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Inleiding

Augeo Foundation wil dat ieder kind in Nederland
veilig opgroeit. We zetten ons in voor de meer dan
118.000 kinderen in ons land die opgroeien met geweld,
verwaarlozing of misbruik. In hun gezin maken ze een
vechtscheiding, partnergeweld of kindermishandeling
mee; ze worden op school ernstig gepest of zijn misbruikt
door een bekende; ze zijn gevlucht naar Nederland
vanwege oorlogsgeweld; of hun ouders hebben ernstige
psychische problemen en zijn verslaafd.

Augeo Foundation is een stichting zonder winstoogmerk
die schenkingen ontvangt uit familievermogen. Deze
onafhankelijke positie gebruiken we om actief mee
te werken aan baanbrekende verbeteringen en om
knelpunten aan te kaarten.

• Augeo Foundation stimuleert beleidsmakers met
advies, onderzoek en publicaties
• Augeo Foundation versterkt de veerkracht van
kinderen die geweld meemaken met pilotprojecten,
onderzoek, advies en training

In 2017 deden we dat als volgt:
• Augeo Foundation traint professionals via Augeo
Academy en Augeo Magazine
• Augeo Foundation laat de stem horen van kinderen die
geweld meemaken via de Augeo Jongerentaskforce

Ons doel is dat kinderen die geweld, verwaarlozing of
misbruik meemaken, beter worden gezien, gehoord en
gesteund.
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Programma’s

2017
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Augeo Foundation traint
professionals

• 350 organisaties maken via een lidmaatschap continue
scholing voor personeelsleden mogelijk

Leerkrachten, huisartsen, tandartsen, verpleegkundigen
en kinderopvangwerkers hebben vaak weinig geleerd over
het omgaan met zorgelijke opgroeisituaties. Daarom is
Augeo Academy in 2009 begonnen om samen met 23
beroepsgroepen online lesmaterialen te ontwikkelen
over (on)veilig opgroeien. Inmiddels zijn meer dan 60
online cursussen en tientallen korte vervolgcursussen
(leerberichten) ontwikkeld. Met de Augeo Academy
verspreiden we deze onder zoveel mogelijk professionals.

• Korte module over Armoede (voor leerkrachten)
• Korte module over opgroeien met psychisch zieke en/
of verslaafde ouders (voor leerkrachten)
• Polarisatie en omgaan met extreem gedrag (voor
leerkrachten voortgezet onderwijs)
• Pleegouders: Contact met ouders (in samenwerking
met stichting Kinderpostzegels)
• Ouderenmishandeling (voor zorgprofessionals)
• Cursus over (on)veilig opgroeien voor vrijwilligers
• Animatie over aanpassing Wet Meldcode
• meer dan 15 digitale leerberichten voor het PO, VO,
Kinderopvang en ziekenhuizen

En dat werkt. Drie wetenschappelijke onderzoeken en
talloze cursusevaluaties tonen positieve leereffecten aan:
de professionals die online cursussen van Augeo Academy
volgen, voelen zich veel beter in staat om zorgelijke
opgroeisituaties te signaleren, dit open te bespreken met
ouders en passende ondersteuning te organiseren.

Resultaten Augeo Academy 2017

• Iedere maand waren 7000 professionals actief aan
het leren in Augeo Academy
• Iedere maand lazen 6000 professionals Augeo
Magazine
• In totaal zijn in 2017 30.000 nieuwe cursisten gestart
• 6000 studenten en 500 docenten van
beroepsopleidingen maakten gebruik van
online lespakketten over huiselijk geweld en
kindermishandeling
• De cursussen worden gemiddeld beoordeeld met een
7,3.

