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1. lnleiding
De Stichting Veilige Haven is

aantal burgers

/

tot leven gekomen vanuit bevlogen betrokkenheid van een

professionals die ongerust zijn ovèr het ontbreken van samenhang en

effectiviteit bij de aanpak van kindermishandeling en van relationeel geweld.
De ongerustheid duidt nut en noodzaak om een maatschappelijk bewustzijn te

bewerkstelligen bij de impact van geweld binnen de vertrouwde en beschutte leefomgeving
van een mens. Het impliciet bedreigende en fnuikende van deze impact op de waardigheid
van leven vraagt een (vernieuwende) benadering in de aanpak om te komen tot doorbreken
van patronen in dit geweld.

2. Doelstelling van de Stichting Veilige Haven
Op 6 november 20L4 is opgericht de'Stichting Veilíge Haven voor geweld in

(afiankeliikheids) relatiel.

(akte nrAVH

/

2}14.oa§37.01..01; verleden door notaris D.H.J. Boerenstam

van het kantoor van mr. C.D. ten Broecke te Hilversum)

Bij nader inzien (b)lijkt in de naamgeving het woordje

'voof een onbedoelde associatie op te

roepen. lmmers, het doel van de stichting beoogt juist de cirkel van geweld te doorbreken en
niet te bevorderen.
Leidend motief voor de stichting is dan ook om sleutelhouders (professionals) handvatten te

bieden in tijdige herkenning en methodische analyse van signalen om vervolgens de koers
richting een effectief herstel van veiligheid uit te stippelen en te volgen.
Kortom: veiligheid herstellen in het perspectief van een individueel'Veilige Haven'om te
leven.
Onbaatzuchtige overdracht van kennis en kunde in het werken met nieuwe,

wetenschappelijk onderbouwde en praktisch (ook elders) bewezen methoden om veiligheid
te herstellen en geweld uit te bannen is dan ook het leidend motief van de stichting. Juist in
het belang van onbedreigde ontwikkeling van kinderen en afhankelijke ouderen.
Korte termiin (2016

-

20201 en lange

termiin doelen:

Op korte termijn bewerkstelligt de stichting het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken op
de effectiviteit van aanpak van geweld in (afhankelijkheid) relaties alsook het

doorontwikkelen, bundelen en actief verspreiden van deze kennis en inzichten.
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Op lange(re) termijn streeft de stichting de realisatie van een fusiek Veilige Haven na, waar
alle relevant professionele disciplines onder eenduidige aansturing - met eenheid in taal en

methodiek

-

nieuw verworven inzichten en vaardigheden verwezenlijkt en daarvoor

beschikbaar is voor de burger.

Noot: ln het voorjaar van2017 zal een verbetertekst worden voorgelegd aan de notaris om onbedoelde associatie
in de statutaire naamgeving weg te nemen. Met haar doelstelling beoogt de Stichting het algemeen welzijn- en

veiligheidsbelang van de samenleving te dienen.

2.1 Missie
De stichting Veilige Haven heeft als missie 'de cirkel van (aanhoudend) geweld doorbreken'

met name wanneer de kwetsbare mens zich geborgen mag weten.

2.2 Activiteiten
ln het verlengde van doel en missie kiest de stichting er voor om haar projecten zo te kiezen
en in te richten, dat de kortere projecten tevens bijdragen aan de geleidelijke vorming van
een fysiek Veilige Haven. (zie langere termijn doelstelling onder 2.0.)

Voor de periode 2OL6 -2O2A:

-

2.2,a Project'Conflictscheidingen'. Eenheid van taalen methodiek bij problematische
scheidingen, met name die waar kinderen in betrokken raken. Binnen het project
worden professionals getraind in en vertrouwd gemaakt met de methodiek van 'Best
Practice Guide' en de 'Masic', zoals ontwikkeld door het High Conflict forum (HCF) in

Toronto (Canada) en waarvoor de stichting toestemming heeft verkregen de
toepasbaarheid ervan uit te dragen. Met subsidie van ZONMw en de gemeente Tilburg
wordt dit project samen met de stichting Kompaan de Bocht tot in het voorjaar 2017'
uitgevoerd in de regio Midden West Brabant;

-

2.2.b Organiseren van symposia. Zowel

in 2016 als in 2017 organiseert de stÍchting een

symposium om de opbrengst in ervaring en inzicht vanuit het project Conflictscheidingen

uit te dragen;

-

2.2.c Vergroten van bewustwording kindermishandeling.

