maakt de schade en gevolgen
van seksueel misbruik bespreekbaar
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1. Inleiding
De Peter John Schouten Stichting is in 2016 opgericht door een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en
hulpverleners die zich laat inspireren door het werk van Peter John Schouten. Met dit verslag informeren
wij u over de activiteiten en financiële situatie van de stichting in het jaar van oprichting.

2. Missie
De Peter John Schouten Stichting zet zich in voor een veiliger samenleving door de schade en de gevolgen
van seksueel misbruik zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar te maken. De wereld moet weten hoe
verwoestend seksueel misbruik is. Kennis, begrip en inzicht zijn essentieel om seksueel misbruik eerder te
signaleren en erger te voorkomen.

3. Visie
We moeten de idee loslaten dat seksueel misbruik een individueel probleem is. Dat is het niet. Het gaat ons
allemaal aan. Seks tussen een kind en een volwassene is een openbare aangelegenheid. We moeten leren
zien wat er werkelijk om ons heen gebeurt en ons ermee durven verbinden. Om daar te komen zullen we
ons wereldbeeld en ons handelen kritisch tegen het licht moeten houden en het waar nodig herzien.

4. Achtergrondinfo
Meer dan dertig jaar werkte Peter John Schouten op heel eigen wijze als hulpverlener met mannen die als
jongen seksueel misbruikt zijn. Hij heeft op een degelijke en grondige wijze in kaart gebracht wat er met het
kind gebeurt in het moment van het misbruik, wat de schade is als het verborgen blijft en wat de gevolgen
hiervan zijn. Zijn inzichten scheppen een kader waar doorheen je de schade en de gevolgen van seksueel
misbruik kunt leren waarnemen. Ook heeft hij een methodiek ontwikkeld om seksueel misbruik op
volwassen leeftijd alsnog te verwerken.
Seks is de sterkste verbinding die we hebben. Die komt samen in een trauma waardoor je een aantrekkelijk
trauma hebt. Shock en lust raken verbonden. Onmacht komt daarmee in je seksualiteit terecht. Zolang
slachtoffers de link niet leggen met het misbruik blijven ze hun trauma herhalen, ze ensceneren het in alle
mogelijke vormen en gradaties. Dat is traumaseksualiteit. Traumaseksualiteit is een tijdelijke seksuele
identiteit die een leven lang kan duren.
Daarnaast loop je een verlamming op doordat de dader tijdens het misbruik zijn macht in jou drukt. Hij
wordt een soort parasiet die in jou gaat leven en machtig wordt. Peter John noemt dit de psychische
dwarslaesie.
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5. Doelstelling
De Peter John Schouten Stichting heeft als doel:


een bijdrage leveren aan maatschappelijke bewustwording rondom de schade, de gevolgen en de
verwerking van seksueel misbruik o.a. via voorlichting, lespakketten, bijscholing,
publiekscampagnes en documentaires ,



het uitdragen van en voortbouwen op het gedachtengoed van Peter John Schouten.

Dit alles in de breedste zin van het woord en met alle middelen die de stichting ter beschikking staan.

6. Structuur
Het bestuur van de Peter John Schouten Stichting is in 2016 opgericht door:


Ton Leerschool, MBA (deelvoorzitter). Samen met Peter John Schouten richtte Ton in 2005 de
Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel Misbruik op. Het doel van deze stichting was
informatie, advies en hulp te bieden aan mannen met seksueel misbruikervaringen. Tot de
opheffing in 2014 vertegenwoordigde deze stichting lotgenoten onder andere in de
Kamercommissie van Veiligheid en Justitie, bij overleg met de commissie Deetman en in veelvuldige
mediaoptredens. Ton is tevens mede-oprichter van Survivors Voice Europe een internationale
lotgenotenorganisatie.



drs. bc. Chantal Halmans (deelvoorzitter). Chantal werkt sinds 2006 met en voor lotgenoten, eerst
vanuit de Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK). In 2013 richtte zij stichting Revief
op, een lotgenotenorganisatie voor en door lotgenoten, waarvan ze twee jaar voorzitter was.



