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Voorwoord van de voorzitter  
 

Het jaar 2021 was niet alleen in het kader van Corona een gedenkwaardig jaar, 
voor No Need to Hide had het jaar een extra dimensie. We kregen de kans om te 

onderzoeken of ons doel, het ondersteunen van slachtoffers van seksueel misbruik 
door de inzet van ervaringsdeskundigheid, een plaats heeft naast de gevestigde 
orde van professionals. Dit werd mogelijk dankzij een subsidie van ZonMw in het 

kader van hun programma “Voor elkaar” en ondersteuning van de Stichting R.C. 
Maagdenhuis. Ook kon onderzocht worden op welke gebieden 

ervaringsdeskundigen meerwaarde hebben bij de hulpverlening in de volle 

breedte.  

In januari konden Suzanne Harms als betaalde coördinator van onze stichting en 
Miranda Hoekstra, als initiatiefneemster en vervangend coördinator als evenknie 

daadwerkelijk starten met het project “Rol en positie van ervaringsdeskundigen bij 
seksueel misbruik”. In 2021 hebben ze samen met het groeiend aantal 
vrijwilligers/buddy’s veel werk verzet in de vorm van een-op-een contacten, 

webinars, trainingen, pr-activiteiten enzovoorts, waarvoor hartelijke dank. 

René van der Most (ZIF) startte voortvarend het project als projectleider. Voor 
ons, als bestuur, was het een flinke verandering, want waar we eerst als 
voortrekker en aanjager functioneerden werden we dit jaar meedenkers/ 

ondersteuners. De Stichting groeit naar zelfstandigheid en dat is geweldig. 

We hebben, dankzij de steun in de persoon van René, het project met heel goed 

resultaat afgerond, waarvoor we hem en het ZIF willen bedanken!  

Ook onze samenwerkingspartners, het Centrum Seksueel Geweld, 
Hanzehogeschool, Politie Noord Nederland, Lectoraat Integrale Aanpak 
Kindermishandeling, Sense Noord Nederland, Slachtofferhulp, een lid van de 

spiegelgroep “Geweld Hoort Nergens thuis” en het Zorg Innovatie Forum,  

zijn voor ons van grote waarde gebleken. 

Vooral onze contacten met de Hanze Hogeschool bleken uitermate waardevol door 

het samen ontwikkelen van workshops, lezingen etc. 

Daarnaast konden we voor juridische kwesties gebruik maken van een 

strafrechtadvocaat. 

Als laatste en zeker niet onbelangrijk moet natuurlijk het Centrum Seksueel 

Geweld Groningen-Drenthe genoemd worden, waar we vanaf januari 2022 een 
samenwerking mee gaan vormen. Suzanne gaat dan als coördinator No Need to 

Hide over naar het Centrum Seksueel Geweld, van waaruit ze dicht bij het vuur, 
leiding gaat geven aan de vrijwilligers en verder vorm gaat geven aan onze 
doelstelling in overleg met Fetzen de Groot, coördinator van het Centrum Seksueel 

Geweld Groningen-Drenthe. We kijken uit naar een inspirerende samenwerking. 

N.B. Het Rapport “de rol en positie van ervaringsdeskundigen ”is te downloaden via de site 

van No Need to Hide. www.noneedtohide.nl 

 

http://www.noneedtohide.nl/
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1. Resultaten in 2021  
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het project “rol en positie van 

ervaringsdeskundigheid” veelal digitaal plaatsvond. De beoogde activiteiten zijn 
vervangen door digitale overleggen of webinars. Het bestuur komt zo nodig 

tweemaandelijks bijeen.  
In 2021 hebben we 10 keer vergaderd en driemaal samen met René van der Most 
over de voortgang van het project. Tussentijds is er veelvuldig contact geweest 

via Whatsapp en e-mail. De penningmeester en voorzitter zijn regelmatig op 
onderzoek uit geweest om de toekomst van No Need to Hide te bestendigen, 

regelmatig vergezeld door René van der Most.  
De onderlinge taakverdeling verliep zoals in voorgaande jaren erg soepel, ieders 
talent werd gebruikt en gerespecteerd, evenzo naar de beide coördinatoren. 

