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Inleiding	  
In	  dit	  jaarverslag	  geven	  we	  een	  overzicht	  van	  onze	  doelstelling	  en	  daaruit	  
voortvloeiende	  activiteiten	  het	  afgelopen	  jaar	  en	  een	  financiële	  verantwoording	  met	  
toelichting	  van	  ontvangen	  en	  besteedde	  giften.	  In	  het	  meerjaren	  beleidsplan	  vindt	  u	  de	  
visie	  en	  beschrijving	  van	  het	  actuele	  beleid.	  	  
	  
Doel	  van	  het	  werk	  van	  Victims	  of	  Violence	  
De	  stichting	  heeft	  als	  doel	  (uit	  de	  statuten):	  “het	  geven	  van	  praktische	  -‐,	  psychische	  -‐,	  
emotionele	  -‐,	  geestelijke	  –	  en	  alle	  andere	  vormen	  van	  hulp	  aan	  hulpbehoevenden	  als	  
gevolg	  van	  geweld	  of	  andere	  van	  buiten	  komende	  omstandigheden,	  waarmee	  zij	  in	  hun	  
hele	  mens-‐zijn	  zo	  goed	  mogelijk	  herstellen	  en	  een	  volwaardige	  positie	  in	  de	  samenleving	  
kunnen	  innemen,	  en	  voorts	  het	  verrichten	  van	  al	  wat	  hiermee	  verband	  houdt	  of	  daartoe	  
bevorderlijk	  kan	  zijn.	  Onder	  het	  geven	  van	  hulp	  wordt	  te	  dezer	  zake	  uitdrukkelijk	  ook	  
verstaan	  het	  (doen)	  financieren	  van	  alle	  vormen	  van	  hulp.”	  
Met	  hulpvragers	  stellen	  we	  vast	  op	  welke	  gebieden	  hulp	  nodig	  is	  om	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  
herstellen	  en	  een	  menswaardig	  bestaan	  op	  te	  bouwen,	  kortom:	  tot	  bloei	  te	  komen.	  Wij	  
richten	  ons	  hierbij	  op	  het	  hele	  mens-‐zijn	  van	  de	  hulpvrager.	  	  
	  
De	  problematiek	  
De	  vormen	  van	  geweld	  waar	  de	  slachtoffers	  mee	  te	  maken	  hadden	  of	  de	  redenen	  
waarom	  zij	  onvoldoende	  hulp	  konden	  vinden,	  lopen	  uiteen.	  Deze	  mensen	  hebben	  
gemeenschappelijk	  het	  ernstige	  geweld,	  waarvan	  zij	  de	  gevolgen	  nog	  dagelijks	  
ondervinden.	  Naast	  de	  zware	  psychische	  problematiek	  worden	  velen	  vaak	  ook	  nog	  
steeds	  belaagd.	  Daarnaast	  hebben	  zij	  te	  maken	  met	  een	  bedreigd	  toekomstperspectief,	  
waarbij	  ze	  wegens	  onder	  meer	  hun	  gestagneerde	  ontwikkeling	  niet	  altijd	  goede	  kans	  
maken	  op	  volwaardige	  participatie	  op	  o.a.	  de	  arbeidsmarkt.	  Ook	  spelen	  financiële	  
problemen	  vaak	  een	  grote	  rol.	  	  
	  
