: 
www.huiselijkgeweld.nl. 
 
PTSS de Baas 
Een platform voor mensen met PTSS waar hen meer informatie gegeven wordt over wat het 
is, wat voor behandelingen er zijn en wat zij er zelf aan kunnen doen: www.ptssdebaas.nl. 
 
Seksueelgeweld.info 
Website voor slachtoffers van seksueel geweld, voor betrokkenen en verwijzers met actuele 
informatie over hulpvormen, publicaties en een uitgebreide sociale kaart: 
www.seksueelgeweld.info. 
 
 
Expertise 
 
Augeo 
Stichting die zich inzet voor de preventie en herkenning van kindermishandeling en huiselijk 
geweld door het trainen van professionals, jongerenparticipatie, het organiseren van steun 
en het geven van advies over beleid: www.augeo.nl. 
 
Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) 
Centrum dat de laatste wetenschappelijke kennis en actuele praktijkinzichten over 
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering beschikbaar wil maken: www.celevt.nl. 
 
Excetera – Expertise Centrum Traumaseksuologie 
Centrum dat informatie over seksueel misbruik verspreidt door o.a. opleidingen, onderzoek, 
workshops, websites, animaties en boeken: www.excetra.nl. 
 
Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) 
Onafhankelijke stichting die zich inzet voor het voorkomen en bestrijden van (online) 
seksueel kindermisbruik en seksuele uitbuiting van kinderen door het bieden van een 
kennisbank: www.eokm.nl. 
 
Trauma Experts 
Organisatie die expert is op het gebied van diagnostiek en behandeling van 
getraumatiseerde kinderen en hun gezin en waar je via de website terecht kunt voor meer 
informatie over psychotrauma: www.traumaexperts.nl. 
 
 
Kenniscentra 
 
Movisie 
Landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken – o.a. 
seksueel geweld – en samen met de praktijk kennis ontwikkelt over wat echt goed werkt en 
deze kennis toepast: www.movisie.nl. 
 
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) 
Kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het 
jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt om zo bij te dragen aan een veiliger, gezonder en 
kansrijker leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders: www.nji.nl. 
  

http://www.huiselijkgeweld.nl/
http://www.ptssdebaas.nl/
http://www.seksueelgeweld.info/
http://www.augeo.nl/
http://www.celevt.nl/
http://www.excetra.nl/
http://www.eokm.nl/
http://www.traumaexperts.nl/
http://www.movisie.nl/
http://www.nji.nl/
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Rutgers 
Kenniscentrum seksualiteit dat zich o.a. richt op het voorkomen van seksueel 
grensoverschrijdend en seksueel riskant gedrag en het verbeteren van de (verwijzing naar) 
hulpverlening: www.rutgers.nl. 
 
Trimbos-instituut 
Instituut dat door het delen van kennis vanuit het levensloopperspectief de geestelijke 
gezondheid in Nederland wil verbeteren: www.trimbos.nl. 
 
 
Campagnes 
 
Ik ben van mij 
Campagne die als doel heeft de seksuele en relationele weerbaarheid van jongeren tussen 
de 14 en 18 jaar te vergroten en hen bewust te maken van stereotype beeldvorming en 
genderongelijkheid: www.ikbenvanmij.nl. 
 
WE CAN end all violence against women 
Wereldwijde campagne met als doel om geweld tegen vrouwen en de oorzaken hiervan, 
namelijk ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, te stoppen: www.wecan.nl. 
 
 
Meldpunten 
 
Helpwanted.nl 
Een website waar iedereen terecht kan voor advies over alle vormen van online seksueel 
misbruik van jongeren: www.helpwanted.nl. 
 
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK 
Meldpunt voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met grensoverschrijdend 
gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en daarover met iemand willen praten: 
www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl. 
 
Meldpunt Kinderporno op Internet 
Punt waar kinderporno op het internet kan worden gemeld: www.meldpunt-kinderporno.nl. 
 
Meld Misdaad Anoniem 
Onafhankelijke punt waar anoniem informatie over criminaliteit en misdaad gemeld kan 
worden: www.meldmisdaadanoniem.nl. 
 
Politie 
Plek waar kinderen die seksueel misbruikt worden of mensen die kindermisbruik vermoeden 
terecht kunnen om melding en/of aangifte te toen. In geval van nood, bel 112. Bij geen 
spoed, bel 0900 - 8844 (belkosten) om een afspraak te maken: www.politie.nl. 
 
Raad voor de Kinderbescherming 
Overheidsinstantie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waar medewerkers van Veilig 
Thuis een onderzoek kunnen aanvragen wanneer zij denken dat de ontwikkeling van een 
kind wordt bedreigd en verplichte hulp nodig lijkt: www.kinderbescherming.nl. 
 
Veilig Thuis 
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid waar 
slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies via 
0800-2000: www.vooreenveiligthuis.nl. 
  

http://www.rutgers.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.ikbenvanmij.nl/
http://www.wecan.nl/
http://www.helpwanted.nl/
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WATCH Nederland 
Organisatie die o.a. door het bieden van een anoniem meldpunt seksuele uitbuiting van 
minderjarigen wil stoppen : www.watchnederland.nl. 
 
 
Overheidsinstanties 
 
De Kinderombudsman 
Onafhankelijk instituut dat er in Nederland op toeziet dat de rechten van het kind worden 
nageleefd: www.dekinderombudsman.nl. 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
Ministerie dat zorgt draagt voor de volksgezondheid en o.a. verantwoordelijk is voor 
Jeugdbeleid, Jeugdwet en Jeugdgezondheidszorg: 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport. 
 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 
De Nationaal Rapporteur rapporteert aan de regering over de aard en omvang van 
mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland, monitort de effecten van 
het beleid dat op deze terreinen wordt gevoerd en doet aanbevelingen om de aanpak van 
mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren: 
www.nationaalrapporteur.nl. 
 

http://www.watchnederland.nl/
http://www.dekinderombudsman.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
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