Benso Bruins, Msc (secretaris). Vanuit zijn achtergrond als psycholoog is Benso op zoek naar
vernieuwing om het onderwerp seksueel misbruik begrijpbaar en behandelbaar te maken.



drs. Paul M. van Dam (penningmeester). Paul is theoloog. In het verleden heeft hij meegeholpen
met het opzetten van een hulpverlenersnetwerk seksueel misbruik, destijds binnen kerkelijke kring.

Kort na de oprichting is Pieter de Kort toegetreden als bestuurslid Voorlichting & Scholing. Pieter is
werkzaam geweest in het onderwijs en de hulpverlening. Hij heeft zich verbonden aan de stichting omdat
hij na- en bijscholing wil organiseren voor docenten en hulpverleners rondom de schade en gevolgen van
seksueel misbruik en het leren herkennen van seksueel misbruik bij leerlingen en patiënten.
In de loop van het jaar is Ton Leerschool terug getreden als voorzitter en bestuurslid. Hij is nog wel
betrokken bij de organisatie als vrijwilliger. Sinds december is Rinke Oost aspirant bestuurslid.
Rinke is psychosociaal therapeut en werkt sinds 2013 vanuit een eigen praktijk zowel individueel als met
kleine groepen rondom seksueel misbruik. Hij maakt hierbij gebruik van de theorie en methode van Peter
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John Schouten. Hij wil zich inzetten voor de stichting om zijn gedachtegoed te bewaken en uit te dragen.
Alle bestuursleden zijn lotgenoot. Daarnaast heeft de organisatie in korte tijd een groep van ongeveer
vijftien vrijwilligers aan zich weten te binden, waarvan het merendeel lotgenoot en enkelen 'partner van'.

