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Workshop Overzicht
Hieronder zijn de workshops die we aan bieden. A.u.b. vooraf aangeven bij opgave aan welke
workshop u wil deelnemen. Zonder dit kunnen wij jouw deelname bij gekozen workshop helaas niet
garanderen.
A. Lotgenotencontact
Welke lotgenotencontacten zijn er momenteel, wat is de behoefte van slachtoffers, welke
meerwaarde heeft samenkomen, wat kan er nog meer worden georganiseerd, wat zijn de wensen
van slachtoffers op dit gebied en wat kunnen wij bieden op dit gebied?
In deze workshop gaan we samen in op bovenstaande vragen. Met als doelstelling om één
gezamenlijk plan te creëren wat wij meer en/of anders kunnen doen voor slachtoffers van seksueel
misbruik. Wij zien op dit gebied diverse goede ideeën en het zou mooi zijn dat we ook hier de
handen meer ineen kunnen slaan.
B. Preventie
Welke middelen zijn er momenteel, wat werkt er op dit gebied en wat ook niet, wat zeggen
ervaringsdeskundige hierover, wat zeggen professionals hierover, wat zijn de behoeftes en hoe
kunnen we zorgen dat het beste materiaal de meeste mensen bereikt?
In deze workshop gaan we samen in op bovenstaande vragen. Krachten en ideeën bundelen om zo
tot een gezamenlijk plan te komen. Na deze dag kan er dan ook gezamenlijk aan gewerkt worden om
dit plan concreet te maken. Ook kunnen jullie/jij deze ideeën meenemen in je werkveld en of je
omgeving.
C. Mannengroepen
In Nederland zien we op het gebied van mannen en seksueel misbruik nog een extreem taboe. Dit
terwijl de cijfers --zeker uit andere landen-- uitwijzen dat mannen wel degelijk slachtoffer zijn. Wat
kunnen wij nu gezamenlijk bereiken om hier verandering in te brengen?
In deze workshop is er specifiek aandacht voor mannen als slachtoffer. Kunnen wij bijvoorbeeld
samen een groep, centrum of netwerkplaats creëren voor mannen?
Samen brainstormen over de obstakels die wij en vooral de mannen op dit gebied tegenkomen.
D. (Media) Initiatieven en bewustwording
Seksueel misbruik krijgt nog veel te weinig (media) aandacht. Hier zullen we zonder twijfel hetzelfde
over denken. Hoe kunnen we hier verandering in aan brengen, wat is hierin de behoefte van
slachtoffers, welke media aandacht werkt wel en welke niet, wat zorgt voor de grote drempel bij de
media en hoe kunnen wij hier verandering in brengen? Ook willen we specifiek ingaan op het thema
incest. Een nu nog erg onderbelicht probleem waar teveel stilte over is.
In deze workshop gaan we samen in op bovenstaande vragen. Concreet is de bedoeling dat we
vervolgens tot een plan gaan komen. Eén die we ook na deze dag gezamenlijk in kunnen gaan zetten.
We kijken in de workshop naar elkaar netwerk, kwaliteiten en wensen. Zo kan een ieder een
gedeelte op zich nemen om zo samen dit plan ook te kunnen uitvoeren.

