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Bijna de helf an alle meisjes, namelijk 48 procen , maak oor haar ach iende erjaardag
een orm an seks eel grenso erschrijdend gedrag mee. Een cijfer als di is na elijks e
be a en, omda he be eken da jij, die di n lees aarschijnlijk n of meerdere meisjes
en ro en ken die di hebben meegemaak of meemaken.
Voor ie he o erkom , maak de orm an seks eel o erschrijdend gedrag op ich geen
erschil. He fei da de meerderheid an de ro en in s il e lijd door he aboe en de
schaam e die onlosmakelijk erbonden ijn me seks eel grenso erschrijdend gedrag maak
da he al ijd ers rekkende nega ie e conseq en ies heef in h n le en.
He cijfer is schokkend maar al in he nie ergeleken me alle erhalen en ge ich en
ach er di cijfer. Seks eel grenso erschrijdend gedrag heef o eel impac op iemands le en
omda he eel leed eroor aak en de f ndamen ele principes an rijheid, aardigheid en
elfbeschikking erns ig ge eld aandoe .
Gedich an Arri nne 17 jaar, en
eg naar er erking.
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S ich ing Toge her We Rise is opgerich door Sara Dekker. Als er aringsdesk ndigen an
seks eel ge eld liep ij ijdens haar er erkingsproces egen allerlei problemen op aarbij
ij geen h lp kon inden die aan haar behoef e oldeed. Zij besloo da di anders kon en
rich en s ich ing Toge her We Rise aar The safe Space Cl b onderdeel an i maak .
S ich ing Toge her We Rise bied (indi id ele) begeleiding, raining en orkshops op he
gebied an seks eel grenso erschrijdend gedrag en seks eel ge eld. Zij rich en ich op:
he begeleiden en onders e nen an lo geno en in de periode ssen he misbr ik
en de ps chologische h lp;
he doorbreken an c l rele aboes rondom seks en seks eel misbr ik;
Er aringsdesk ndigheid
S ich ing Toge her We Rise heef als doel om door middel an er aringsdesk ndigheid
lo geno en de r im e, hand a en, he er ro en en de eiligheid e ge en die ij nodig
hebben oor he eigen hers el. De e er aringsdesk ndigheid loei oor i eigen
er aringen an de mede erkers en rij illigers, ge oe s aan er aringen an lo geno en en
gebaseerd op een s e ige heore ische onderbo ing. Di res l eer in een laagdrempelige
aanpak aarbij he bieden an s e n in een eilige omge ing en he delen an (prak ijk-)
kennis belangrijke pijlers ijn.
Ke ake a S ich i g T ge he We Ri e
Onders e nen bij indi id ele en/of groeps hers elprocessen
S ich ing Toge her We Rise onders e n en begeleid lo geno en an seks eel misbr ik bij
h n dagelijkse hers elproces. Di doen ij an i (h)erkenning, reflec ie en me begrip en
r im e oor de cli n oda de e elf aan ijn/haar hers elproces kan erken.
Een belangrijk onderdeel an de onders e ning is he delen an de eigen er aringen en de
lering die daar i ge rokken kan orden. Daarnaas bieden ij erschillende, op de prak ijk
gebaseerde hand a en en kennis die een lo genoo kan in e en bij ijn/haar hers el.
Di doen ij door he aanbieden an:
Workshops oor lo geno en;
Begeleidings rajec en in groeps erband oor lo geno en;
Indi id ele begeleiding en ad ies op maa oor lo geno en.
De krach an S ich ing Toge her We Rise i hem me name in he bieden an s e n en
informa ie op een laagdrempelige en persoonlijke manier. Op de e manier k nnen
lo geno en op h n gemak en in h n eigen empo kennis opdoen en de leiding nemen o er
h n eigen er erkingsproces.
Erkenning en herkenning oor lo geno en an seks eel ge eld
S ich ing Toge her We Rise e ich dagelijks in oor de erkenning en herkenning an
lo geno en an seks eel misbr ik. Di doen ij door deel e nemen aan maa schappelijke
disc ssies in de media en door h n eigen social media pla form. Hier bieden ij lo geno en
een plek aar e eilig ijn an ooroordelen, discrimina ie, s igma isering en schaam e.
Op de e manier dragen ij bij aan een compassie ol klimaa aarin di ersi ei leidraad is. Zij
facili eren hiermee ook he proces an empo ermen door een plek e bieden aar open,
eerlijk en onder aboes o er seks en seks eel ge eld gesproken kan orden.