De	  aanpak	  
Juist	  voor	  deze	  groep	  zeer	  kwetsbare	  mensen	  zet	  Victims	  of	  Violence	  zich	  in	  door	  samen	  
met	  de	  hulpvragers	  te	  kijken	  naar	  wat	  nodig	  is	  om	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  herstellen	  in	  hun	  
hele	  mens-‐zijn	  en	  te	  werken	  aan	  een	  zo	  volwaardig	  mogelijk	  positie	  in	  de	  maatschappij.	  
We	  proberen	  veilige	  opvang	  en	  levensonderhoud	  te	  organiseren	  en	  helpen	  met	  zaken	  
die	  voor	  de	  meeste	  mensen	  heel	  gewoon	  zijn,	  maar	  waar	  getraumatiseerde	  mensen	  niet	  
aan	  toe	  komen,	  bijvoorbeeld	  boodschappen	  doen,	  gezond	  eten,	  persoonlijke	  
administratie,	  bezoek	  aan	  de	  huisarts	  en	  dergelijke.	  Daarnaast	  starten	  we	  met	  
gesprekken	  die	  gericht	  zijn	  op	  het	  herstel.	  	  
We	  onderscheiden	  ons	  door	  de	  intensieve	  begeleiding,	  waarbij	  onze	  hulp	  zich	  richt	  op	  
het	  hele	  mens-‐zijn	  en	  door	  de	  hoge	  mate	  van	  maatschappelijke	  participatie.	  De	  kosten	  
voor	  de	  hulp	  kunnen	  we	  erg	  laag	  houden	  door	  de	  inzet	  van	  vrijwilligers	  en	  onbezoldigde	  
professionele	  hulp.	  	  
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Hulp	  geboden	  het	  afgelopen	  jaar	  	  
Dit	  jaar	  konden	  we	  verschillende	  mensen	  veilige	  opvang	  met	  ondersteuning	  bij	  
levensonderhoud	  bieden.	  In	  deze	  situaties	  was	  de	  problematiek	  meervoudig	  en	  was	  ook	  
meer	  begeleiding	  nodig	  dan	  in	  sommige	  andere	  situaties.	  We	  boden	  begeleiding	  op	  het	  
gebied	  van	  financiën,	  toeleiding	  naar	  medische	  zorg	  en	  in	  verschillende	  zaken	  zochten	  
we	  voor	  een	  hulpvrager	  politiebescherming	  of	  juridische	  bijstand	  van	  advocaten.	  Het	  
organiseren	  en	  begeleiden	  van	  dergelijke	  hulp	  nam	  een	  groot	  deel	  in	  van	  onze	  tijd.	  De	  
meeste	  tijd	  en	  inspanning	  besteedden	  we	  aan	  de	  emotionele,	  psychische	  en	  geestelijke	  
bijstand	  aan	  deze	  mensen	  die	  ernstig	  geweld	  hebben	  overleefd.	  	  
Wij	  zijn	  erg	  blij	  met	  de	  vrijwilligers	  die	  	  als	  buddy	  of	  in	  andere	  taken	  helpen.	  
	  
Voor	  de	  mensen	  die	  zozeer	  beschadigd	  zijn	  dat	  snel	  herstel	  niet	  onmiddellijk	  haalbaar	  is,	  
en	  voor	  mensen	  van	  wie	  het	  toekomstperspectief	  nog	  steeds	  bedreigd	  wordt,	  werkten	  
we	  aan	  het	  versterken	  van	  ons	  netwerk	  en	  de	  contacten	  met	  andere	  organisaties.	  
Vanwege	  veiligheidsoverwegingen	  kunnen	  we	  daarover	  niet	  uitweiden.	  Wel	  kunnen	  we	  
melden	  dat	  we	  daar	  stapje	  voor	  stapje	  kleine	  vorderingen	  in	  hebben	  kunnen	  maken.	  
Voor	  deze	  mensen	  met	  de	  zwaarste	  problematiek	  blijft	  het	  echter	  voorlopig	  nog	  steeds	  
zoeken	  naar	  een	  passende	  oplossing.	  	  
	  
Om	  de	  opvangmogelijkheden	  uit	  te	  breiden	  en	  om	  in	  de	  toekomst	  een	  vorm	  van	  
dagbesteding	  te	  kunnen	  bieden,	  is	  hard	  gewerkt	  aan	  een	  nieuw	  project.	  Met	  
particulieren	  die	  ons	  werk	  een	  warm	  hart	  toedragen	  is	  overlegd	  over	  het	  starten	  van	  
kleinschalige	  extra	  opvangmogelijkheden	  en	  over	  het	  organiseren	  van	  dagbesteding.	  	  De	  
plannen	  hiervoor	  zijn	  uitgewerkt	  en	  er	  zijn	  concrete	  stappen	  gezet	  om	  dit	  te	  realiseren	  
in	  de	  loop	  van	  2016.	  De	  kosten	  hiervoor	  zullen	  gedeeltelijk	  worden	  betaald	  uit	  
bestaande	  giften	  en	  verder	  is	  er	  contact	  met	  een	  fonds.	  	  
	  
