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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Praat. In 2017 heeft Stichting Praat
haar missie scherper vormgegeven waardoor zij meer verdieping heeft kunnen
aanbrengen in haar producten. Het signaleren van kindermishandeling vraagt om een
actief bewustzijn. Bij de mensen die met kinderen en ouders werken, bij de
leidinggevenden, bij directies en besturen en ook bij de verschillende overheden zoals
gemeenten en deelraden.
Stichting Praat spant zich in om binnen organisaties, besturen en overheden het
signaleren van kindermishandeling op de agenda te krijgen om zo bewustzijn te creëren
en te borgen. Het signaleren van kindermishandeling wordt op deze wijze voor iedereen
een onderdeel van het dagelijks werk.
Dit betekent in de praktijk dat we veel tijd investeren in het contact leggen met
organisaties, om vervolgens - vaak in het tempo van de organisatie - medewerkers te
scholen. In ons vijfjarig bestaan zijn we uitgegroeid tot een stabiele organisatie die met
beperkte financiële en personele middelen een serieuze bijdrage levert aan het actieve
bewustzijn over het bestaan van kindermishandeling, vroege signalering en het
doorbreken van het zwijgen over kindermishandeling. Het afgelopen jaar hebben we,
samen met Dessaur Trainingen ook een groot evenement georganiseerd in de Week tegen
Kindermishandeling: de ‘21 Minuten’ (21 minuten tijd vrijmaken om aandacht te besteden
aan kindermishandeling).

Tijdens dit evenement hebben we intensief samengewerkt met de Stichting Augeo,
het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Movisie. Met de ‘21 Minuten’ hebben we op grote
schaal aandacht gevraagd voor kindermishandeling. Daarnaast hebben we onze
naamsbekendheid vergroot, wat in de komende jaren helpt onze missie verder te
verspreiden. 2017 is ook het jaar dat de Signalenwijzer, de trainingstool van Stichting
Praat, op de markt is gekomen. Weliswaar nog niet in de definitieve vorm, maar de eerste
vijfenzestig spellen worden door de teams van scholengroep Zaan Primair gebruikt. Begin

JAARVERSLAG 2017

STICHTING PRAAT

2

2018 horen we van hen hun bevindingen. Naar aanleiding daarvan wordt het spel nog
aangepast, om vervolgens in 2018 in de definitieve vorm te verschijnen.
We kijken terug op een geslaagd jaar, waarin we veel voorlichtingen en trainingen
hebben verzorgd, waarin we veel gesprekken hebben gevoerd over wat het voor een kind
betekent om mishandeld te worden. In 2017 hebben we opnieuw, op onze eigen wijze, een
bijdrage geleverd aan het eerder signaleren van kindermishandeling, aan het besef dat
kindermishandeling echt bestaat. En dat we als samenleving onze uiterste best moeten
doen om circa 119.000 kinderen die jaarlijks in ons land mishandeld worden, zo snel en
kundig mogelijk hulp te kunnen bieden.
Ted Kloosterboer, directeur Stichting Praat
Stichting Praat, Kalverdijk 34, 1747 GM Tuitjenhorn
www.praatoverkindermishandeling.nl
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Bestuurssamenstelling en directie
Het Bestuur wordt gevormd door:
•Harry
•Kirti

Vink, voorzitter.

Zeijlmans, penningmeester.

•Melle

Dotinga, secretaris.

•Harriet
•Jos

Hofstede.

Zeegers.

De Directie bestaat uit:
•Ted

Kloosterboer.

Jaarverslag
In het projectplan 2017 heeft Praat een groot aantal doelstellingen geformuleerd met
betrekking tot scholing, communicatie, bewustwordingscampagnes en de
buurtaanpak. Daarnaast is in het jaarplan 2017 beschreven dat de lopende activiteiten
gecontinueerd worden. Voor alle activiteiten die Praat in 2017 wilde ontplooien was
€ 85.300,- begroot. Door bij verschillende fondsen geld aan te vragen heeft Praat
geprobeerd dit bedrag voor 2017 te vergaren. Dit is echter niet geheel gelukt
waardoor in september 2017 de begroting is aangepast aan de middelen die Praat in
september beschikbaar had (€ 47.300,-). Hierdoor heeft Praat niet alle activiteiten
kunnen uitvoeren die in het oorspronkelijke jaarplan 2017 stonden.