Nieuwe leerproducten in 2017

Bijzondere projecten

• Primair onderwijsorganisaties in Rotterdam zijn met
elkaar een verbeterproject gestart, Augeo Foundation
neemt hieraan deel en schoolt 5000 leerkrachten
• Om kosten te besparen is het team van de Augeo
Academy in augustus 2017 zelf de voorheen extern
ingehuurde helpdeskfunctie uit gaan voeren. Wekelijks
worden gemiddeld zo’n 50 vragen van cursisten en
beheerders beantwoord.
Augeo Academy benutte alle cursusinkomsten van 2017,
voor haar projecten om geweld tegen kinderen aan te
pakken. Zo is hiermee in 2017 de jongerentaskforce en
het beleidsonderzoek in 103 gemeenten gefinancierd.
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Augeo Foundation laat de
stem van kinderen horen
De mening van ervaringsdeskundige kinderen is nog
weinig betrokken bij initiatieven van de overheid of
beroepsorganisaties om geweld tegen kinderen aan te
pakken. Daarom heeft Augeo Foundation in 2015 de
Augeo Jongerentaskforce opgericht. Deze bestaat uit
zo’n 50 ervaringsdeskundige jongeren. De jongeren geven
workshops aan bijvoorbeeld scheidingsprofessionals, ze
delen hun ervaringsverhalen op congressen, geven advies
aan beleidsmakers en politici en ze doen onderzoek onder
jongeren. Zo worden met de Augeo Jongerentaskforce
ervaringsdeskundige jongeren steeds meer gezien en
gehoord in de aanpak van geweld tegen kinderen.
• De jongerentaskforce ontmoette in 2017 meer dan
400 professionals en beleidsmakers per maand. Zo
zijn 37 trainingen over echtscheiding uitgevoerd.
• Na inbreng van de Jongerentaskforce in een
hoorzitting in de Tweede Kamer, is in 2017 een motie
aangenomen om te regelen dat kinderen meer en
beter gesproken worden als geweld in hun gezin wordt
aangepakt. In de meldcodes kindermishandeling komt
hierdoor meer aandacht voor de rechten van kinderen
en gespreksvoering met kinderen.
• De jongeren hebben hun stem laten horen in
gesprekken met kamerleden en de kinderombudsman

Bijzondere projecten voor de Augeo
Jongerentaskforce

• In 2017 is de bestaande jongerentaskforce uitgebreid
met de trainingsjongeren die in 2016 via Villa Pinedo
de Augeo Academy hebben versterkt. Bovendien is de
groep uitgebreid met een aantal vluchtelingkinderen
en met jongeren die zijn opgegroeid met psychisch
zieke en/of verslaafde ouders. Via teambuilding,
opleiding, training en (na)zorg bouwen deze jongeren
de diensten die de JongerenTaskforce biedt, verder uit.
• Rond Prinsjesdag hebben de jongeren aan
burgemeesters een koffertje aangeboden, om
daarmee aandacht te vragen voor belangrijke kwesties
voor jongeren die onveilig opgroeien
• Er is op verzoek een ‘Hoor en zie mij’ training gegeven
in Tsjechië. De jongeren hebben verteld over hoe zij de
trainingen in Nederland aanpakken, zodat in Tsjechië
wellicht een vergelijkbaar initiatief kan worden gestart.
• Er is door de jongeren een digitale vervolgoefening
ontwikkeld voor professionals die hun training over
echtscheiding hebben gevolgd
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Augeo Foundation versterkt
de veerkracht van kinderen
die geweld en verwaarlozing
meemaken
Uit onderzoek weten we dat kinderen die geweld of
verwaarlozing meemaken, veel baat hebben van steun
van hun leerkracht, buren of familieleden. Sociale
steun versterkt hun veerkracht en voorkomt (verdere)
gezondheidsschade. Augeo heeft de afgelopen jaren
veel kennis opgebouwd over het bieden van sociale steun
en herstelgericht werken. Deze kennis verspreiden we
via Augeo Academy aan leerkrachten, pleegouders en
anderen. Effectonderzoek laat zien dat leerkrachten zich
door deze cursus beter in staat voelen steun te bieden en
dat hun leerlingen dit ook merken!
Uit Engeland heeft Augeo het “Handle With Care”
concept naar Nederland gebracht. Wanneer de politie
aanwezig is bij een incident van huiselijk geweld, geven
zij een “Handle With Care”- signaal aan de school van de
kinderen. De voor de kinderen vertrouwde leerkrachten
bieden vervolgens steun en begrip, bijvoorbeeld als
kinderen door wat ze thuis meemaken te laat komen, hun
huiswerk of toets niet af krijgen of zich teruggetrokken
gedragen. Kleine gebaren die veel verschil maken!

Ook bij overheden en beroepsorganisaties bepleit Augeo
meer aandacht voor steun en herstel; dit heeft geleid tot
veranderingen in de protocollen van Veilig Thuis, waardoor
nu voor ieder mishandeld kind een herstelplan moet
worden opgesteld.