7. Activiteiten en resultaten
Na de officiële oprichting bij de notaris op 28 april werd de stichting 'feestelijk' gelanceerd op 31 mei tijdens
de boekpresentatie van 'Traumaseksualiteit' van Peter John Schouten in de Geertekerk. De Geertekerk
stelde haar ruimte gratis aan ons ter beschikking. Zij was ooit de locatie waar slachtoffers van kerkelijk
misbruik elkaar voor het eerst ontmoetten. Een activiteit die mede door Peter John Schouten en Ton
Leerschool geïnitieerd werd.
Deze dag was een groot succes met zo'n 125 bezoekers. Peter John gaf de aftrap met een indrukwekkende
en ontroerende lezing over zijn boek, waarna de kersverse voorzitters de toehoorders deelgenoot mochten
maken van het doel en de plannen van de stichting. Door deze kruisbestuiving heeft de stichting zich in één
keer bij een grote groep betrokken mensen zichtbaar en kenbaar kunnen maken, het merendeel uit het
netwerk van Peter John Schouten zelf. Het leverde ons een bedding op in zijn netwerk en een toestroom
aan vrijwilligers. Ook Peter John Schouten heeft zichzelf samen met zijn vrouw Loes Stolker als vrijwilliger
aan de stichting verbonden.
Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd en richtte zich op: PR, Voorlichting & Scholing, ondersteuning
vrijwilligers, animatiefilm.
PR
Voor de lancering had de stichting haar basale PR op orde: een logo, een online website en een papieren
folder. Een tweede versie van de folder is momenteel in de maak. Briefpapier is ontwikkeld toen de eerste
brieven de deur uit gingen. Daarnaast heeft het bestuur de ANBI status aangevraagd en deze is ook
toegekend. Verder heeft de stichting haar eigen facebook profiel, wordt er online geschreven over (de
schade en gevolgen van) seksueel misbruik ook via seksueelmisbruik.info en getwitterd.
Voorlichting & Scholing
Het bestuur heeft binnen haar netwerk gezocht naar mogelijkheden om voorlichting te geven. Zo zijn er
brieven verstuurd naar elf praktijken voor fysiotherapie, het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, een
bedrijfsarts en een basisschool. Naar aanleiding van de commotie rondom seksueel misbruik binnen de
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sport zochten we naar ingangen om onze diensten aan te bieden bij sportkoepel NOC*NSF. Ook is er contact
geweest met enkele urologen/seksuologen en bekkenbodemfysiotherapeuten om als ervaringsdeskundige
voorlichting te geven. Daarnaast zijn een opleidingsacademie van een ziekenhuis en nascholingsinstanties
binnen de kerk benaderd om aandacht voor de schade en de gevolgen van seksueel misbruik in een
nascholingscursus te krijgen. Deze activiteiten hebben nog niet tot een concrete activiteit geleid.
Eén van onze vrijwilligers, Duska Sabljic is werkzaam bij Veilig Thuis. Zij heeft zich getoond als een
belangrijke bruggenbouwer voor de stichting. Zij geeft leiding aan drie teams en maakt regelmatig gebruik
van de expertise van ervaringsdeskundigen bij teamscholing In het najaar heeft onze voorzitter als
ervaringsdeskundige haar ervaring, kennis en inzichten gedeeld met een team van Veilig Thuis dat
meldingen onderzoekt. Deze bijeenkomst is als inspirerend en verrijkend ervaren. Duska heeft nu een poule
met ervaringsdeskundigen die hun persoonlijke verhaal willen delen met professionals waar ook een vijftal
bestuursleden en vrijwilligers in zitten.
Ondersteuning vrijwilligers
Met de toestroom van vrijwilligers besloten we als bestuur om de groep op regelmatige basis bij elkaar te
brengen. Peter John Schouten en Loes Stolker hebben we bereid gevonden om deze trainingsdag met ons
samen te faciliteren. De eerste trainingsdag vond plaats op 11 oktober en Peter John schreef hierover voor
de vrijwilligers: “Ik bied jullie een trainingsdag waarin we werken aan de versterking en verdieping van je
ervaringsdeskundigheid. Scherper krijgen waarin je al goed bent, wat je al zou kunnen wat je nog nodig
hebt om tot “Ik doe het!” te komen.”
Uiteindelijk ging deze dag over het helder krijgen van eenieders innerlijke drijfveer en het uitspreken van
onze persoonlijke bezieling tegenover een camera. Voor januari 2017 staat een tweede trainingsdag
gepland waarin we onze drijfveren en bezieling willen concretiseren naar activiteiten en/of werkgroepen.
Animatiefilm
De stichting is voornemens om een korte animatiefilm te produceren die de theorie van Peter John
Schouten basaal en helder over het voetlicht brengt. Aan het eind van het jaar waren de voorbereidingen
voor dit project rond. Zowel in financieel opzicht, als ook met welke studio de stichting in zee gaat.
Oriëntatie op documentaire
Daarnaast zijn we ons als stichting aan het oriënteren op een documentaire over de theorie en methode
van Peter John Schouten.
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7. Financiële verantwoording
De activiteiten van de stichting zijn in 2016 voor een groot deel mogelijk gemaakt dankzij een startsubsidie
van het Steunfonds BSK. Geld dat over was op de begroting van de lancering mag de stichting nu gebruiken
voor de produktie van de animatiefilm. Het bedrag dat nog open stond voor de produktie van de animatie is
opgevangen door giften van derden. Zie de jaarrekening hieronder.
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Jaarrekening Peter John Schouten Stichting 2016
Balans per 31 december 2016
Activa
Liquide middelen
Bank

Betaalrekening

413

Spaarrekening

5687

Totaal

6100

Passiva
Reservering Animatiefilm

5687

Eigen vermogen

413

Totaal

6100

Resultatenrekening 31 december 2016
Opbrengsten
Subsidie

8450

Giften Animatiefilm

325

Giften Vrije besteding

2500

Totaal

11275

Kosten
Opstartkosten Stichting 570
Presentatie Boek/Stichting

1797

1e deel Animatiefilm

2783

Bankkosten

25

Totaal

5175

Resultaat

6100
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