De stichting beijvert zich in

ten aanzien van 'kindermishandeling een focusverandering en
bewustwording tot focusverandering te bevorderen. Namelijk dat kinderen, die getuige
zijn van (aanhoudend) huiselijk geweld in hun ontwikkeling ernstig beschadigd raken en
dat deze beschadiging ook in juridische zin als (strafbare) mishandeling is aan te merken.
Dit opent mogelijkheden om al in een vroegtijdig stadium {'vroeg signalering') partijen in
het veiligheidsdomein te koppelen met partijen in het zorgdomein, zodat aangeboden
hulp voor ouders / strijdende partijen niet (langer) vrijblijvend blijft. Niet accepteren van
201-6 en 20L7 om

aangereikte hulp in combinatie met aanhoudende strijd in bijzijn van kinderen ontmoet
dan een actie vanuit het justitiële domein, bijvoorbeeld in de vorm van taakstraf.
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2.2,d

Ronde tafel gesprekken. Om 'critical mass'te ontwikkelen

onder professionals

-

-

dwz bewustzijn

organiseert de stichting zogeheten Ronde Tafel Gesprekken (RïG's)

verspreid over het land.
De vertaling en toepasbaarheid van het model van High Conflict Forum (Canada) vanuit

de ervaringen in de regio Midden West Brabant met het programma Conflictscheidingen
zullen in aanvang leidend z'rjn.

Maatgevend is het ontwikkelen van bewustwording bij en het afstemmen van een
gedragsrepertoire door professionals afkomstig uit diverse expertisegebieden. Niet het
geschakeld handelen doch het in samenhang afgestemd handelen vanuit een deskundige
analyse op het onderliggend patroon van geweldsuitingen, is daarbij de leidraad.
De 'critical mass' is nodig om bewustzijn en draagkracht te vergroten, opdat bundeling

van methoden binnen een regioknooppunt en eenduidigheid van taal en regievoering de

sleutel tot doorontwikkeling vormt.

2.2.e Haalbaarheid aftasten van sen fysiek Veilige Haven
wil anticiperen op voornemens van gemeenten tot ontwikkeling van
gecombineerde Child Advocary Center (CAC) met een Family Justice Center (FJC).
Doel van een dergelijk gecombineerd centrum is het verlenen van zorg aan slachtoffers
van kindermishandeling en familiaal geweld; het doen van feitenonderzoek naar de
gebeurtenissen rond deze geweldvormen, waarbij ook hulp aan de plegers mede in
De stichting

beschouwi ng wordt genomen.
Het specifieke kenmerk van Veilige Haven zal in de scenario's die Veilige Haven aanbiedt,
nadrukkelijk worden venruerkt. Namelijk een concept waarin professionals vertrouwd
raken met de nieuwste inzichten en bewezen ervaringen vanuit ondermeer het High

Conflict Forum in Canada.

3. zonder winstoogmerk
Om het ideële doel van de stichting optimaal te kunnen bereiken binnen de
mogelijkheden tot beïnvloeding, voorlichting, overdracht van kennis, het delen van
ervaring en verworven (nieuwe) inzichten, worden alle middelen die de stichting ter
beschikking komen hiervoor aangewend. (cf art. van de Statuten van de stichting)

3.a Middelen verwerving.

verwerft haar middelen vanuit Crowd Funding
via donatie, legaten en eventuele revenuen vanuit door haar aangeboden activiteiten
zoals symposia en brochures.
De stichting

Deze activiteiten worden in beginsel kostendekkend met een opslag van !5% voorbereid

en begroot. De beoogde vrijvat na afronding ervan wordt benut ter voorbereiding van
nieuwe activiteiten (innovatie doelstelling van de stichting) dan wel ter vereffening van
een onvoorziene budgettair negatieve uitkomst van een eerdere/andere activiteit.

3.b

Crowd Funding. Het bestuur schakelt in het voorjaar van 2016 een

ervaringsdeskundige in op het gebied van Crowd Funding. lngestoken wordt op een met
de doelstelling van de stichting sympathiserend deskundige, die (nagenoeg om niet?) de
Funding ter hand neemt. De kosten die gemoeid zijn om de Crowd Funding 'van de grond
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te tillen'stellen de bestuursleden uit privé middelen zo nodig in de vorm van een
financieringsvoorschot {renteloos) ter beschikking van de stichting.

3.c

Donateurs Bedrljfsleven. De stichting brengt

b'lj

de aandacht, welk verzuimverlet ontstaat in relatie

toonaangevende bedrijven onder

tot Huiselijk Geweld. Geattendeerd

zal worden op de impact daarvan ook op de bedrijfsvoering wanneer medewerkers met

deze vorm van geweld worden geconfronteerd i.c. eronder gebukt gaan. Deze bedrijven
zal worden gevraagd om de (te ontwikkelen) activiteiten van de stichting te

ondersteunen in de vorm van een donatie.
Als een vorm van contraprestatie hebben bestuursleden van de stichting en haar

ambassadeurs zich bereid verklaard tot een desgevraagd advies- of consultgesprek bij
een bedrijfsdonatie van € 3000,- of meer.
Dit advies- of consultgesprek geschiedt vrijblijvend en kosteloos op het thema's die de

doelstelling van de stichting relateren. Bij bedrijven

is

te denken aan bijvoorbeeld het
tot het doorbreken van

item 'huiselijk geweld en de mogelijkheden van een bedrijf
patronen daarbij'.