P blee
elli g
In di hoofds k nemen ij j llie mee in ons eigen erhaal en da an allo e meisjes en
ro en om j llie een inkijk e ge en in de ers rekkende nega ie e conseq en ies die
seks eel grenso erschrijdend gedrag me ich meebreng .
Da di een belangrijk onder erp is, ord ook door meerdere organisa ies onderkend. De
poli ie en he Openbaar Minis erie, mede erkers an ge ondheids-, el ijns- en
je gdorganisa ies en de Na ionaal Rappor e r Mensenhandel en Seks eel Ge eld egen
Kinderen aarsch en naniem oor de erns an di ongrijpbare probleem.
Ook de gemeen e Ams erdam erken di probleem en is in opdrach an b rgemees er
Femke Halsema in febr ari 2020 een programma ges ar genaamd Seks ele in imida ie en
seks eel ge eld . De gemeen e Ams erdam heef de Na ionaal Rappor e r Mensenhandel
en Seks eel Ge eld egen Kinderen ge raagd om e onders e nen bij he erkrijgen an
een coheren beeld an de problema iek in Ams erdam, en an handelingsperspec ie en om
de aanpak an seks eel ge eld in Ams erdam e ers erken.
De i koms en an di onder oek ijn meegenomen in on e beschrij ing an de
problema iek.
D elg e
Binnen S ich ing Toge her We Rise hebben ij een specifieke doelgroep oor ogen. De
doelgroep aaro er olgens de Na ionaal Rappor e r Mensenhandel en Seks eel Ge eld
egen Kinderen ook de groo s e orgen in Nederland.
On e doelgroep ijn ro en, grof eg ssen de ach ien en ijfender ig jaar o d, die
slach offer ijn ge orden an seks ele in imida ie, seks eel ge eld of seks ele i b i ing.
We rich en ons me name op ro en die mees al onder de radar blij en, die geen h lp en
s e n in h n omge ing inden, ge soleerd ijn en bloo s aan aan in imida ie en seks eel
ge eld.
Binnen on e s ich ing inden ij he belangrijk da er e ra oog kom oor ro en die
ssen ee c l ren le en en aar h is andere normen en aarden gelden omda h n
o ders eelal een migra ieach ergrond en/of een lage sociaaleconomische s a s hebben.
He is oor ons an belang om j is de e on ich bare k e sbare groep als priori ei e ien.
De e ro en en ge innen kennen aak een lange geschiedenis an h lp erlening maar e
hebben he er ro en in offici le ins an ie erloren aardoor he eer oeken an h lp een
gro e drempel is en e ich aak nie illen la en behandelen.
Een andere reden aarom ij oor de e specifieke doelgroep hebben geko en is da ij elf
onderdeel i maken an de e groep. De klinische beschrij ing die hier oor ord gesche s ,
oel oor ons ko d aan en doe de doelgroep geen rech . De doelgroep ken namelijk ele
ge ich en aaronder die an ons. Wij hebben na jaren an oeken en onnodige pijn een
manier ge onden om ons ra ma e er erken en een goed le en oor ons elf op e
bo en. Ie s a oor eel an de e ro en als onbereikbaar oel .
Ze oelen ich onbegrepen en onge ens . Als e al h lp krijgen, pas de e nie al ijd bij h n
bele ings ereld of e herkennen ich nie in de geboden oplossingen. Hieronder een aan al
berich en die ij ia on e social media acco n dagelijks on angen.
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He fei da de e ro en een drempel er aren en nergens erech k nnen, org er oor da
e eelal in s il e lijden omda he ich i spreken ergaande ge olgen kan hebben.
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He mees range aan al de e erhalen is da de e ro en me de in e an goede
begeleiding, de opbo
an een s erker sociaal ne erk en kennis an en in ich in h n
eigen ra ma eel oekoms ig leed bespaard kan orden.
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Naas de bo ens aande problema iek blijk i he onder oek an de Na ionaal Rappor e r
Mensenhandel en Seks eel Ge eld egen Kinderen da seks eel ge eld oor h lp erlening
een moeilijk onder erp is om mee om e gaan. Volgens de professionals is di e ij en aan
he aboe da nog al ijd op he hema seks ali ei r s . Ook ge en professionals an
organisa ies die nie gespecialiseerd ijn in di onder erp aan da ij on oldoende kennis en
e per ise hebben om bij oorbeeld onderscheid e k nnen maken in de erschillende ormen
an seks eel ge eld in een cas s.

