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1. Inleiding
De Peter John Schouten Stichting is 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 2017.

2. Missie & Visie
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.
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.

3. 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.

4. Structuur
De Peter John Schouten Stichting bestaat uit een bestuur en een groep vrijwilligers, waarvan het gos
lotgenoten. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit:


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.



Rinke Oost (deelvoorzitter). Rinke is psychosociaal therapeut. Hij 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 John Schouten. Hij wil zich inzetten voor de stichting
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om zijn gedachtegoed te bewaken en uit te dragen.


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.



Rogier van Luijk (bestuurslid). Rogier is fysiotherapeut met een drukbezochte praktijk in Zwolle.
Sinds 2010 werkt Rogier met en voor slachtoffers van seksueel misbruik. Hij legt onder andere
verbanden tussen lichamelijke klachten en misbruik. Het gedachtegoed en de methodieken van
Peter John Schouten passen naadloos aan bij zijn visie en doel. Daarom zet hij zich graag in voor de
stichting, om samen te werken, aan te pakken en te helpen ontwikkelen en groeien.

In het najaar van 2017 is Pieter de Kort terug getreden als bestuurslid. Rogier heeft het stokje van hem
overgenomen.

5. Activiteiten en resultaten
Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd en richtte zich op: ondersteuning vrijwilligers,
lotgenotencontact, voorlichting & scholing, inzet ervaringsdeskundigheid, de #ZIE Expositie, de
animatiefilm en PR.
Ondersteuning vrijwilligers
Na onze eerste vrijwilligersdag in 2016 zette de Peter John Schouten Stichting deze activiteit in 2017 voort.
De vrijwilligersdagen in januari en april organiseerde de stichting samen met Peter John Schouten en Loes
Stolker. Beide dagen stonden globaal gezien in het teken van 'Van passie naar uitvoering' met daarbij
aandacht voor het 'collectieve NEE' waar we allemaal tegenaan lopen bij het bespreekbaar maken van
seksueel misbruik. Uit de vrijwilligersdagen zijn drie werkgroepen voortgekomen met de thema's
lotgenotencontact, voorlichting en marketing. In september stond een derde vrijwilligersdag gepland, maar
die is niet doorgegaan omdat een aantal vrijwilligers te druk waren met een andere activiteit (de expositie
#ZIE).
Lotgenotencontact
Vanuit de Werkgroep Lotgenotencontact is de activiteit 'buddywandeling' opgezet. Niet iedereen is een
groepsmens, of het is te spannend, of gewoon fijn om een keer een-op-een met een ervaringsdeskundige je
verhaal te kunnen delen. We hebben een poule met vrijwilligers opgezet die het leuk vinden om een keertje
met een lotgenoot te gaan wandelen, om een luisterend oor te bieden en iemand desgewenst op weg te
helpen.
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Voorlichting & Scholing
In de voetsporen van Peter John Schouten hebben vrijwilligers van de Peter John Schouten Stichting
verspreidt over het land (o.a. Reeuwijk, Cothen en Zwolle) enkele voorlichtingsbijeenkomsten voor
lotgenoten en hun naasten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten wordt kennis en ervaring gedeeld
rondom seksueel misbruik en het gedachtegoed van Peter John Schouten. De middagen worden geleid door
ervaringsdeskundigen.
Daarnaast heeft de stichting zich ingezet voor het mogelijk maken van een engelse vertaling van het boek
Traumaseksualiteit van Peter John Schouten.
Inzet ervaringsdeskundigheid
Een vrijwilliger van de stichting is als ervaringsdeskundige betrokken bij de opleiding Verpleegkunde. Hij
verzorgt daar regelmatig een gastles waarin hij ingaat op zijn misbruikachtergrond en hoe
ziekenhuispersoneel met hem om (is) gegaan. Ook een andere vrijwilliger zet zich succesvol in zijn eigen
gemeente in om hulpverleners te informeren over de schade en gevolgen van seksueel misbruik. De animo
was daarvoor zo groot dat 150 mensen zich hadden aangemeld en hij de lezing zes keer heeft aangeboden.
# ZIE Expositie
Eén van onze vrijwilligers is werkzaam bij Veilig Thuis. Via haar kwam het verzoek om mee te werken aan de
# ZIE expositie van Judith Keessen. Er was ruimte voor vier nieuwe portretten in de tentoonstelling. Dit
werden vier van onze mannelijke vrijwilligers. Uiteindelijk zijn deze mannen ook in meerdere en minder
mate betrokken geweest bij de campagnetoer langs verschillende gemeenten in het najaar van 2017. Een
intensieve periode met veel openingen, lezingen en ´missiewerk´ op straat. In Utrecht verzorgden de
mannen een ontroerende, indrukwekkende lezing over misbruik bij jongens.
Animatiefilm ´De dader zit in je maar je weet het niet´
2017 stond in het teken van de productie van de animatiefilm die de theorie van Peter John Schouten
basaal en helder over het voetlicht brengt. Het bestuur is drie keer samengekomen met de producent van
het filmpje, Studio Tweebeeld. Tussendoor is er veel overleg geweest tussen Jochem van der Heide van
Studio Tweebeeld en de voorzitter van de Peter John Schouten Stichting. Ook Peter John Schouten is – als
geestelijk vader van het gedachtegoed - actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de
animatiefilm ´De dader zit in je maar je weet het niet´. De film werd in aanwezigheid van vijftig lotgenoten
feestelijk ten doop gehouden in september. Tegelijkertijd werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om
inhoudelijk van gedachten te wisselen over het thema seksueel misbruik. De animatie is ondertussen ruim
3000 keer bekeken. De animatiefilm is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van het
Steunfonds BSK en giften van particulieren.
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PR
Voor haar externe communicatie onderhoudt de stichting een website, een facebook-profiel en twitter. Ook
werd er in de loop van het jaar geïnvesteerd in een nieuwe folder.