De aanpassingen die zijn doorgevoerd:
1. Terugbrengen van de frequentie van het verschijnen van de nieuwsbrief naar vier
keer per jaar. Dit betekent automatisch dat ook het aantal posters dat we jaarlijks
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uitbrengen, teruggebracht is naar vier. Qua financiën maakt het aantal
nieuwbrieven niet uit; de besparing zit in het minder posters uitbrengen.
2. We hebben afgezien van het inhuren van een marketingmedewerker.
3. Cancelen van één Vuilewasmanifestatie, waarvan we de kosten zelf zouden
dragen.
4. Het Praat-spel; tijdens de ontwikkeling van het Praat-spel hebben we moeten
constateren dat wat wij met het spel beogen niet in één spel te vatten is.
Dit betekent concreet dat we ons hebben toegelegd op het ontwikkelen van de
Signalenwijzer. Een praktisch hulpmiddel bij het leren signaleren van
kindermishandeling. De testversie van de Signalenwijzer is sinds november op
de markt. De ontwikkel- en productiekosten van de Signalenwijzer zijn
aanzienlijk lager dan de kosten van ons oorspronkelijke plan.
5. Op het gebied van scholing zijn er een aantal verschuivingen doorgevoerd. De
aanvragen voor workshops en voorlichtingen waren talrijker dan we hadden
begroot. Dit bracht meer kosten met zich mee, maar ook meer opbrengsten.
Het aantal aanvragen voor de training bleef ver achter bij wat we hadden begroot,
en vanaf september hebben we de acquisitie voor de training tijdelijk gestaakt.
In Bijlage 1 zijn de effecten van deze aanpassing op de begroting weergegeven.