Daarnaas s ellen ij da de e ro en nie of na elijks orden begeleid in h n seks ele
on ikkeling. C l r erschillen ssen de op oeding h is en de b i en ereld dragen
hieraan bij, of erken elfs als accelera or, blijk i he onder oek. Di is eker he ge al als
he aankom op de problemen rondom seks eel ge eld. In eel c l ren ord er nie eens
o er seks ali ei gesproken, laa s aan o er seks eel ge eld. Wij onderkennen de e
cons a ering an i on e eigen er aringen en de er aringen an de ro en die ij
begeleiden.
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Di is precies a on e doelgroep anders maak . He maak oor hen namelijk nie i aar
he seks eel ge eld plaa s ind . De ro en i on e doelgroep missen namelijk een
basaal ge oel an eiligheid door h n comple e op oedsi a ie.
Di orm aak de grondslag oor alle andere problema iek. Die op haar be r aak comple
is omda he le en binnen een dergelijke gemeenschap simpel eg bepaalde er ach ingen
me ich meebreng .
To slo benadr k he onder oek an de Na ionaal Rappor e r Mensenhandel en Seks eel
Ge eld egen Kinderen he belang an laagdrempelige h lp en onders e ning aan de
doelgroep. In di onder oek ord ges eld da laagdrempeligheid in h lp rij el in alle
cas ssen een cr ciale fac or is gebleken.
Die laagdrempelige s e n ord aak nie in een formele h lp se ing ge onden, maar j is
bij jongeren erk of bij informele orgorganisa ies in de b r . He belang an informele h lp
ord ook door formele h lp onderschre en. De ro en lijken gebaa e ijn bij een
onbe ooroordeelde benadering. Zo n benadering lijk bij e dragen aan de bereidheid
aarmee de ro en con ac en me professionals aangaa .
Er ord door de Rappor e r ges eld da er behoef e is aan organisa ies die he ermogen
en de er aringsdesk ndigheid hebben om goed aan e sl i en bij de leef ereld en de
normen en aarden die samenhangen me de c l rele ach ergrond an de e ro en. Da
di momen eel een gemis is, hebben ij elf k nnen er aren en is de reden aarom ij
S ich ing Toge her We Rise ijn ges ar .
Als he goed is, heb jij n een aardig beeld o er de doelgroep en de problema iek. Dan kom
n he belangrijks e. Op elke manier gaa S ich ing Toge her We Rise haar bijdragen
le eren aan he oplossen an de e problemen?