Het expertise palet dat bestuursleden en ambassadeurs van de stichting in kunnen
brengen, bestrijkt onder meer: Privacy en haor juridisch bereik i.c. onvermoede
mogelijkheden van gegevens delen; Forensische psychologie; Reikwijdte Geestelijke
Gezondheidszorg; Expertise bij Behondelmogelijkheden'geweld in
afha nkelijkheidsreloties'; Geneeskundige ospecten; Mediamogelijkheden en intern

communiceren ('daar waar we niet over spreken en ons allen raal«'); Bewustwording van eigen
krocht; Organisatie progrommering (op relationele thema's )

3.d

Supportbiidragen. Aan hen, die de stichting factureren voor geleverde diensten in
het raam van een project of activiteit, wordt gevraagd een facturatie korting van
bijvoorbeeld 10% beschÍkbaar te stellen voor de doelstellÍng van de stichting.

3.e

Vacatiegelden. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor
de door hen verrichte bestuurshandelingen. (artiket 5 van de Statuten) Wel wordt - in
beginsel

-

aan het einde van een kalenderjaar aan deze bestuursleden en hen die door

het bestuur zijn uitgenodigd voor een inhoudelijke inbreng in een bestuursvergadering,
een vacatiegeld van € 50,= per bijgewoonde vergadering uitgekeerd.
Bestuursleden hebben afgesproken in het kalenderjaar 2016 en 2017 geen aanspraak op

vacatiegeld per bijgewoonde bestuursvergadering te verzoeken.Zij dragen 'om

niet'

bij

in het bestuurlijke handelen van de stichting, opdat een voldoende financiële buffer kan
ontstaan om de beoogde uitvoerende activiteiten voor te kunnen bereiden en op te
starten.

3.f

Bestuursvergoeding. Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden {met name
uitvoerende werkzaamheden binnen een project of activiteit) kan aan een bestuurslid

een vergoeding voor die werkzaamheden worden toegekend voor zover de aard van die
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werkzaamheid is opgenomen in het projectplan / -begroting. Mutatis mutandis geldt
dit
ten aanzien van activiteiten die de Stichting vanuit haar doelstelling in gang zet. De
vergoeding bij deze niet-beleidsbepalende werkzaamheden is nooit hoger dan
marktconform voor het type werkzaamheid geëigend is (naar algemeen
maatschappelijke normen) en waarbii 10% van de vergoeding wordt afgedragen aan
de
stichting ten bate van haar doelstelling. Dit laatste analoog aan artíkel 4 punt g van de
Statuten.

4. bestemming liquiditeit
De stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 3 van de Statuten
en uit de
feitelijke activiteiten. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit

blijkt uit het feit, dat de stichting de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede
Iaat komen aan haar doelstelling en de activiteiten díe in dit raam ontwikkeld worden.
ln lijn hiermee zijn de volgende onderdelen in dit beleidsplan dan ook te lezen:
punt 3.c (voor wat betreft onbezoldigd externe consultancy bij donateurs door bestuur en
ambassadeurs
Veitige Haven);

punt 3.d (support bijdrage bij inzet tegen vergoeding door derden);
punt 3.e ( vacatiegelden ondervoorbehoud)
punt 3.f (afdracht ro%vanvergoeding b'rj niet-bestuurl'rjke werkzaamheden).

5. Taakstelling bestuur stichting
Naast de statutaire taken, verdeelt het bestuur de werkzaamheden die voortvloeien
uit de
activiteiten (zie punt 2'2) onder de bestuursleden; ieder bestuurslid neemt een activiteit .in

portefeuille' en zorgt er voor dat een toereikend aantal mensen bereid gevonden
wordt om
de schouders onder de opzet en uitvoering van de activiteit te zetten. Overeenkomstig
de
statuten komt voor deze uitvoering een vergoeding in aanmerking die strookt met de
begroting van een project en die marktconforme marges niet overschrijden.
Beleidsuitgangspunt 3d is daarbij van toepassing (rox supportbijdrage)
ln de periode 2015 tot voorjaar 2OL7 ligt het accent op datgene wat met
het project
Conflictscheidingen verwant is. Dit project bevat de wezenlijke leermomenten, zowel
methodisch als qua ketensamenwerking, om de overig genoemde activiteiten vorm
te geven.

Bel

eidsdocume nt he rzie nl i n bestu u rsve rgade rin g t7

-t-Ll

Mr JJA van Boven

x

lnvoeging alinea onder punt 3e ('om niet handelen bestuursleden'); schrappen van
de tekst over het impliciet
aangaan van een (renteloze) lening bij de statutaire bestuursleden voor de vorming
van een egalisatie reserve.
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