Activiteiten van Praat in 2017
Bewustwordingscampagne
De bewustwordingscampagne van Praat bestaat uit een aantal activiteiten/
producten:
•Posters
•Ansichtkaarten
•Folder
•Nieuwsbrief
•Website
•Social media
•Vuilewasmanifestaties
Het hoofddoel van Stichting Praat is het doorbreken van het zwijgen over
kindermishandeling. Hiervoor is nodig dat er een breed maatschappelijk bewustzijn
ontstaat over kindermishandeling. Naast de bestaande campagnes van onder andere
de overheid, is Praat van mening dat haar campagnes, vanuit ervaringskennis, een
belangrijke waarde toevoegen. Juist door eigen ervaringen in te zetten, wordt de
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urgentie om kindermishandeling te bestrijden veel beter voelbaar. In 2017 is,
opnieuw, gebleken dat de bewustwordingscampagne van Praat beide doelen dient.
Mensen gingen met elkaar en met Praat in gesprek en deelden de uitingen via social
media (Facebook, Twitter, LinkedIn), waardoor het bereik van Praat steeds meer
wordt vergroot. In 2018 zal de bewustwordingscampagne voortgezet worden.
In het afgelopen jaar zijn de folder van Praat en de ansichtkaarten op grote schaal
verspreid. Regelmatig worden de ansichtkaarten, voorzien van een eigen tekst, naar
ons terug gestuurd.
Postercampagne
In 2017 heeft Praat vier maal een poster uitgebracht, die een vorm van
kindermishandeling onder de aandacht brengt. Meer dan in het eerste jaren van
Praat, zijn de teksten van de posters aangebracht door ervaringsdeskundigen. Met
behulp van de vormgevers van KUMA zijn deze teksten omgezet in aansprekende
posterzinnen.
De verspreiding van de posters is nog kleinschalig. In 2017 zouden we op zoek gaan
naar manieren om de posters op grotere schaal te verspreiden. Omdat het dit
afgelopen jaar niet gelukt is om de begroting geheel dekkend te krijgen, is afgezien
van het investeren in het opzetten van een distributiesysteem.
Vanuit het netwerk van Praat worden de posters wel regelmatig besteld, zodat deze
gebruikt kunnen worden als lesmateriaal tijdens trainingen en lessen. Wanneer de
poster werd uitgebracht is hieraan in de nieuwsbrief uitgebreid aandacht aan besteed
en is er achtergrond informatie gegeven over de vorm van kindermishandeling,
signalen en gevolgen. Ook is het uitkomen van een poster bekend gemaakt via social
media. Vervolgens verschijnt ook op de site van Praat de poster met achtergrond
informatie.
Nieuwsbrief
In 2017 zijn er negen Praat-nieuwsbrieven verschenen. Tot augustus van 2017 is de
nieuwsbrief elke maand verschenen. Om de werkdruk voor de medewerkers van
Praat te verlagen en ook om de kosten te drukken, is in het najaar besloten de
nieuwsbrief eens per kwartaal te versturen. Via de nieuwsbrief zijn onze abonnees
hiervan op de hoogte gesteld. Het aantal abonnees is het afgelopen jaar gestegen van
512 naar 720. De reacties op de nieuwsbrief zijn zeer positief, vooral over het
informatieve karakter. In de nieuwsbrieven zijn steeds, aan de hand van de nieuwe
posters, bepaalde vormen van kindermishandeling behandeld en er is aandacht voor
de activiteiten van Praat en voor anderen die belangrijk zijn in de bestrijding van
kindermishandeling.
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Website
De website heeft in het afgelopen jaar niet de aandacht gekregen die het verdiend. De
website is een belangrijk medium om de activiteiten van Praat onder de aandacht te
brengen. Door de geringe financiële middelen is het niet gelukt om een
communicatiemedewerker aan te trekken. Dit betekent dat het bijhouden van de
website door de directeur of de vrijwilligers van Praat gedaan moet worden. Door
werkdruk is dit het afgelopen jaar onvoldoende gelukt. Eind 2017 is er met de
beheerder van de website opnieuw naar het rendement van de site gekeken en is
besloten de site op een aantal punten aan te passen. De manier van werken van
Praat, bijvoorbeeld het buiten hangen van de vuile was, moet veel duidelijker uit de
website gaan spreken. Daarnaast wordt er in 2018 gekeken hoe het gebruik van de
website kan worden geoptimaliseerd.
Social media
Praat is actief op Twitter, Facebook en op LinkedIn. De posts die Praat plaatst op
social media gaan bijna altijd over wat kindermishandeling inhoudelijk betekent.
Bijna elke werkdag post Praat op een bericht waarin aandacht wordt gevraagd voor
een vorm van kindermishandeling. Ook het afgelopen jaar is het aantal volgers
toegenomen. Praat is tevreden dat het aantal volgers elk jaar stijgt.
Kindermishandeling is een taboeonderwerp en toch lukt het ons om steeds meer
mensen hiermee te confronteren waarbij we het afgelopen jaar nog meer op de
actualiteit zijn ingegaan. Op Facebook is het aantal pagina-likes gestegen van 641
naar 681. Op Facebook is ook veel interactie tussen de bezoekers van de Praatpagina en Praat zelf, maar ook tussen de bezoekers onderling. De Praat-posts
worden veel gedeeld, waardoor het bereik alleen maar groter wordt.
Op Twitter is het aantal volgers gestegen van 690 naar 833. Gemiddeld wordt een
Praat-tweet per dag 160 keer gezien. Elke tweet wordt gemiddeld per dag 1 maal
geretweet. Door deze tweets ontstaan er op Twitter met regelmaat gesprekken over
kindermishandeling.
Op LinkedIn is het aantal volgers van de Praat-pagina gestegen van 410 naar 666.
Dagelijks worden de posts van Praat gemiddeld 250 keer aangeklikt en gemiddeld
wordt de post een keer per dag gedeeld.
In de aanloop naar een manifestatie, of een andere activiteit, gebruikt Praat de social
media ook nadrukkelijk om haar activiteit onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt
in aparte posts, zodat de inhoudelijk campagne niet in het gedrang komt.
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De toename van volgers is op Facebook afgelopen jaar achtergebleven in vergelijking
met voorgaande jaren. Maar ook in vergelijking met de stijging op Twitter en op
LinkedIn. Waardoor dit verschil is ontstaan is niet duidelijk. Door de positieve
resultaten op Twitter en LinkedIn, hebben we besloten deze campagnes ook in 2018
voort te zetten