 

1.1 Resultaten  

Hulpvragen: 
 

Aantal buddy’s 12 
Aantal hulpvragen: 11, 6 gekoppeld, 3 afgerond en 2 worden nog gekoppeld 

 
De leeftijd van de hulpvragers varieert van 19 tot 40 jaar. Ook de hulpvragen 
variëren. Elke hulpvraag van de hulpvrager is weer anders. Voorbeelden van 

hulpvragen zijn:  
- Het willen hebben van een luisterend oor en het hebben over het seksueel 

misbruik, zonder dat er geoordeeld wordt. Erkenning en herkenning is hierin 
erg belangrijk.  

- Het onderzoeken naar waarom wel of geen aangifte doen.   

- Na het afronden van therapie de dagelijkse dingen weer leren oppakken 
- Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulpverlening.  

- Ondersteuning bij het onthullen van seksueel misbruik. 
- Bijstaan bij het juridisch proces van de hulpvrager (Van aangifte tot aan 

rechtszaak en daarna) 

Het verschilt per koppel, hulpvrager en buddy, hoeveel tijd er besteed wordt aan 
het contact. Gemiddeld is dit 1,5 tot 2 uur per week. Daarnaast wordt er ook vaak 

afgesproken tussen buddy en hulpvrager dat de hulpvrager mag whatsappen of 
bellen wanneer de hulpvrager dit nodig heeft.  

 
Een andere belangrijke hulpvraag is, dat de buddy fungeert als bruggenbouwer 
tussen de hulpvrager en hulpverlening. Een ervaringsdeskundige kan als geen 

ander in woorden uitleggen wat de impact is geweest van seksueel misbruik. De 
ervaringsdeskundige buddy gaat mee naar gesprekken op scholen, gemeente of 

hulpverlening om zo de hulpvrager te ondersteunen tijdens het gesprek. Het kan 
heel moeilijk zijn voor een hulpvrager, die midden in het herstelproces zit, in 
woorden te benoemen wat de impact is geweest van seksueel misbruik en wat 

diegene hierin nodig heeft. Hierin ondersteunt de ervaringsdeskundige buddy de 
hulpvrager. Daarnaast worden (onbedoelde) vooroordelen weggehaald door de 

ervaringsdeskundige.  
 
 

 



   

5 
 

De ervaringsdeskundigen/buddy’s 

 
Het aantal ervaringsdeskundigen groeit en de achtergronden zijn variabel. 

Seksueel misbruik gaat door alle lagen van de bevolking en dat spiegelt in het 
aanbod van ervaringsdeskundigen. De leeftijd zit tussen 25 jaar en 50 jaar.  
De ervaringsdeskundigen kunnen tijdens het intakegesprek aangeven of ze alleen 

een buddy willen zijn, dus gekoppeld willen worden aan een hulpvrager of dat ze 
zich ook willen inzetten voor andere activiteiten.  

In 2021 hebben we door ons onderzoek de breedte van ons aanbod meer kunnen 
focussen naar een bredere inzet dan voorheen. Deze aanpak past bij de integrale 
aanpak van seksueel misbruik:  

De pijlers zijn dan: 
• Educatie en voorlichting,  

• Hulpverlening,  
• Preventie, bewustwording en  
• Ondersteuning en  

• Nazorg.  
In 2021 waren de ervaringsdeskundigen vooral werkzaam onder de pijlers 

ondersteuning en nazorg. Dit had mede te maken met de Coronapandemie. De 
meeste ervaringsdeskundigen hebben een sociale vooropleiding, waardoor ze vaak 
ervaring hebben met het werken met hulpvragers. Vanaf 2021 is er voor iedere 

ervaringsdeskundige een training ervaringsdeskundigheid, die voor het eerst werd 
uitgevoerd in samenwerking met de Hanze Hogeschool. Inmiddels kunnen de 

coördinatoren deze training zelfstandig geven.  
 