In 2017 zijn de volgende resultaten bereikt

• In totaal hebben meer dan 2000 leerkrachten een
online cursus gevolgd over het steun bieden aan een
kind in de knel.
• In twee gemeenten heeft Augeo Foundation, in
samenwerking met het Ministerie van J&V, “Handle
With Care pilot-projecten” gerealiseerd. Hiertoe
zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld
tussen politie en onderwijsorganisaties, zijn privacyprotocollen getoetst, werkwijzen ontwikkeld en is een
onderzoek opgezet. Al deze materialen worden in
2018 gratis beschikbaar gesteld aan gemeenten die
pilot-project willen starten. Begin 2018 wordt ook een
evaluatie van deze nieuwe werkwijze gepubliceerd.
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Augeo Foundation
stimuleert beleidsmakers

van 10%. In 2020 zal met dank aan dit onderzoek een
landelijk representatief beeld ontstaan over de effectiviteit
van de aanpak van geweld in gezinnen in Nederland.

Augeo Foundation stimuleert dat overheden en
organisaties effectieve maatregelen inzetten om geweld
tegen kinderen aan te pakken. Dit doen we met advies,
onderzoek en met publicaties in onder andere ons Augeo
Magazine.

Augeo Foundation heeft in 2016 aan de Staatssecretaris
van VWS een alternatief aangeboden voor de
destijds voorgenomen meldplicht bij vermoedens
van kindermishandeling. Dit voorstel is vrijwel geheel
overgenomen in een wijziging van de Wet Meldcode
in 2017. Beroepsgroepen en Veilig Thuis maken nu in
afwegingskaders afspraken met elkaar over melden en
samenwerken: ernstige en langdurige kindermishandeling
komen hierdoor naar verwachting beter in beeld. Ruim
een miljoen professionals zal met deze afwegingskaders
gaan werken. Augeo heeft in 2017 een handreiking
en factsheet mee ontwikkeld dat de basis vormt voor
de afwegingskaders die de beroepsgroepen in 2018
ontwikkelen.

Nadat de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp in 2015 is
overgegaan naar gemeenten, zijn gemeenten niet alleen
verantwoordelijk om gezinsgeweld te voorkomen, maar
ook om dit te stoppen. Dit staat nog in de ‘kinderschoenen’;
de meeste gemeenten weten niet of hun aanpak er
daadwerkelijk voor zorgt dat het thuis veiliger wordt
en kinderen herstellen van ontwikkelingsschade die zij
door gezinsgeweld hebben opgelopen. Daarom heeft
Augeo het mogelijk gemaakt (samen met het ministerie
van VWS) dat in 2017 een kwart van de Nederlandse
gemeenten (103 gemeenten) meedoet aan een impact
onderzoek van het Verweij Jonker Instituut. Meer dan
1300 gezinnen waar geweld speelt, worden gedurende een
aantal jaren gevolgd. Welke hulp organiseren gemeenten
voor de gezinsleden? Wordt het thuis veiliger? Nemen
traumaklachten af bij kinderen? De relatiebeheerders
van Augeo Foundation ondersteunen ondertussen
de aan het onderzoek deelnemende gemeenten. Zo
hebben we een intranetsysteem opgezet en organiseert
Augeo regiobijeenkomsten, zodat gemeenten al tijdens
het onderzoek gaan leren van de uitkomsten en van
elkaars aanpak. Augeo Foundation betaalt 90% van de
onderzoekskosten, gemeenten leveren een eigen bedrage
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Wie doet wat
Medewerkers

Augeo Foundation is in 2007 opgericht door Gemma
Kobessen; zij heeft de wens om met inzet van
familievermogen bij te dragen aan het veilig opgroeien van
kinderen in Nederland.
Het bestuur van Augeo Foundation bestaat uit Gemma
Kobessen, Pieter de Rijcke en Desiree Munnichs, Het
bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor
haar werkzaamheden.
Inmiddels werken 24 mensen bij Augeo Foundation.
Zij realiseren klantondersteuning, relatiebeheer, ICT,
projectmanagement, communicatie en het secretariaat.
Specialisten in online leren ontwikkelen ieder jaar
tientallen online cursussen. De jongerentaskforce wordt
begeleid door een coördinator en ondersteuner. Een team
van 5 deskundigen ondersteunt dit alles met expertise

over veilig opgroeien. Daarnaast adviseren zij overheden,
doen onderzoek en voeren innovatieve projecten uit. Lidy
Boone (directeur operations), Marielle Dekker (algemeen
directeur) en Gemma Kobessen (bestuursvoorzitter)
geven dagelijks leiding aan het geheel.