Vuilewasmanifestaties
In 2017 heeft Praat 2 Vuilewasmanifestaties georganiseerd, en twee minimanifestaties gehouden op lotgenoten-contactdagen.
•Amsterdam

Oud Oost

De manifestatie in Amsterdam Oud Oost markeerde het begin van de
buurtaanpak in de wijk Oud Oost in Amsterdam.
De datum en locatie van de manifestatie is in overleg met de gemeente
Amsterdam gepland. Omdat de manifestatie eind november plaats vond, heeft
deze op een binnen locatie plaatsgevonden. Onze ervaring is dat mensen het
lastig vinden om over kindermishandeling te praten en dat het daardoor ook
moeilijk is om publiek naar de manifestatie te lokken. Wanneer de manifestatie
ook nog binnen wordt gehouden, wordt de drempel bijna letterlijk nog hoger om
deel te nemen. Toch was deze manifestatie wel een succes; er waren deelnemers
die hun eigen verhaal hebben gedeeld en met elkaar in gesprek zijn gegaan.
Mensen met een grote diversiteit in etnische achtergrond die elkaar hebben
kunnen vinden en verstaan. Daarnaast bleek een jonge bezoeker slachtoffer te zijn
van mishandeling. Ter plekke hebben we een interventie kunnen starten
waardoor er snel hulpverlening op gang is gekomen.
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•Manifestatie

tijdens ‘Voor de Jeugd Dag’

Het door de overheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
georganiseerde event ‘Voor de Jeugd Dag’ geeft (aankomend)professionals,
beleidsmakers, wetenschappers en ook ervaringsdeskundigen de gelegenheid om
met elkaar kennis te maken en vooral ook om kennis te maken met nieuwe
initiatieven gericht op kinderen en jongeren. Praat heeft ’s morgens in de
Talententent kunnen laten zien wat een Vuilewasmanifestatie inhoudt. De rest
van de dag heeft Praat samen met theatergroep Blik Bijzonder en muzikante
Jacqueline Fleskens bezoekers aan de ‘Voor de Jeugd Dag’ uitgenodigd om hun
eigen vuile was buiten te hangen. Het bijzondere aan deze dag was, dat door de
interventie van Praat de deelnemers niet alleen als professional, maar ook op een
heel persoonlijke manier gingen praten over kindermishandeling. Een aantal
deelnemers heeft ons teruggegeven dat zij dit zeer waardevol vonden.
•Mini-vuilewasmanifestaties

Tijdens de Krachtdag, een lotgenotendag georganiseerd door Hanny Lynch, heeft
Praat een zogenaamde mini-vuilewasmanifestatie gehouden. Dit betekent dat de
deelnemers wel de vuile was buiten kunnen hangen, maar dat er geen theater en
muziek bij aanwezig is. Het blijkt telkens weer dat het voor lotgenoten een
prettige manier is om uiting te geven aan gevoelens die horen bij de mishandeling
die zij mee hebben gemaakt. Vaak vinden deelnemers het ook spannend om hun
vuile was écht op te hangen. Voor velen is het een enorme en emotionele
overwinning om dat wel te doen. Tijdens deze dagen besteden we veel tijd aan
nazorg.
Ook tijdens het Celevt congres, met als thema emotionele mishandeling en
verwaarlozing, heeft Praat een mini vuilewasmanifestatie gehouden. Tijdens dit
congres waren er veel professionals aanwezig, maar ook onder deze groep waren er
mensen die hun eigen ervaringen wilden delen door middel van het schrijven van
een stuk wasgoed. Daarnaast is tijdens dit congres de mini vuilewasmanifestatie een
goed middel gebleken om te netwerken
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Voorlichting en gastlessen
Ook in 2017 heeft Praat gastlessen, voorlichtingen, training en workshops gegeven.
Een lijst met deze activiteiten is als bijlage 3 bij het jaarverslag toegevoegd. Bij
verschillende onderwijsinstellingen heeft Praat in 2017 elf gastlessen gegeven, het
totaal aantal bereikte studenten bedroeg circa 300. Dit betekent dat er 300 ‘nieuwe’
professionals het werkveld binnen komen die beter uitgerust zijn om kindermishandeling te signaleren én meer de urgentie voelen om daadwerkelijk in actie te
komen wanneer zij geconfronteerd worden met (de eerste) signalen van
kindermishandeling. Bij de Hogeschool Utrecht, waar Praat al een aantal jaren
gastlessen verzorgt in de minor ‘Agressie en huiselijk geweld’, hebben we een
bijdrage geleverd aan de afsluiting van de minor. Onze bijdrage bestond uit een
optreden van Veerle van der Kolk, een presentatie van Ted Kloosterboer en het buiten
hangen van de vuile was.