Het ondersteuningsproces 

 
Het hulpverleningsproces is onveranderd en wordt gelopen, zoals het op de 

website staat aangegeven. In 2021 is de hulpverlening vaak digitaal tot stand 
gekomen. Nieuw in 2021 is, dat er nu standaard een plan van aanpak wordt 
vastgelegd en besproken met de coördinator. De ervaringsdeskundige stuurt het 

plan van aanpak naar coördinator en deze geeft akkoord wanneer het plan goed 
is. Vanaf dan start het traject. De buddy en hulpvrager gaan samen een traject 

aan voor een jaar.  
Na het eerste half jaar wordt er een evaluatiegesprek ingepland tussen buddy, 

hulpvrager en coördinator. Hierin wordt besproken hoe het gaat tussen buddy en 
hulpvrager, hoe gaat het met hen apart en heeft het koppel nog iets nodig van de 
coördinator. Hierbij wordt ook het plan van aanpak meegenomen en zo nodig 

aangepast. Natuurlijk kan er ook eerder afgerond worden 
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In onderstaande tabel een overzicht over de mogelijke inzetbaarheid  

Educatie en voorlichting Hulpverlening 

Gastlessen in het onderwijs 

Meedenken over curricula 

Voorlichting aan professionals 

Maatje tijdens hulpverlening 

Andere benadering naar slachtoffers 

Grens ervaringsdeskundigheid 

Bijdragen aan onderzoek 

Preventie Bewustwording en ondersteuning 

Bijdrage aan onderzoek 

Mede aanvrager subsidies 

Deelname aan deskundigen panel 

Adviesraad 

Vraagbaak 

Onthulling 

Lotgenotencontact 

Advisering 

Verwijzing via politie en hulpverlening 

Het slachtoffer kiest 

Nazorg 

Steun na stopzetten begeleiding professional 

Lotgenotencontact 

 

1.2 Opsomming van de activiteiten:  

 
- In januari de eerste kennismaking met alle partners digitaal. Analyse van 

de gesprekken leverde de pijlers voor inzet van ervaringsdeskundigen, 

waarop werd voortgeborduurd bij de latere interviews. 
- In maart een gesprek met de opleiding Ervaringsdeskundigheid van de 

Hanze.  
- 18 maart de eerste verkenning met professionals. De coördinatoren nemen 

deel als ervaringsdeskundigen. Het doel is om te komen tot afspraken over 

hoe ervaringsdeskundigen de professionals kunnen versterken.  
- Contact met onze eerste mannelijke ervaringsdeskundige vrijwilliger,  

- Gesproken met beleidsadviseur huiselijk geweld Groningen  
- Nieuwsbrief NNTH april 2021, leuke reacties ontvangen.  
- Contact gelegd met beleidsadviseur Sociaal Domein (gemeente Emmen)  

“Geweld Hoort Nergens Thuis”, “Huiselijk geweld en kindermishandeling”, 
“MDA++”, “Veilig Thuis”, “Centrum Seksueel Geweld”.  

- In mei de 1e training buddy’s bij de Hanze, werd als interessant ervaren. 
- 17 mei hebben de coördinatoren gesproken over een onderzoek over een 

afstudeeropdracht MBO Friesland College naar onze disclaimer en 

privacyreglement, zijn ze conform de AVG? Het bleek een volmondig Ja.  
- Overleg met coördinator Centrum Seksueel Geweld over mogelijkheden 

rondom samenwerking. 
- Eind mei presentatie bij het decanaat gehouden en dat heeft een verwijzing 

opgeleverd.  

- Uitwerken alle interviews met hulpverleners 
- Voorbereiden promotiemateriaal 

- Op 2 juni de 2e training en op 30 juni was de afsluiting van de workshops 
met de buddy’s samen met Hanze Hogeschool.   

- Afspraak gemaakt met een professionele websiteontwikkelaar  

- Aangepaste begroting gemaakt, omdat we uitstel hebben gekregen van 
ZonMW. In verband met de maatregelen rondom Corona kon er niet veel 

fysiek gedaan worden. 
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- In de zomerperiode werd de website geprofessionaliseerd, 

www.noneedtohide.nl  
- 23 sept Projectgroep “Rol en positie van ervaringsdeskundigen bij seksueel 

misbruik”  
- 30 sept Startbijeenkomst: ‘Regionale Aanpak Seksueel Geweld Groningen’, 

inclusief de lancering van de nieuwe website door de wethouder Gemeente 

Groningen. 
 