He T ge he We Ri e T ajec
In ons ooronder oek bij de e organisa ies en belanghebbende is gebleken da er nog geen
programma/ rajec bes aa oor de doelgroep, da ich i sl i end rich op he o erbr ggen
an de ge reesde ach periode. (De periode ssen misbr ik en de ps chologische h lp).
Een dergelijk rajec bes aa nog nie er ijl de behoef e hieraan groo is. Nie alleen an i
lo geno en maar ook an i orgins ellingen. Ui on e gesprekken me de projec leiders
Je gd & Veiligheid, GGD, S e np n Seks eel Ge eld en Cen r m Seks eel Ge eld is
naar oren gekomen da ook ij behoef e aan een ssen ijds rajec herkennen en
oej ichen.
De e behoef e is er al ijd al ge ees maar door corona is de e behoef e alleen maar
oegenomen. He is geen geheim da h iselijk en seks eel ge eld egen ro en
ereld ijd is oegenomen sinds he begin an de coronacrisis. Di geld ook oor Nederland.
De problema iek is n gro er omda de ach lijs en door corona ijn oegenomen. Wij
on angen regelma ig berich en an ro en en meisjes die h n si a ie onho dbaar
noemen maar nergens h lp k nnen krijgen.
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De h idige h lp oor ol assenen (18+) bes aa n enkel i elefonische onders e ning en
ad isering an i Cen r m Seks eel Ge eld. Verdere h lp ijdens de ach periode is er
simpel eg nie . Als er aringsdesk ndigen e en ij als geen ander a di soor anhopige
si a ies me je k nnen doen.
He ge oel da je hele le en ins or en da niemand jo kan helpen omda je gebonden ben
aan ach periodes is nie alleen reselijk maar ooral ook ge aarlijk. Ge aarlijk oor de
persoon elf maar ook oor h n leefomge ing. Regelma ig hebben de e ro en ge innen
of familie aar ij eran oordelijkheid oor dragen. Een dergelijk si a ie is nie alleen
aar oor hen elf maar ook oor h n families, par ners en kinderen. Lo geno en hebben
een enorme behoef e aan een plek aar e erech k nnen oor informa ie en begeleiding
ijden de ach periode. Een plek aar e eilig h n erhaal k nnen doen, onder gelijk in de
molen erech e komen.
Zij ge en aan da S ich ing Toge her We Rise di oor hen kan ijn. Als belangrijks e reden
hier oor noemen ij on e open en eerlijke comm nica ie op social media. Hier delen ij
dagelijks in al on e k e sbaarheid ons eigen erhaal, er aringen en ips en ricks op he
gebied an misbr ik en he er erkingsproces. De e openheid en k e sbaarheid org oor
een er ro ensband aardoor ij i ich elf en in alle openheid h n erhaal persoonlijk
me ons delen.
De e nieke posi ie s el ons in s aa om me passende oplossingen e komen oor de
doelgroep. Wij behoren nie alleen o de doelgroep, maar ij s aan iedere dag in direc
con ac me hen en krijgen an i eers e hand e horen aar ij egenaan lopen en aar ij
behoef e aan hebben. De laagdrempeligheid an social media en he fei da di medi m hen

de mogelijkheid geef om op een manier die bij h n pas con ac e oeken, informa ie op e
doen en in ich en e krijgen maak da ons concep olledig aansl i bij de behoef e an de
doelgroep.
Di is ook de reden aarom ij he Toge her e Rise (TWR) rajec hebben on orpen.
Een deel an de lo geno en il erken aan h n ra ma maar ind de s ap naar formele
herapie e groo . Daarnaas ijn er lo geno en die ich reeds hebben aangemeld oor
herapie maar he
aar hebben in de ach periode. In beide ge allen k nnen e nergens
erech oor begeleiding.
S ich ing Toge her We Rise bied door middel an he TWR rajec (indi id eel of in
groeps orm) de e ro en de herkenning, begeleiding en s e n die ij nodig hebben en
geef h n de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in ich e krijgen in ich elf en
h n ra ma. Een ander belangrijk onderdeel an di rajec is da he de ro en klaar
s oom oor ra ma herapie. Zij krijgen ijdens he rajec in ich en en ools die ij nodig
hebben om een dergelijk rajec aan e k nnen. Daarnaas bo en ij samen me de andere
deelnemers aan een s e ngroep aar ij ook na he rajec erech k nnen oor h lp.
He TWR Trajec bes aa i ach (ge amenlijke) bijeenkoms en en ach
r n op n
begeleiding ged rende ach maanden. He doel is om maandelijks bij elkaar e komen en
informa ie en kennis me elkaar e delen a de lo geno en in s aa moe s ellen om leiding e
nemen o er h n eigen er erkingsproces. Daarnaas heef iedere deelnemer n r per
maand beschikbaar oor persoonlijke begeleiding die ij naar eigen behoef e k nnen
ormge en. De deelnemers hebben een in o aal de ke e i
aalf orkshops. Tijdens de
in akegesprekken ord bepaald elke ach orkshops he bes e passen bij de
groep/indi id en h n behoef e.
Opbo
rajec
Er is org ldig nagedach o er de opbo
an he programma.

en olgorde an de ac i i ei en en orkshops

In de eers e maand lig de foc s ooral op he krijgen an begrip oor ich elf, h n ra ma
en h n responses. He erkrijgen an di begrip is cr ciaal oor de s ar an he
er erkingsproces. He bied de ro en namelijk de kans om me andere ogen naar
ich elf e kijken aardoor er r im e on s aa oor compassie en begrip oor ich elf en h n
si a ie. De er arring, ijfel, schaam e en sch ldge oelens maken bee je bij bee je r im e
oor erkenning, herkenning en elfaccep a ie.
De eede maand s aa in he eken an emo ies. Zodra de er arring, ijfel, schaam e en
sch ldge oelens minder orden, komen er andere emo ies naar de opper lak e oals
boosheid, erdrie en onbegrip. De orkshops en ac i i ei en in de e maand cre ren een
r im e aarin de e emo ies rij en eilig ge i k nnen orden.
De derde en ierde maand gaan e aan de slag me ools oor he er erkingsproces. N
er r im e en begrip is on s aan, k nnen e gaan kijken naar a de ro en nodig hebben
en aar h n oorke r naar i gaa . De orkshops en ac i i ei en in de e maanden s aan in
he eken an informa ie opdoen o er e idence based ra ma herapie ormen en bij ondere
ormen an herapie i proberen oals energe ische herapie, PSYCH-K
en