Bij verschillende organisaties heeft Praat 25 voorlichtingen gegeven; het totaal aantal
deelnemers was circa 500. De voorlichting van Praat is waardevol voor een grote
diversiteit aan doelgroepen. Juist het laagdrempelige karakter van de voorlichting en
de praktische invulling maken dat de voorlichting voor verschillende groepen zinvol
is. De voorlichtingen zijn gegeven aan professionals van kinderopvangorganisaties,
Ouder Kind Teams, jongerenwerkers en teams van scholen. Daarnaast hebben we dit
jaar ook een heel aantal vrijwilligers geschoold, vrijwilligers van de Vrijwilligers
Academie, Kids at Home, EHBO-vereniging Roermond, en vrouwenhuis De Kat.
Ook in 2017 heeft Dessaur Trainingen Praat standaard ingehuurd voor het verzorgen
van een voorlichting tijdens de training voor Aandachtsfunctionaris. Trainingsbureau
InZien huurt Praat regelmatig in om voorlichting te geven binnen trainingen die zij
geven.
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Workshops
De workshops zijn veelal een verkorte versie van de voorlichting of training. Ook
worden deze op maat gemaakt naar aanleiding van de vraag. In alle gevallen staat
het ervaringsverhaal centraal. De meerwaarde van deze workshops tijdens
congressen etc. is dat deze kindermishandeling op een heel persoonlijke manier
belicht. Dat maakt, gezien de reacties die we hierop krijgen, dat deelnemers zich
‘geraakt voelen’ en de noodzaak inzien om beter te signaleren en om met kinderen in
gesprek te gaan. In 2017 heeft Praat elf workshops gegeven met per workshop
ongeveer 30 deelnemers.
Al vanaf 2014 levert Praat een bijdrage aan de Strong conferentie. Deze conferentie
maakt deel uit van het Strong-project, een samenwerking tussen het Albeda-college
in Rotterdam, de Erasmus Universiteit en Sterk (Stichting Estafettemars voor de
Rechten van het Kind).
In het Strong-project krijgen studenten les over alle aspecten rondom kinderrechten
en kindermishandeling. Vervolgens gaan zij, onder begeleiding, in gesprek over deze
thema’s met kinderen van basisscholen.
Daarnaast organiseren de studenten van het Albeda College een mars door
Rotterdam met aansluitend een debat over kinderrechten en organiseren zij ook de
Strong conferentie.
Al sinds 2014 levert Praat een bijdrage aan deze conferentie door een workshop te
verzorgen. Daarnaast hebben we, in de aanloop van het verschijnen van het Praatspel de ‘Signalenwijzer’ een aantal workshops met dit spel gegeven, om deze tool uit
te proberen.
Uitgebreide informatie over de Signalenwijzer is te vinden onder het kopje
Leermiddelen.
Gastspreker/presentaties
Bij het door het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
(CELEVT) georganiseerde symposium in maart 2017 is Praat aanwezig geweest met
een informatiestand. Tijdens de pauzes tussen de programmaonderdelen konden de
deelnemers informatie krijgen over alle activiteiten van Praat. Op dit het congres,
met als thema emotionele mishandeling en verwaarlozing, heeft Praat een
presentatie gegeven over de gevolgen van deze mishandeling en verwaarlozing.
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Tijdens een studiemiddag voor de medewerkers van MEE, een zorgorganisatie voor
mensen met een beperking, heeft Praat een presentatie gehouden over de gevolgen
van kindermishandeling.
Tijdens een minisymposium in het Boven IJ Ziekenhuis in Amsterdam, heeft Praat
een presentatie gehouden over wat het voor een kind betekent om mishandeld te
worden en vooral ook wat werkers in medische beroepen voor een kind kunnen
betekenen.
Al een aantal jaren werkt Ted Kloosterboer mee aan de fototentoonstelling Zie. In de
week tegen geweld zijn op billboards foto’s van slachtoffers en daders van huiselijk
geweld zichtbaar. Met bij de foto een quote van degene op de foto.
Deze tentoonstelling is elk jaar in een aantal steden, in de openbare ruimte te zien.
Dit jaar in Veenendaal. De gemeente heeft voor de opening van de tentoonstelling
Praat gevraagd deze opening met muziek te omlijsten en om een presentatie te geven
over de gevolgen van kindermishandeling.
Leermiddelen
Al in 2015 is de wens ontstaan om, aan de hand van de Praat-posters, een spel te
ontwikkelen wat gaat helpen bij het doorbreken van het zwijgen over
kindermishandeling. In het afgelopen jaar werd duidelijk dat wat Praat met deze tool
wil niet in één spel is te vatten. Dit betekent dat we onze oorspronkelijke doelstelling
hebben moeten bijstellen, In 2017 hebben wij ons geconcentreerd hebben op één
onderdeel: het leren signaleren van kindermishandeling. Dit heeft geresulteerd in de
ontwikkeling van de Signalenwijzer.
De Signalenwijzer
De Signalenwijzer is een laagdrempelige gesprekstool om samen met collega’s in
gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling en te oefenen met
casussen en signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. De Signalenwijzer is
een hulpmiddel om mogelijke signalen van kindermishandeling te herkennen, te
wegen en te duiden. Opgemerkt wordt dat duiden een interpretatie is van hetgeen
wordt waargenomen. Dit moet uiterst zorgvuldig en met kennis van de signalen van
de verschillende soorten kindermishandling gebeuren. Deze oefentool is dan ook
geen diagnostisch instrument, maar een hulpmiddel waarmee signalen eerder
zichtbaar gemaakt kunnen worden. De gesprekstool wordt in teamverband gebruikt;
het signaleren van kindermishandeling is immers teamwork.
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In november is de Signalenwijzer gelanceerd bij scholengroep Zaan Primair. Deze
organisatie heeft 65 spellen afgenomen. De Schoolmaatschappelijk Werkers,
Aandachtsfunctionarissen en Intern Begeleiders hebben onder leiding van Praat
geoefend met het werken met de Signalenwijzer. Deze medewerkers gaan de
Signalenwijzer binnen hun vestigingen implementeren. Zij zullen begin 2018 de
Signalenwijzer evalueren, zodat Praat in samenwerking met Spelpartners de tool
kan aanpassen en verbeteren voordat deze in productie wordt genomen.
‘21 Minuten’
Begin 2017 is bij Dessaur Trainingen en Praat de wens ontstaan om in de Week tegen
Kindermishandeling een groot event te organiseren, om zoveel mogelijk aandacht te
genereren voor de 119.000 kinderen die jaarlijks mishandeld worden. Het idee werd
om op 20 november 2017 om op Vijf voor Twaalf (11:55 uur) in alle twaalf provincies
een 21 Minuten bijeenkomst te organiseren. Het format van de 21 Minuten bestond al
en is in 2016 in de provincie Drenthe gebruikt door de GGD en Veilig Thuis. Het idee
achter de 21 Minuten is dat iedereen wel 21 minuten tijd vrij kan maken om aandacht
te besteden aan het onderwerp. Tijdens de bijeenkomsten moeten de verhalen van
ervaringsdeskundigen centraal staan. De ervaringsdeskundige vertelt in zes minuten
een stukje van zijn/haar geschiedenis, waarbij het accent ligt op de hulp en steun die
hij/zij heeft ontvangen in de jaren waarin hij/zij mishandeld werd. Na deze zes
minuten gaan de deelnemers aan de bijeenkomst onder leiding van een gespreksleider in gesprek over ‘wat kan je doen voor een kind waar je zorgen over hebt’.
De twaalf organisaties die belangeloos aan de 21 Minuten hebben meegewerkt
bestreken als het ware de hele keten van werkers die betrokken zijn bij het signaleren
en bestrijden van kindermishandeling. Van woningbouwcorporatie tot scholengroep,
van pleegzorgorganisatie tot bibliotheek, van de politie tot kerk. Daarnaast zijn er, in
nauwe samenwerking met Augeo, de 21 bespreektips uitgebracht. Fysiek op posters,
maar ook te downloaden via de sites van de organisatoren. In totaal zijn er op 20
november ruim 500 mensen aanwezig geweest bij de verschillende bijeenkomsten.
De reacties op de bijeenkomsten waren heel positief.
Ook de pers heeft de 21 Minuten opgepakt. Zo was er een item in het RTL half acht
journaal, heeft er een artikel in het Noord Hollands Dagblad gestaan, heeft Praat
meegewerkt aan het radioprogramma ‘Dit is de nacht’, waar er anderhalf uur lang
aandacht is besteed aan het onderwerp kindermishandeling en hebben verschillende
regionale omroepen aandacht besteed aan de 21 Minuten.
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Omdat we het belangrijk vonden om de politiek te betrekken bij de 21 Minuten, is
contact opgenomen met een aantal politieke partijen. Dit heeft erin geresulteerd dat
er op 21 november 2017 een Buitengewone Procedure Vergadering is belegd door de
Christen Unie en de Socialistische Partij, waarin ruimte werd geboden om een 21
Minuten bijeenkomst te houden. De kinderombudsman mevrouw Kalverboer was bij
deze vergadering de gespreksleider.

