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Inleiding  

Stichting No Need to Hide zet zich in voor de slachtoffers van seksueel ongewenst 
gedrag en misbruik, die aangifte hebben gedaan bij de politie. We richten ons op 

slachtoffers binnen het gezin, maar ook op slachtoffers binnen de sportwereld, 
kerkelijke omgeving en andere omkaderde netwerken, ongeacht leeftijd, religie of 

seksuele voorkeur. 
 
Dit wil zij bereiken door het inzetten van vrijwilligers (buddy’s). 

Ervaringsdeskundige buddy’s koppelen we aan  ‘nieuwe’ slachtoffers, die hen gaan 
begeleiden in het proces. Dit kan in verschillende vormen, zoals: samen op zoek 

naar een psycholoog, uitleg geven over het strafrechtelijk proces, het netwerk 
versterken of gewoon je hart kunnen luchten bij iemand die iets soortgelijks heeft 
meegemaakt. Daarnaast wil de stichting ook voorlichtingen/workshops gaan geven 

op scholen en gastspreken om het taboe op het onderwerp te doorbreken en de 
stichting naamsbekendheid te geven. 

 
De stichting onderscheidt zich ten opzichte van soortgelijke organisaties door zich 
te richten op een specifieke doelgroep in combinatie met de inzet van buddy’s 

tussen de geledingen van professionele organisaties. Deze buddy’s zijn de extra 
oren en ogen van het slachtoffer, die de weg weten te wijzen in de wirwar van 

professionele hulpverlening zonder op de professionele stoel te willen zitten. 
 

Termijn van een beleidsplan  

Dit beleidsplan is drie jaar geldig.  

Bij dit plan horen een projectplan en een jaarbegroting. 
  

Onze missie 

Wij leveren een bijdrage aan een open samenleving waarin misbruik voorkomen 
en besproken wordt en het recht zijn beloop heeft. We streven naar psychisch en 

sociaal gezond zijn van de slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag en 
misbruik. 
 

De stichting No Need to Hide is opgericht door Miranda Hoekstra. De ambitie om 
de stichting op te richten kwam voort uit haar eigen voorgeschiedenis. Ze besloot 

om met haar eigen ervaringen de hulpverlening te verbeteren en iets te doen voor 
de slachtoffers die er al zijn, maar ook voor diegenen, die er helaas nog gaan 

komen. Met het oprichten van de stichting wil ze het proces een stukje dragelijker 
maken, de valkuilen dichten, een steunpunt zijn voor de slachtoffers en het taboe 
doorbreken.  

 

Doel  
De stichting No Need to Hide heeft als doel zich in te zetten voor slachtoffers van 
seksueel ongewenst gedrag en misbruik binnen het gezin en voorts al hetgeen in 

de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
Wij willen dit bereiken door: 

A. De cliënt te begeleiden, ondersteunen en versterken in het strafrechtelijk-, 
persoonlijk- en emotionele proces. 

B. Het onderwerp seksueel ongewenst gedrag en misbruik (meer) 
bespreekbaar te maken binnen de maatschappij.  
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C. Het verbeteren van educatie betreft het onderwerp seksueel ongewenst 

gedrag en misbruik en/of het ontwikkelen van nieuwe lespakketten. 

Doelgroep 

We richten ons op slachtoffers binnen het gezin, maar ook op slachtoffers binnen 
de sportwereld, kerkelijke omgeving en andere omkaderde netwerken, ongeacht 

leeftijd, religie of seksuele voorkeur. 
Alleen de acute gevallen en kinderen/jongeren onder de 18 worden doorgestuurd 

naar andere organisaties. 
 

Strategie  

Hieronder staat beknopt genoemd op welke wijze de stichting haar doel wil 
bereiken.  

 
ad A. Cliënten begeleiden, ondersteunen en versterken, door 

▪ Trajectbegeleiding op te starten; 
▪ Een buddy te koppelen aan de cliënt (buddysysteem); 
▪ De omgeving van de cliënt meer te betrekken (systeembenadering); 

▪ Ervaringsdeskundigheid in te zetten; 
 

ad B. Bespreekbaar maken door 
▪ Voorlichtingspakketten samen te stellen; 
▪ Zelfhulpgroepen op te richten; 

▪ Workshops aan te bieden; 
▪ Gastsprekers te laten optreden; 

▪ Promotie via Sociale media en een website; 
▪ (Bekende) ambassadeurs aan de stichting te koppelen; 
▪ Rol van de maatschappij te benadrukken; 

▪ Victim-blaming te stoppen; 
 

ad C. Lespakketten  
▪ Effectiviteit bewijzen; 
▪ Verschillende modules maken (bijv. een modulebox) voor de verschillende 

niveaus vanaf groep 8 basisschool en middelbaar- en voortgezet onderwijs. 
 