paarden herapie. He doel is om hen e la en ien da er meer manieren ijn om aan je
hers el e erken.
In de ijfde en esde maand gaan e aan de slag me he hema er gkomen in je lichaam .
Een belangrijk onderdeel an he hers el an ra ma s is he er g inden an he con ac
me he lichaam. Een an de mees oorkomende ge olgen an seks eel misbr ik is da
iemand als he are haar lichaam erlaa , omda he geen eilige plek as om e ijn.
Hers ellen an een ra ma gebe r nie alleen in je hoofd maar j is ook me je lichaam. He
is immers bekend da ra ma ook daar opgeslagen ord . Hoe di erk en hoe je dagelijks
op een eilige manier k n oefenen me in je lichaam reden, is dan ook he hema an de
orkshops en ac i i ei en an de e maand.
To slo sl i en e he programma crea ief af. In de e ende en ach s e maand lig de foc s
op he inden an een (crea ie e) i laa klep. De orkshops en ac i i ei en in de e maand
hebben als doel om kennis e maken me crea ie e manieren om je ge oelens en emo ies e
i en.
Wij ijn er an o er igd da he TWR rajec nie alleen oor begeleiding en s e n ijdens de
ach periode org maar da di programma ook an in loed al ijn op de d r en de
k ali ei an he er erkingsproces. Di is deels gebaseerd op on e eigen er aringen maar
ook op cijfers en da a. Zoals eerder aangege en bes aa er geen dergelijk programma oor
ol assenen.
Mi ie
Alle ro en anaf 18 jaar me een ra ma op he gebied an seks eel ge eld s e n,
begeleiding, erkenning en herkenning bieden ijdens h n er erkings rajec .
Me S ich ing Toge her We Rise bieden ij middels on e begeleidings rajec en DE oplossing
oor de lange ach lijs en bij de GGZ. Lo geno en die op de ach lijs s aan oor
ra ma herapie er aren de e ach periode als een aam, hef ig en ooral ondragelijk. Di
kom oornamelijk doorda ij nergens erech k nnen oor ssen ijdse h lp.
S ich ing Toge her We Rise oor ie in de e behoef e door de e ro en de herkenning,
begeleiding en s e n e ge en die ij nodig hebben en geef h n de mogelijkheid om op een
laagdrempelige manier in ich e krijgen in ich elf en h n ra ma.

D el elli g 2021-2023
On e s ich ing is olledig afhankelijk an ijd, sponsoring en dona ies an par ic lieren,
bedrij en en rij illigers. Ge ien de erns an he onder erp en he aan al ro en in
Nederland me een ra ma, illen e de komende jaren meer impac realiseren en groeien
in he aan al ro en die ij k nnen begeleiden.
Per jaar illen ij ia de S ich ing Toge her We Rise minimaal 113 ro en (80 in
groeps erband en 33 indi id eel) begeleiden in h n er erkingsproces. Om di mogelijk e
maken is in o aal mins ens 430.000 e ro per jaar nodig, alsmede de in e an de ele
rij illigers.
Wij e a
e i g a gelde
S ich ing Toge her We Rise on ang haar inkoms en door middel an gif en. De e gif en
orden gege en door hoofd akelijk par ic lieren en bedrij en.
Behee a he e
ge
S ich ing Toge her We Rise heef een bes r da eran oordelijk is oor he beheer an
he ermogen. He bes r bes aa i drie personen, e e en een oor i er een secre aris
en een penningmees er.
- Voor i er: Sara Dekker
- Secre aris: Ro emarijn S erring
- Penningmees er: Kees Bakker
He bes r is eran oordelijk oor een ge ond financieel beleid. De aken die hierbij horen
ijn onder meer:
- 1. Jaarlijks een begro ing ops ellen;
- 2. Jaarlijks een jaarrekening as s ellen en goedke ren;
- 3. Beheren an de gelden;
- 4. Bes eden an de gelden en he cre ren an oor ieningen.
Vergoeding bes rsleden
De bes rsleden on angen geen ergoeding oor h n bes

rs erk aamheden.