Buurtaanpak Kindermishandeling
In 2017 is de Buurtaanpak Kindermishandeling in de Indische Buurt in Amsterdam
voortgezet. Door een reorganisatie bij de gemeente, is het lange tijd onduidelijk
gebleven op welke manier Praat geacht werd de buurtaanpak uit te voeren.
Dit heeft ertoe geleid dat de buurtaanpak in het afgelopen jaar vertraging heeft
opgelopen. Waarbij ook duidelijk werd dat wanneer de aanjager, in dit geval
Stichting Praat, kindermishandeling niet constant op de agenda zet bij verschillende
organisaties, de urgentie om met dit thema aan het werk te gaan toch weer verslapt.
Pas aan het eind van 2017 is duidelijk geworden wat de verwachtingen van de
gemeente Amsterdam waren ten opzichte van de buurtaanpak. Hierdoor zijn we pas
weer vanaf november echt actief in de Indische Buurt. De gemeente heeft ook op dat
moment aangegeven dat zij de Buurtaanpak wil uitbreiden naar Amsterdam Oud
Oost. Sinds november zijn we druk bezig met het contact leggen met verschillende
organisaties. Zodat we in 2018 echt kunnen starten met de Buurtaanpak
Kindermishandeling in Oud Oost. Zoals al eerder in dit jaarverslag aangegeven,
heeft Praat in november de manifestatie ‘Amsterdam Oud Oost hangt de vuile was
buiten’ georganiseerd, als startsein voor de buurtaanpak.
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Bijlage 1. Wijzigingen in de begro2ng 2017
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Bijlage 2:
Vrijwilligers.
In 2016 hebben tal van mensen zich ingezet bij verschillende ac>viteiten van Praat.
•Zohra