Als	  kleine	  stichting	  hebben	  we	  beperkte	  middelen	  en	  menskracht.	  Deze	  zijn	  het	  
afgelopen	  jaar	  efficiënt	  ingezet.	  Beroepskrachten	  en	  bestuurders	  hebben	  geen	  inkomen	  
verkregen	  uit	  de	  middelen	  van	  Victims	  of	  Violence.	  Al	  het	  besteedde	  geld	  kwam	  geheel	  
ten	  goede	  aan	  de	  hulpvragers.	  Voor	  de	  verantwoording	  hiervan	  verwijzen	  wij	  u	  graag	  
naar	  het	  bijgevoegde	  financiële	  jaarverslag.	  	  	  
We	  hoefden	  gelukkig	  geen	  hulpvragen	  af	  te	  wijzen.	  Door	  met	  name	  de	  toezegging	  van	  
vaste	  financiële	  bijdragen	  per	  maand	  van	  particulieren	  en	  een	  gift	  van	  een	  verwante	  
stichting	  kwam	  de	  ingezette	  hulp	  bij	  de	  langduriger	  hulptrajecten	  niet	  in	  gevaar.	  	  
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Uitgeoefende	  activiteiten	  
Hieronder	  volgt	  een	  korte	  opsomming	  van	  de	  activiteiten	  die	  het	  afgelopen	  jaar	  zijn	  
gedaan.	  
	  
Opvang	  en	  begeleiding	  
De	  persoonlijke	  begeleiding	  op	  sociaal,	  emotioneel,	  psychisch	  en	  geestelijk	  vlak	  bleef	  het	  
belangrijkste	  deel	  van	  ons	  werk.	  Dit	  betrof	  incidentele	  begeleiding	  en	  begeleiding	  in	  
langduriger	  trajecten.	  We	  willen	  beschikbaar	  zijn	  voor	  de	  overlevenden	  van	  geweld	  die	  
elders	  geen	  of	  onvoldoende	  hulp	  kunnen	  krijgen.	  Waar	  dat	  nodig	  was,	  is	  in	  
samenwerking	  met	  advocaten	  juridische	  begeleiding	  geboden.	  In	  een	  aantal	  situaties	  
hebben	  we	  advies	  gegeven	  en	  doorverwezen	  naar	  andere	  instanties.	  	  
	  
Om	  tot	  herstel	  te	  kunnen	  komen	  is	  allereerst	  voldoende	  levensonderhoud	  nodig	  en	  een	  
veilige	  en	  rustige	  leefomgeving.	  We	  hebben	  hieraan	  gewerkt	  door	  opvanggelegenheid	  te	  
huren	  en	  particulieren	  te	  vragen	  mensen	  tijdelijk	  onderdak	  te	  bieden.	  	  
We	  hebben	  ons	  netwerk	  van	  particulieren	  die	  opvang	  willen	  bieden	  uit	  kunnen	  breiden.	  	  	  
De	  professionals	  hebben	  gewerkt	  aan	  deskundigheidsbevordering.	  
	  
Inzet	  vrijwilligers	  
Onze	  grote	  waardering	  gaat	  uit	  naar	  particulieren	  die	  hun	  huis	  openden	  om	  een	  mens	  in	  
nood	  een	  thuis	  te	  bieden!	  Op	  deze	  manier	  hielpen	  zij	  ons	  aan	  een	  veilige	  basis	  voor	  
verdere	  begeleiding.	  Daarnaast	  hebben	  verschillende	  professionals	  onbetaald	  
begeleiding	  geboden.	  Hulpvragers	  merkten	  deze	  grote	  inzet	  op	  en	  openden	  zich	  om	  aan	  
dieperliggende	  problemen	  te	  kunnen	  werken.	  Vrijwilligers	  hielpen	  ons	  op	  verschillende	  
gebieden,	  van	  het	  opmaken	  van	  flyers	  en	  administratief	  werk	  tot	  het	  restaureren	  van	  
opvanggelegenheid	  en	  het	  als	  buddy	  samen	  dingen	  ondernemen.	  	  
	  