Be edi g a he e
ge
He ermogen ord bes eed conform de doels elling an S ich ing Toge her We Rise.
- 1. De inkoms en an de s ich ing orden in de eers e plaa s gebr ik om groeps en
indi id ele rajec en aan e bieden aan slach offers an seks eel ge eld.
- 2. De inkoms en an de s ich ing k nnen in de eede plaa s orden aange end om
andere s ich ingen of ini ia ie en e s e nen die een ergelijkbare doels elling hebben
als de eigen s ich ing.
- 3. De s ich ing heef nie de doels elling om ins e maken. Wel il ij een ge onde
b ffer aanho den om egen allende inkoms en op e k nnen angen. Daarnaas
ord di gereser eerd om nie e ac i i ei en e on ikkelen en op e e en.

Beleid kade

2021-2023

Voor 2021-2023 gelden de olgende beleidskaders.
Toge her We Rise!
Ui ons ooronder oek is gebleken da er oor ol assenen nog geen begeleiding bes aa
da ich i sl i end rich op he o erbr ggen an de ach periode. (De periode ssen
misbr ik en de ps chologische h lp). De h idige h lp oor ol assenen bes aa n enkel i
noodn mmers die gebeld k nnen orden. Verdere h lp ijdens de ach periode is er
simpel eg nie .
S ich ing Toge her We Rise bied hier een oegankelijke en laagdrempelige oplossing oor
door middel an he ach maandse Toge her We Rise Trajec . Omda he belangrijk is om
eran oording af e leggen o er de bes eding an sponsorgelden, hebben ij een aan al
selec iecri eria benoemd aaraan de deelnemers in ieder ge al moe en oldoen. Zij moe en
namelijk:
ro
ijn
18 jaar of o der ijn
dagbes eding hebben
seks eel ge eld/misbr ik of i b i ing hebben meegemaak .
Naas de bo ens aande cri eria is he goed om e e en da er gren en ijn aan ie ij h lp
k nnen bieden. Voor sommige ro en geld da h n si a ie odanig gecompliceerd is da
ij he on eran oordelijk ach en om de e ro en e la en deelnemen aan ons rajec . He
gaa hierbij om de olgende si a ies:
ro en die s cidaal ijn:
ro en me erns ige ps chia rische problemen;
ro en me een ers andelijke beperking.
In di soor ge allen llen ij on e h idige erk ij e aanho den en de e ro
door er ij en naar de reg liere ge ondheids org.

en

Samen erkingen me jongerenorganisa ies, GGZ en Cen r m Seks eel Ge eld
S ich ing Toge her We Rise erk bij he organiseren an de rajec en na
samen me
andere organisa ies; oals bij oorbeeld: erschillende gemeen en, GGZ, De Poli ie,
S e np n Seks eel Ge eld, Cen r m Seks eel Ge eld, PinQ open, Dock, Combi el,
Qpido en Meisa.
He is belangrijk oor S ich ing Toge her We Rise om aansl i ing e inden en e beho den
bij di soor organisa ies. Di is dan ook een aandach sp n oor de komende jaren. Er is bij
he bes r en he cen rale eam bij ondere aandach oor de e orm an samen erking
die hoge eisen s el aan afs emming. Een goede oorbereiding, o erleg ssen alle par ijen
en e al a ie ijn cr ciaal oor een s cces olle i oering. Samen erkingen s ar en nie
onder de oes emming an he bes r en orden door he bes r en he cen rale
onders e nings eam begeleid.