Bourik vervult als vrijwilligster de func>e coördinator bij de Buurtaanpak kindermishandeling
in de Indische Buurt en Oud Oost in Amsterdam
•Quirina Ouwehand werkt als ervaringsdeskundige bij Praat.
•Iene Noorlander werkt als ervaringsdeskundige bij Praat
•Isabelle Koks werkt vier uur per week bij Praat, zij schrijN de nieuwsbrief, de posts voor de social
media en zij assisteert bij het organiseren van verschillende ac>viteiten.
•Angelique van Deursen houdt de website van Praat bij, zij controleert of de website nog up-to-date
is, en zij plaatst de nieuwe posts.
•Mariska Vollering controleert elke maand de nieuwsbrief op spel- en taal fouten.
•Corja van Dalen verspreidt in haar woonplaats Roderesch de Praat-poster.
•Jola Schenk verspreidt in haar woonplaats Gorinchem de Praat-poster.
•Gonnie Maasse verspreidt in haar woonplaats Elst de Praat-poster
Tijdens de Vuilewasmanifesta>es kan Praat al>jd rekenen op de hulp van diverse vrijwilligers.
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Bijlage 3
Ac2viteitenlijst 2017
Januari:
11-01: Workshop Gemeente Purmerend
12-01: Gastles Hogeschool Utrecht; traumaverwerking
13-01: Gastles Hogeschool Utrecht; traumaverwerking
26-01: Voorlich>ng binnen training Aandachtsfunc>onaris Dessaur Trainingen
30-01: Bijdrage aan afslui>ng minor Agressie en huiselijk geweld, Hogeschool Utrecht.
Februari:
01-02: Workshop Gemeente Purmerend
07-02: Voorlich>ng binnen training Dessaur Trainingen
08-02: Voorlich>ng Youth for Christ
23-02: Voorlich>ng Ambulante Hulpverlening
Maart:
15-03: Workshop >jdens congres GGD Drenthe
17-03: Informa>e stand bij Celevtsymposium
23-03: Gastles InHolland
30-03: Presenta>e >jdens studiemiddag MEE
April:
06-04: Voorlich>ng Koning Willem I College
14-04: Voorlich>ng binnen training Dessaur Trainingen
21-04: Workshop >jdens SPE bijeenkomst over huiselijk geweld
22-04: Mini vuilewasmanifesta>e >jdens Krachtdag van Hanny Lynch
Mei:
11-05: Presenta>e >jdens symposium Boven IJ ziekenhuis
18-05: Voorlich>ng team OKT
18-05: Voorlich>ng vrijwilligers de Kat
Juni:
06-06: Voorlich>ng binnen training Aandachtsfunc>onaris Dessaur Trainingen
13-06: Voorlich>ng binnen training Aandachtsfunc>onaris Dessaur Trainingen
14-06: Voorlich>ng VSO de Atlas
21-06: Workshop Gemeente Purmerend
Juli:
18-06: Workshop medewerkers kinderopvang Partou
18-06: Workshop medewerkers BSO Partou
September:
11-09: Hoorcollege minor Agressie en huiselijk geweld Hogeschool Utrecht
13-09: Voorlich>ng vrijwilligers Vrijwilligers Academie
14-09: Workshop team aandachtsfunc>onarissen De Kleine Wereld
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14-09: Workshop team De kleinste reus
27-09: Gastles InHolland