- In het najaar werd veel aandacht besteed aan het uitwerken van mogelijke 
toekomstscenario’s voor No Need to Hide, basisgedachte blijft: NNTH blijft 
betrokken om het gedachtengoed van de stichting te bewaken en borgen.  

- 5 nov Bemensen stand ervaringsdeskundigheid op congres “Samenwerken 
aan veiligheid  

- 18 nov partner bij webinar over “Signaleren kindermishandeling en 
misbruik”, met Veilig Thuis Drenthe   

- 18 november 2021, congres van de Hanze onderdeel thema “” 

Kindermishandeling”  
- 23 nov eindbijeenkomst project “Hermeldingen bij Veilig Thuis 

terugdringen”  
- Diverse persactiviteiten, bijvoorbeeld een reeks in het Dagblad van het 

Noorden, waar de ouders van de initiatiefneemster werden geïnterviewd. 

  

http://www.noneedtohide.nl/
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2. Toekomst 
 

Gedurende het jaar 2021 is er binnen de stichting gesproken over drie opties, te 
weten:  

1. NNtH gaat door als zelfstandige stichting 

2. NNtH wordt in zijn geheel ondergebracht bij één organisatie uit het netwerk 

3. NNtH  gaat verder als samenwerkingsverband 

 
Uitgangspunt voor de organisatorische positionering van No Need to Hide is het 

optimaliseren van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij seksueel misbruik. 
De stichting zet zich in voor slachtoffers van seksueel ongewenst gedrag en 

misbruik. Dit doet zij onder meer door het begeleiden en ondersteunen van 
slachtoffers, door misbruik te bespreken en een bijdrage te leveren het onderwerp 
uit de taboesfeer te halen, door educatie, workshops en voorlichting en de 

samenwerking te zoeken met andere organisaties op dit terrein. 
 

Het bestuur heeft een drietal criteria benoemd voor samenwerking: 

o De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid moet worden gezien. De 

ervaringsdeskundigen zijn vrijwilligers die worden aangestuurd door een 
coördinator die minimaal 24 uur per week wordt betaald.  

o Er dient voor de ervaringsdeskundigen een adequaat vangnet te zijn 
o De kwaliteit van de inzet van ervaringsdeskundigen moet geborgd zijn 

door begeleiding en training. 

Het gaat om het structureel inbedden van een pool van 

ervaringsdeskundigen en een coördinator. Dit heeft de component in zich dat de 
Stichting ook werkgever is van de coördinator waarvoor steeds incidentele 
financiering moet worden gezocht. 

Dit is verder uitgewerkt met het Centrum Seksueel Geweld. Er komt een 
samenwerkingsovereenkomst tussen het Centrum en No Need to Hide. Het 

Centrum zal per januari 2022 de coördinator van No Need to Hide in dienst 
nemen, vanwaar zij de activiteiten van ervaringsdeskundigen en de begeleiding 
van de vrijwilligers op zich zal nemen.  

De ervaringsdeskundigen blijven aan de stichting No Need to Hide verbonden. Op 
die manier zal de coördinator een mooie brugfunctie kunnen vervullen tussen 

professionals en ervaringsdeskundigen. 
In een samenwerkingsverband worden de grote voordelen gezien en wordt het 
meeste recht gedaan aan het bewaken van het gedachtengoed van No Need to 

Hide. Daarnaast geeft het een grote kans voor structurele voorzetting van de inzet 
en de verbinding met professionals.  