6. Financiële verantwoording
In 2016 werden de kosten van de Stichting nog grotendeels mogelijk gemaakt dankzij een startsubsidie van
het Steunfonds BSK. In 2017 heeft de stichting dankzij fondswerving én persoonlijke bijdragen van direct bij
de stichting betrokkenen haar kosten kunnen voldoen.
De animatiefilm werd mogelijk mede dankzij een financiële bijdrage van het Steunfonds BSK en diverse
donaties van particulieren; waarvoor nogmaals dank!
In 2017 is gestart fondsen te werven ten behoeve van de Engelse uitgave van het door Peter John Schouten
geschreven boek Traumaseksualiteit. Inmiddels is de vertaling gestart en zal het boek medio 2018 uitkomen.
De animatiefilm kreeg ten behoeve van de internationale belangstelling voor het werk van Peter John
Schouten én de aanstaande uitgave van het boek Traumasexuality een Engelse versie. In 2018 zal m.b.v.
ondertiteling deze animatiefilm in nog meer talen beschikbaar komen.
De presentatie van de animatiefilm op 29 september werd financieel mogelijk doordat enkele particulieren
de kosten van de catering op zich namen.
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Financieel jaarverslag Peter John Schouten Stichting 2017
Balans per 31 december 2017
Activa
2017

2016

877
1600

413
5687

Liquide middelen
Bank Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal

2477

6100

Passiva
Reserveringen
Eigen vermogen

1850
627

Totaal

5687
413
2477

6100

Resultatenrekening 31 december 2017
Opbrengsten
Subsidie
Giften vertaling boek
Giften Animatiefilm
Giften algemeen

2017

2016
8450

1850
1095
433

Totaal

325
2500
3378

11275

Kosten
Kosten Stichting
PR en Website
Presentatie Boek/Stichting
Animatiefilm
Presentatie Animatiefilm
Bankkosten
Totaal

Resultaat

219
275

570
1797
2783

6187
215
105

25
7001

5175

4524

6100
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