Indi id ele begeleiding
Naas de groepsprojec en bieden ij bij S ich ing Toge her We Rise ook Indi id ele
begeleiding aan lo geno en. Nie iedereen is gebaa bij een groeps rajec . Sommige mensen
hebben in ensie ere begeleiding nodig of d r en simpel eg nie in een groep e pra en o er
a hen is o erkomen. Voor hen is er een op maa ersie an de groepsprojec en die ij
olledig naar eigen behoef e k nnen in llen.
Vrij illigers; bij ondere, be rokken en be logen mensen
Zonder rij illigers, geen S ich ing Toge her We Rise. Gedre en en arme persoonlijkheden
die de mo or ijn an on e S ich ing. Vrij illigers gaan o he gaa je. On e doelgroep raag
hier nie alleen om, maar heef di ook nodig.
On e rij illigers doen di op ele erschillende manieren. Ui eraard hebben ij herape en
en h lp erleners (in spe) die bij ons rij illiger ijn, maar daarnaas hebben ij ook
rij illigers oor de inschrijfbalie, begeleiding, ca ering en onders e ning. Ook he ne jes en
schoon ho den an de plek aar e de lo geno en on angen of orkshops en ac i i ei en
ge en behoren o de aken an rij illigers.
Daarnaas heef de s ich ing rij illigers me een organiserende en co rdinerende rol. Als
organisa or ijn ij eran oordelijk oor he organiseren an e enemen en en
bijeenkoms en. Als rij illiger ben je he hele jaar door eran oordelijk oor een bepaald
aspec er onders e ning an de organisa oren. Hierbij k n je denken aan aken er
onders e ning an informa ie oor iening, organiseren an bijeenkoms en, social media, IT,
promo ies e c.
Wij illen de rij illigers die ich erbinden aan de organisa ie een passende ergoeding
bieden. Op di momen kan di (nog) nie in de orm an een financi le ergoeding. Als
s ich ing ijnde hebben ij rij illigers ech er eel e bieden als he gaa om erker aring,
kennis en aardigheden. Om die reden ord de Toge her We Rise Academ ges ar .
De Toge her We Rise Academ is een plek aar er aringsdesk ndige rij illigers en/of
s agiaires an de organisa ie orkshops k nnen olgen. De TWR Academ bied
maandelijks (online) orkshops o er een breed scala aan onder erpen, oals
ondernemerschap, persoonlijk leiderschap, ergader echnieken, social media, presen eren
en (k ali a ief) onder oek. Vrij illigers en s agiaires k nnen door he brede aanbod kie en
i onder erpen die n ig ijn oor h n erk oor de s ich ing, maar ook i onder erpen
die aansl i en bij h n andere in eresses.
De TWR Academ bied elk (half) jaar een programma aan en deelnemers k nnen ich per
orkshop inschrij en. Deelname aan de orkshops is kos eloos. De orkshops orden
rij illig gege en door desk ndigen i he ne erk an de s ich ing en The Phoeni Sis ers.
Bes r en rij illigers hebben blij end e ra aandach oor he oorkomen an
o erbelas ing an rij illigers eneinde de con in ei an de s ich ing e aarborgen.
Daarom ord er me regelmaa oproepen gep bliceerd op om rij illigers e er en oor de
s ich ing. Daarbij ord de Toge her We Rise Academ inge e als een ool in de er ing
an rij illigers en een manier om hen e onders e nen.

Comi
an Aanbe eling
GGD, Cen r m Seks eel Ge eld en de projec leiders an de afdeling Je gd & Veiligheid
an de Gemeen e Ams erdam s aan ach er de doels elling an de S ich ing Toge her We
Rise. Als comi
an aanbe eling le eren ij me h n kennis en con ac en een belangrijke
bijdrage aan de S ich ing Toge her We Rise. Ons doel is om de aankomende jaren he
Comi
an Aanbe eling landelijk erder i e bo en. De banden me he Comi
an
Aanbe eling orden blij end onderho den door de direc ie en he bes r.
Ambassade rs
Ambassade rs ijn belangrijk oor he genereren an aandach oor on e rajec en. Samen
me on e ambassade rs proberen e on e s ich ing onder de aandach an lo geno en en
sponsoren e brengen.
Bes r
He bes r an de S ich ing Toge her We Rise org er oor da de S ich ing Toge her We
Rise haar doels elling kan halen. De bes rsleden brengen h n kennis in. He bes r
maak ( o n oe) he beleid, er erf middelen en begeleid rij illigers bij he i oeren an
h n ac i i ei en. In de o ergang naar een meer professionele organisa ie nemen ij s eeds
meer een oe ich ho dende rol in. Hieronder on e h idige bes rsleden:
- Voor i er: Sara Dekker
- Secre aris: Ro emarijn S erring
- Penningmees er: Kees Bakker
Ac i i ei en bes

r

V
He bes r kom minimaal eemaal per jaar samen oor een bes
orden no len opgemaak .