Fondswerving	  en	  pr	  
Ons	  werk	  is	  vooral	  bekender	  geworden	  via	  de	  persoonlijke	  netwerken.	  Als	  organisatie	  
zaten	  we	  het	  afgelopen	  jaar	  nog	  in	  de	  opbouwfase.	  Afgelopen	  jaar	  zijn	  de	  financiële	  
middelen	  meegegroeid	  met	  het	  uitbreiden	  van	  de	  hulpverlening.	  We	  zijn	  blij	  met	  deze	  
geleidelijke	  groei.	  Dit	  geeft	  gelegenheid	  een	  goed	  doordacht	  beleid	  en	  benodigde	  
contacten	  op	  te	  zetten.	  Ons	  doel	  was	  niet	  en	  moet	  ook	  niet	  worden	  dat	  we	  een	  mooie	  
organisatie	  bouwen.	  Het	  gaat	  om	  zo	  goed	  mogelijke	  hulp	  voor	  degenen	  die	  zich	  met	  
vertrouwen	  tot	  ons	  hebben	  gewend.	  De	  visie	  op	  dit	  werk	  hebben	  we	  uitgedragen	  in	  
persoonlijke	  contacten	  en	  een	  aantal	  voorlichtingen.	  Dit	  heeft	  tegelijk	  mooie	  contacten	  
opgeleverd	  met	  andere	  organisaties	  waar	  we	  in	  de	  toekomst	  een	  beroep	  op	  mogen	  
doen!	  
Eén	  van	  de	  fondswervingsacties	  was	  de	  kleinschalige	  verkoop	  van	  kunstkaarten.	  De	  
opbrengst	  daarvan	  hebben	  we	  ingezet	  ten	  behoeve	  van	  het	  levensonderhoud	  van	  een	  
aantal	  mensen.	  In	  deze	  en	  andere	  activiteiten	  probeerden	  we	  de	  hulpvragers	  te	  
betrekken.	  Dit	  was	  ook	  behulpzaam	  bij	  hun	  herstel	  van	  menselijke	  waardigheid	  en	  
zingeving	  aan	  hun	  gewonde	  levensbesef.	  
	  
Verschillende	  bedrijven	  hebben	  ons	  gesteund	  het	  afgelopen	  jaar.	  Een	  sportcentrum	  
heeft	  een	  gratis	  sportabonnement	  verstrekt	  en	  een	  coachingsbedrijf	  heeft	  de	  opbrengst	  
van	  coachingsgesprekken	  gedoneerd.	  
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Organisatie	  
Het	  netwerk	  van	  particulieren,	  hulpverleners	  en	  organisaties	  die	  ons	  kunnen	  
ondersteunen,	  waar	  we	  mee	  kunnen	  samenwerken	  is	  iets	  uitgebreid.	  Met	  deze	  
uitbreiding	  is	  de	  achterban	  waarop	  we	  een	  beroep	  kunnen	  doen	  vergroot.	  Zo	  hebben	  we	  
gewerkt	  aan	  de	  realisering	  van	  onze	  doelstelling	  hulp	  te	  bieden	  aan	  mensen	  zonder	  
uitzicht,	  opdat	  ze	  tot	  leven	  komen.	  
	  
Overige	  plannen	  uit	  het	  beleidsplan	  
Aan	  de	  plannen	  uit	  het	  meerjarenplan	  op	  het	  gebied	  van	  Onderdak	  en	  levensonderhoud,	  
Veiligheid,	  Begeleiding	  en	  Netwerken	  is	  veel	  tijd	  en	  energie	  besteedt	  en	  zijn	  mooie	  
resultaten	  behaald.	  De	  ideeën	  op	  het	  gebied	  van	  Social	  Enterprising	  zijn	  nog	  blijven	  
liggen.	  Het	  overige	  werk	  nam	  zoveel	  energie,	  dat	  hier	  geen	  ruimte	  voor	  overbleef.	  Wel	  is	  
overleg	  geweest	  met	  een	  accountant	  over	  het	  maken	  van	  een	  bedrijfsplan	  voor	  een	  
hulpvrager	  en	  zijn	  er	  verkennende	  gesprekken	  geweest	  over	  het	  opzetten	  van	  
kleinschalige	  bedrijvigheid.	  	  	  
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Resultaten	  2015	  
Het	  jaar	  2015	  hebben	  we	  positief	  kunnen	  afsluiten,	  zoals	  u	  hieronder	  kunt	  zien.	  We	  
danken	  alle	  giftgevers	  hartelijk	  voor	  hun	  steun	  en	  vertrouwen!	  Doordat	  we	  onze	  kosten	  
laag	  konden	  houden	  en	  een	  aantal	  grote	  giften	  ontvingen,	  is	  tevens	  onze	  reserve	  
gegroeid.	  Dit	  was	  een	  belangrijke	  doelstelling	  in	  ons	  beleidsplan,	  omdat	  we	  het	  
belangrijk	  vinden	  de	  hulp	  in	  langduriger	  trajecten	  veilig	  te	  kunnen	  stellen.	  

	  


