Toolkit ‘Leren van slachtoffers
van seksueel misbruik’
Wat is een Toolkit?
De Toolkit is een box met vier producten die voor het project ‘Leren van
slachtoffers van seksueel misbruik’ zijn ontwikkeld.
De producten zijn gemaakt om te laten zien wat we kunnen leren van de
ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking die te maken hebben
gehad met seksueel misbruik. Met name van de hulp nadat het misbruik heeft
plaats gevonden: hoe kunnen we hier met elkaar over praten en hoe kunnen we de
hulp verbeteren.
De vier producten kun je met elkaar gebruiken.

Voor wie is de Toolkit?
De Toolkit is in eerste plaats bedoeld voor:
mensen met een verstandelijke beperking
familie van mensen met een verstandelijke beperking
begeleiders, gedragsdeskundigen en managers in instellingen of andere
organisaties die te maken hebben met seksueel misbruik van mensen met een
verstandelijke beperking.

Waaruit bestaat de Toolkit?
De Toolkit bestaat uit de volgende producten:
1. De film: ‘Dat je het niet meer hoeft weg te stoppen’
De basis van de Toolkit is de film waarin slachtoffers hun ervaringen vertellen over
de hulpverlening na seksueel misbruik.
2. Een publicatie: vast aantal fotoboekjes
Een belangrijk onderdeel van het boekje zijn de foto’s die tijdens de opnamedagen
van de film zijn gemaakt. De foto’s met uitspraken geven daarmee een mooie inkijk
en terugblik op de film én ondersteunen de film.

3. Een driedaagse training voor aandachtsfunctionarissen seksueel
misbruik/gedragsdeskundigen
De training wordt gegeven door een expert samen met ervaringsdeskundigen van
de LFB.
Het centrale thema is wat we kunnen ‘Leren van slachtoffers van seksueel
misbruik’. De film vormt een belangrijke basis voor de inhoud en het programma
van de training.
4. Drie verschillende themabijeenkomsten voor cliënten, familie en
professionals
Tijdens de bijeenkomsten wordt ook de film getoond.
Per doelgroep is er een interactief ‘op-maat’ programma.
Een themabijeenkomst duurt maximaal 1 dagdeel en wordt verzorgd door een
expert, ervaringsdeskundigen van de LFB en bijvoorbeeld een gedragsdeskundige
van de organisatie die Toolkit heeft afgenomen.
Bij alle drie de themabijeenkomsten staat centraal: Wat kunnen wij leren van de
ervaringen van slachtoffers nadat het seksueel misbruik heeft plaatsgevonden?
Concreet betekent het dat bij aanschaf van de Toolkit een compleet trainingspakket
inclusief film wordt afgenomen.
Het is volgens een train de trainer formule.
Daarna kan de Toolkit zelf worden gebruikt en kunnen trainingen worden gegeven
binnen de eigen organisatie.

Wat willen we bereiken met de Toolkit?
Leren van de slachtoffers.
De hulpverlening na het misbruik verbeteren bij vragen of bieden van goede hulp
en ter ondersteuning nadat het misbruik heeft plaats gevonden.
We willen dat seksueel misbruik laagdrempelig bespreekbaar wordt voor alle
doelgroepen. Dat het hoog op de agenda komt te staan bij organisaties.

Wanneer komt de Toolkit beschikbaar?
De Toolkit zit nu nog in de pilot fase.
Dit betekent dat de producten klaar zijn maar dat de training- en
themabijeenkomsten nu eerst in de praktijk getoetst gaan worden.
In november start de training voor de professionals.
In de eerste maanden van 2021 vinden de verschillende themabijeenkomsten plaats
bij de deelnemende pilot-organisaties: Cello, Amarant, Dichterbij en Zuidwester.
Na afronding van het project komt de Toolkit eind 1e kwartaal beschikbaar!

Is de film ook apart de koop?
De film is vast onderdeel van de Toolkit en is niet apart te koop.
Het is een belangrijk, vast onderdeel van de training- en themabijeenkomsten.
We willen ook dat de film op die manier wordt ingezet en gebruikt.

Waar kan men terecht voor meer informatie of vragen over de Toolkit?
Voor meer info of vragen kan men een mail sturen naar: toolkit@lfb.nu
Heeft u belangstelling om de Toolkit voor uw organisatie aan te schaffen?
U kunt vrijblijvend op de wachtlijst worden gezet.
De kosten voor aanschaf van Toolkit worden later bekend gemaakt.
Zodra de Toolkit beschikbaar komt, krijgt u bericht van ons.
De training en themabijeenkomsten zijn
ontwikkeld door externe deskundigen
Marijke Lammers en Marianne Heestermans,
in samenwerking met Dounia Bouchikhi,
Mireille de Beer en Lian Nuyten van de LFB.