Oktober:
04-10: Voorlich>ng Bladergroenschool
09-10: Presenta>e bij opening Zie tentoonstelling in Veenendaal
10-10: Voorlich>ng binnen training Inzien
11-10: Presenta>e bij Celevt congres
18-10: Voorlich>ng Bladergroen school
19-10: Voorlich>ng binnen training Inzien
20-10: Voorlich>ng Lidwinaschool
26-10: Voorlich>ng binnen training Aandachtsfunc>onaris Dessaur Trainingen
26-10: Gastles traumaverwerking in minor Agressie en huiselijk geweld Hogeschool Utrecht
27-10: Voorlich>ng Da Vinci College
31-10: Voorlich>ng binnen training Inzien
November
06-11: Vuilewasmanifesta>e >jdens Voor de Jeugd Dag
06-11: Voorlich>ng binnen training Inzien
07-11: Voorlich>ng Kids at Home
14-11: Voorlich>ng binnen training Inzien
14-11: Voorlich>ng EHBO-vereniging Roermond
20-11: Landelijke ac>e 21 Minuten
21-11: Presenta>e >jdens buitengewone procedurevergadering Tweede Kamer, in het kader van 21
Minuten
21-11: Workshop >jdens STRONG conferen>e
22-11: Workshop Signalenwijzer bij Zaan Primair (lancering Praatspel)
23-11: Voorlich>ng binnen training Inzien
23-11: Workshop >jdens congres Roherdam
24-11: Workshop voor jongerenwerk Amsterdam Noord
29-11: Vuilewasmanifesta>e Amsterdam Oud Oost
30-11: Voorlich>ng binnen training Inzien
December
06-12: Voorlich>ng medisch studenten Erasmus MC
12-12: Gastles Hogeschool van Amsterdam
21-12: Gastles traumaverwerking in minor Agressie en huiselijk geweld Hogeschool Utrecht
•Negen
•Vier

nieuwsbrieven uitgegeven
posters uitgegeven
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