rs ergadering. Hier an

A
Onder eran oordelijkheid an he bes r orden de olgende ac i i ei en errich :
1. He op e en en begeleiden an projec en;
2. He selec eren an bes emmingsdoeleinden.
Opera ioneel Direc e r
Hajar Akrari is aanges eld als Opera ioneel Direc e r. Zij erk na
samen me een
algemeen co rdina or. Samen s ren ij de co rdina oren en de rij illigersorganisa ie aan.
De organisa ie ken een aan al co rdina oren die elfs andig erk aamheden i oeren op
h n akgebied en de rij illigers aans ren oals onders e ners, IT, Fo ografie en Film,
PR/media en fondsen er ing. De eran oordelijkheden leggen e laag in de organisa ie.
Di be eken da de co rdina oren gro e ma e an elfs andigheid en ke e rijheid hebben.
Rela ie beheer
Voor he erkrijgen an de benodigde financi le middelen is S ich ing Toge her We Rise er
realisa ie an haar doels ellingen afhankelijk an dona ies en sponsoring. Specifieke

aandach gaa i naar he beheer an on e rela ies. Hieronder allen alle ac i i ei en die
erband ho den me he er er en an dona ies (in geld en na ra) en he binden an
dona e rs/sponsors.
Wer ingsdoel 2021-2023
Om per jaar minimaal 113 ro en e begeleiden in h n er erkingsproces, hebben ij
jaarlijks r im 430.000 e ro nodig.
Gedragscode & Ver ro enspersoon
S ich ing Toge her We Rise ind eiligheid, in egri ei en er ro en belangrijk. Vrij illigers
en lo geno en moe en op een eilige ij e en in onderling respec k nnen samenkomen,
aarbij in egri ei en oorbeeldgedrag leiden o i sl i ing an onge ens gedrag. Om di e
aarborgen heef S ich ing Toge her We Rise een gedragscode opges eld die an
oepassing is op al haar orkshops en ac i i ei en. De er ro enspersoon heef een
onafhankelijke posi ie en op ich e an de organisa ie en he bes r an S ich ing Toge her
We Rise.
De onders aande gedragscode is an oepassing op alle rij illigers, deelnemende
lo geno en, familie, begeleiders en gas en (hierna deelnemers genoemd).
Ieder lid an de organisa ie is eran oordelijk oor he cre ren an een sfeer
aarbinnen de deelnemers ich eilig en gerespec eerd oelen.
Deelnemers on ho den ich er an elkaar e bejegenen op een ij e die de
onderlinge aardigheid aan as .
Deelnemers raken elkaar nie op een odanige ij e aan da de e aanraking naar
redelijke er ach ing als onpre ig ord er aren.
Deelnemers on ho den ich an elke orm an erbaal, ps chisch, seks eel en
f siek ge eld of er ensingen in schrif ia bij oorbeeld sociale media en behoe e
an de S ich ing Toge her We Rise.
Voor o el de leden an de organisa ie als oor de deelnemers geld de plich o
ijgen o er elke informa ie aar an hij/ ij ee of redelijker ijs kan ermoeden da
de e er ro elijk an aard is.
Elke orm an ongelijk aardige behandeling op grond an geslach , afkoms of
geaardheid is onaccep abel.
Deelnemers ien er ac ief op oe da de e gedragscode door een ieder ord
nageleefd.
In die ge allen aarin de gedragscode nie direc oor ie of bij ijfel o er de
oelaa baarheid an bepaald gedrag is he aan de deelnemer om in de gees an de
gedragscode e handelen.
Elke deelnemer moe ich al ijd eilig o de er ro enspersoon k nnen enden.
De er ro

enspersoon oor S ich ing Toge her We Rise is Me r. Jose Mooren

Klach enproced re
Heef een klach o er een ac i i ei an S ich ing Toge her We Rise? Wij aarderen he als
de moei e neem de e klach aan ons door e ge en.

Di geef ons de mogelijkheid ie s goed e maken, i e leggen en er an e leren. S ich ing
Toge her We Rise heef een i gebreide klach enproced re, die oldoe aan de eisen die he
CBF hieraan s el .
U k n ons bellen, schrij en of een e-mail s ren. U klach
persoonlijk behandeld.
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