
Benefiet
actie
Doneren én leren om psychisch 
geweld sneller te stoppen

5 online masterclasses, 
320 slachtoffers helpen, 
500 professionals leren 
meer over de aanpak van 
huiselijk geweld. 

Word
sponsor!



Wist je dat jaarlijks zo’n 680.000 nederlanders slachtoffer worden van een 
vorm van psychisch geweld? En dat elke 10 (!) dagen in Nederland een vrouw 
wordt omgebracht door haar (ex-)partner, kind of stalker? Vaak gaat daar  
een langdurig patroon aan psychisch geweld vooraf. 

Door voortdurende vernederingen en dreigementen is het voor een slachtoffer 
vaak lastig om hulp te zoeken. En als ze eenmaal die stap hebben gezet, worden  
ze vaak niet geloofd. Er is tenslotte geen fysiek bewijs.

Om die slachtoffers te helpen én ervoor te zorgen dat psychisch geweld eerder 
wordt gestopt, geven verschillende deskundigen in de week van 21 juni een  
online masterclass. De opbrengst van deze benefietactie gaat naar Stichting  
het Verdwenen Zelf: een stichting die zich inzet voor slachtoffers van psychisch 
geweld binnen gezinsrelaties. 

Wil je deze actie met jouw organisatie steunen? Er zijn verschillende mogelijkheden 
om dit te doen. Hier lees je welke en wat je ervoor terugkrijgt.

Steun deze actie en 
wordt vermeld!

VIP-pakket 
10 professionals nemen deel aan alle  
masterclasses.  Totale waarde van dit pakket 
bedraagt 2500,-. Actietarief: 2000,-

Wat krijgt jouw organisatie
10 deelnemers aan 5 masterclasses*
Vermelding op de actiesite en in de  
perscommunicatie
2 boekensets van Iris Koops voor de organisa-
tie.

Wat levert het op
20 slachtoffers geholpen aan een boekenset 
en een workshop

* Deelnemers krijgen een opname van de masterclasses als 

zij deze niet bij kunnen wonen. Deze zijn twee weken terug te 

kijken door de deelnemers. 

Interesse in dit pakket? 
Mail naar: info@kirstenregtop.com

Pro-pakket 
5 professionals nemen deel aan alle  
masterclasses. Totale waarde van dit pakket 
bedraagt 1250,-. Actietarief: 1000,-

Wat krijgt jouw organisatie
5 deelnemers aan 5 masterclasses*
Vermelding op de actiesite en in de  
perscommunicatie
1 boekensets voor de organisatie.

Wat levert het op
10 slachtoffers geholpen aan een boekenset 
en een workshop

* Deelnemers krijgen een opname van de masterclasses als 

zij deze niet bij kunnen wonen. Deze zijn twee weken terug te 

kijken door de deelnemers.

Interesse in dit pakket? 
Mail naar: info@kirstenregtop.com

Uiteraard zijn er ook individuele arrangementen mogelijk en kunnen uw collega’s zichzelf 
voor een door hen gewenste masterclass aanmelden. 
Meer informatie daarover leest u op: kirstenregtop.com/benefiet



Voor wie: 
Hulpverleners in het lokale veld en ambulante hulpverlening. 

Investering en aanmelden: 
Deelname bedraagt 50,- per masterclass. 5 masterclasses kosten 200,- Lees hier 
meer over de voorwaarden en groeps- en organisatiearrangementen.  

Wat levert het op: 
Elke deelname aan een masterclass zorgt voor 1 workshop voor een slachtoffer. 
Volg je er twee dan kunnen we bijvoorbeeld aan een ander slachtoffer een setje 
(werk)boeken aanbieden. 

Meer informatie over de masterclasses is te vinden op: kirstenregtop.com/benefiet 

Wanneer en welke masterclasses zijn er: 

Dinsdag 22 juni
10.00 uur 

Jeannette Schasfoort:
Het Verdwenen Zelf over psychisch geweld

Woensdag 23 juni
15.00 uur

Fabriek69:
Wat te doen en te laten bij seksueel geweld

Donderdag 24 juni
10.00 uur:

Ester Wijnen en Kirsten Regtop: 
Hoe kan je beter verbinding maken met  
slachtoffers van huiselijk geweld

Maandag 28 juni 
4.00 uur:

Enliven Social Enterprise en Kirsten Regtop: 
Livestream VR Demonstratie: psycho-educatie 
geven aan het kind aan de hand van VR. 

Dinsdag 29 juni
13.30 uur uur

Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho:
Moed bij de aanpak van huiselijk geweld

Neem deel aan de online 
masterclasses en help 
een slachtoffer 