 
Als laatste: Door de toegenomen publiciteit en de vernieuwde website hebben zich 
weer nieuwe ervaringsdeskundigen aangemeld, 

In december 2021 had de stichting twaalf ervaringsdeskundigen. Naast het 
inhoudelijke traject dat de afgelopen maanden is doorlopen zien wij ook 

dat het organisatorische gedeelte een mooi slotakkoord heeft gekregen. De rol en 
positie van ervaringsdeskundigen heeft hierdoor een stabiele en structurele basis 
gekregen door de verdere samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld 

Groningen en Drenthe. 
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3. Organisatie  
 

Algemene informatie 
Statutaire naam  Stichting No Need To Hide 

Statutaire zetel  Marum 
Datum van oprichting 28 mei 2018 
KvK nummer  71 74 33 40 

RSIN    8588.31.508 
E-mail    noneedtohide@outlook.com 

 
De stichting  No Need To Hide heeft de ANBI-status verkregen vanaf de 
oprichtingsdatum 28 mei 2018. Het beleidsplan, nieuws en algemene informatie is 

terug te vinden op www.noneedtohide.nl 
  

3.1 Bestuur  

Stichting No Need To Hide kent statutair een bestuur. Het bestuur is 

verantwoordelijk voor het beleid van de stichting, de uitvoering daarvan en de 
controle daarop. 

 
In lijn met het beleid, dat zoveel mogelijk middelen rechtstreeks aan projecten ten 
goede komen, ontvangt het bestuur geen vergoedingen of onkostenvergoeding 

voor hun inzet voor de stichting. 
Voorzitter:  Mevr. F.D. Pathuis 

Secretaris:  Mevr. N.G. van der Sluis 
Penningmeester: Dhr. O.J.A. Pathuis 
 

3.2 Werknemers  

De stichting heeft in 2021 één coördinator op de loonlijst conform CAO Zorg en 
Welzijn, mevrouw Suzanne Harms en een vrijwillig vervangend coördinator, 
mevrouw Miranda Hoekstra. De coördinator coördineert alle activiteiten van de 

stichting en is contactpersoon voor de buddy’s en het bestuur.  
 

De vrijwillig coördinator ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De buddy’s 
ontvangen tot nu toe geen beloning. Gemaakte kosten worden op vertoon van 
bewijsstukken vergoed. 

  

about:blank
about:blank


   

10 
 

4. Jaarrekening 2021 
 

In dit hoofdstuk vindt u het financieel verslag van heel 2021. Om aan de richtlijnen 
van de overheid voor ANBI-doelstellingen te voldoen moeten de werkzaamheden 

van de stichting voor minstens 90% gericht zijn op het algemeen belang. Alle 
kosten van de stichting komen 100% ten goede van het ideële doel van de 
stichting. 

 

 
 

4.1. Balans 2021

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Computerapparatuur 534€            -€             Algemene reserve -54€             -389€          

Liquide middelen 450€            38.329€      Vooruitontvangen baten -€             38.205€      

Te vorderen subsidies 10.547€      -€             Lening o/g 1.000€        -€             

Kortlopende schulden 10.585€      513€            

Totaal 11.531€      38.329€      Totaal 11.531€      38.329€      

4.2. Staat van baten en lasten 2021

Baten 2021 2020

Subsidies 53.752€      -€             

Giften van particulieren 455€            220€            

Som van de baten 54.207€      220€            

Lasten

Afschrijving computerapparatuur 266€            -€             

Personeelslasten 39.482€      -€             

Kosten projectleider ZiF 9.783€         -€             

Kantoor'kosten' 32€               129€            

Kosten automatisering 2.412€         -€             

Kosten 'promotion' 1.148€         -€             

Financiële lasten 139€            139€            

Overige lasten 610€            79€              

Som van de lasten 53.872€      347€            

Saldo van baten en lasten 2021 335€            -127€          

4.2.1. Baten 2021

De in 2020 vooruitontvangen subsidie van ZonMw heeft betrekking op

een uitgevoerd project in 2021 en is daarom als bate verantwoord in 2021.

4.2.2. Kosten 2021

De gemaakte kosten zijn besteed aan het project van ZonMw.

De bestuursleden hebben ook in 2021 geen kostenvergoeding ontvangen.
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4.3. Begroting 2022

Baten

Subsidies 5.000€        

Giften 500€            

Som van de baten 5.500€        

Lasten

Afschrijvingen 300€            

Vrijwilligersvergoedingen 2.500€         

Kosten automatisering 500€            

Kosten 'promotion' 1.000€         

Financiële lasten 200€            

Overige lasten 1.000€         

Som van de lasten 5.500€        

Saldo van baten en lasten 2022 -€             