Huidige situatie  

De stichting bevindt zich in de opstartfase en is formeel opgericht op 28 mei 2018.  

Afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
- Tv interview Hart van Nederland (6 mei 2018) 

- Oprichting Stichting bij notaris (28 mei 2018) 
- Leeuwarder Courant Awards 2018 gewonnen (12 juni 2018) 
- Overleg met het Zorg Innovatie Forum Noord Nederland om te zien bij welke 

organisaties we kunnen aansluiten om de financiering rond te krijgen (juni 
2018, hiervoor is een projectplan in ontwikkeling) 

- Spreken op TEDxFryslân (4 oktober 2018) 
- 3e jaars studenten SPH van de Stenden zijn ingezet om drie opdrachten voor 

de stichting uit te zoeken, namelijk: 1. de effectiviteit van onze inzet, 2. de 

monitoring van onze inzet en 3. opzet voor de startbijeenkomst met nieuwe 
buddy’s. (najaar 2018, presentaties in januari 2019) 
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- Gastlessen gegeven op NHL Stenden (6 en 13 november aan Social Work 

en 12 december 2018 aan Deeltijd SPH) 
- Gastles gegeven aan Hanze Hogeschool (8 januari aan Verpleegkunde) 

- 3 Workshops Ervaringsdeskundigheid ontwikkeld op NHL Stenden 
(november en december 2018, en in april 2019), Miranda is sinds kort 
gastdocent. 

 

Ambitie  

1. Minimaal 10 ervaringsdeskundige buddy’s in portefeuille hebben, die 
allemaal actief hulp kunnen verlenen aan cliënten; 

2. Door middel van het model dat is bedacht door de NHL studenten willen we 
de effectiviteit in 2019 meten.  

3. We voeren 2 keer een kick-off uit voor potentiële buddy’s.  

4. Tenminste één BN’er als ambassadeur gekoppeld aan de Stichting; 
5. Onderzoeken of we een erkend leerbedrijf kunnen worden voor NHL Stenden 

Hogeschool Leeuwarden; 
6. Bekendheid verbreden in de provincies Groningen en Friesland voor 

potentiële slachtoffers en voor mogelijk nieuwe buddy’s; 

 

Organisatie  

Naam Stichting No Need To Hide 

Postadres Haadwei 149, 9104 BE, Damwâld 

Website www.noneedtohide.nl  

E-mailadres noneedtohide@outlook.com 

Telefoonnummer 06 25 15 87 65 

KvK-nummer 71 74 33 40 

Bankrekening NL50 RABO 0340 5731 39 

 

Bestuur  

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen: 

- Mevr. F.D. Pathuis (Voorzitter) 
- Mevr. N.G. van der Sluis (Secretaris) 
- Dhr. O.J.A. Pathuis (Penningmeester) 

 
De bestuursleden ontvangen geen beloning. 

Gemaakte kosten worden alleen op vertoon van bewijsstukken vergoed. 
 

Werknemers  

De stichting heeft één coördinator aan zich verbonden, mevr. Miranda Hoekstra. 
Zij coördineert alle activiteiten van de stichting en is contactpersoon voor de 

buddy’s en het bestuur.  
 

Zowel de coördinator als de buddy’s ontvangen geen beloning. 
Gemaakte kosten worden alleen op vertoon van bewijsstukken vergoed. 

Het is uiteindelijk de bedoeling, dat de coördinator zich geheel inzet voor de 
stichting met een daarbij behorende salariëring. 
 

 

 

http://www.noneedtohide.nl/
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Financiën 
Het 1e boekjaar van de stichting loopt tot 31 december 2019. Het jaarverslag is te 
vinden op de website. 

 
Potentiële subsidiegevers zijn o.a. Mienskipfonds in Leeuwarden en instellingen die 

actief zijn op het gebied van seksuele hulpverlening.  
 
Het is de bedoeling dat de oprichter na haar studie parttime in dienst treedt als 

coördinator van de buddy’s waarvoor salariëring is begroot. De bestuursleden 
ontvangen alleen een onkostenvergoeding.  

 
De Stichting heeft de ANBI status en daardoor vrijgesteld van schenk- en 
erfbelasting. 

 
Het fiscaal nummer van de Stichting is 8588.31.508. 

Het bankrekeningnummer van de Stichting is NL50 RABO 0340 5731 39. 
 
 

 