Jongeren

De jongerentaskforce bestaat uit 50 jongeren tot 24 jaar:
zij weten wat het is om met geweld, verwaarlozing of misbruik
op te groeien. Zij delen hun ervaringsdeskundigheid
met professionals en beleidsmakers, zodat steeds meer
kinderen in Nederland veilig(er) kunnen opgroeien.

werken. Een externe vertrouwenspersoon is beschikbaar
voor de jongeren. Jongeren die workshops geven volgen
een speciaal trainingsprogramma’s.
Oud-leden van de Jongerentaskforce vormen een groep
“alumni” die de jongeren met raad en daad bijstaan in
hun activiteiten. Daarnaast zijn ervaringsdeskundige
ambassadeurs verbonden aan de jongerentaskforce,
Danny Dijkhuizen en Diana Matroos.

Sterk én kwetsbaar zijn deze jongeren. Dat vraagt
om goede begeleiding van Augeo Foundation. Twee
coördinatoren begeleiden de Jongerentaskforce en zij
worden hierbij dagelijks ondersteund door het team
van inhoudelijke deskundigen die bij Augeo Foundation
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Samenwerking
30.000 professionals per jaar met nascholing bereiken,
lukt alleen door heel nauw samen te werken met tientallen
branche- en beroepsorganisaties, beroepsopleidingen,
ziekenhuizen,
kinderopvangorganisaties,
GGD-en,
huisartsenposten, onderwijsorganisaties, pleegzorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties, kennisorganisaties
enzovoorts.
Bij het ontwikkelen van een nieuwe online cursus
zijn professionals uit deze organisaties altijd intensief
betrokken, vaak in de vorm van een “content-groep”.
Ook worden vooraf met hen al afspraken gemaakt over
verspreiding van een online cursus. Onze relatiebeheerders
onderhouden intensief contact met organisaties die een
scholingsabonnement hebben afgesloten. Zo is de online
scholing van Augeo Academy een product voor en dóór
professionals ontwikkeld en sámen met hen verspreid. In
2017 bedankten wij onze samenwerkingspartners via een

door sponsoring verkregen advertentiemogelijkheid in het
Financieel Dagblad.

Overheden

Volgens het Internationale Kinderrechtenverdrag is
de overheid verantwoordelijk voor het voorkomen
en aanpakken van geweld tegen kinderen. Daarom
werken we graag met overheden samen. De 103
gemeenten die meedoen aan het onderzoek naar de
effectiviteit van hun aanpak van gezinsgeweld, zien
we als samenwerkingspartners. De belangstelling voor
deelname hieraan was zo groot, dat het Ministerie van
VWS financieel is bijgesprongen: VWS en Augeo maken
het nu samen mogelijk dat na 3 jaar onderzoek een
landelijk representatief beeld wordt opgemaakt: dan leren
we of na alle wijzigingen in de jeugdzorg, de aanpak van
gezinsgeweld in ons land tot leidt tot veiligheid en herstel
in gezinnen.
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Zo
blijven
we
scherp

Augeo Foundation beschikt over privaat vermogen, dat zij
zo effectief en efficiënt mogelijk wil inzetten om het veilig
opgroeien in Nederland te versterken. Om de kwaliteit
van ons werk te blijven verbeteren en ons werk nauw te
laten aansluiten bij de beleving van onze doelgroepen,
maken we gebruik van:

In 2017 is PI-research gestart met het onderzoeken van
onze “handle-with-care”-pilots. Als kinderen betrokken
zijn bij huiselijk geweld, geeft de politie de volgende
dag een signaal aan hun school, zodat sociale steun kan
worden geboden. PI-research evalueert de ervaringen
met deze werkwijze

Vakgroep

Cursusevaluatie

Adviesraad

In 2017 hebben bijvoorbeeld 700 vrijwilligers gereageerd
op onze vragenlijst naar hun leerbehoeften als het gaat
om het in beeld krijgen en ondersteunen van kwetsbare
kinderen. Op basis van deze resultaten wordt in 2018
samen met een aantal vrijwilligersorganisaties een online
scholing ontwikkeld en verspreid.

Binnen Augeo Foundation vormen 5 medewerkers een
inhoudelijke vakgroep die alle projecten waar Augeo
Foundation bij betrokken is, inhoudelijk toetst en
verrijkt. Zij hebben een wetenschappelijke opleiding op
pedagogisch gebied en werkervaring in de jeugdzorg,
jeugdbescherming, GGZ of jeugdgezondheidszorg en in
het doen van wetenschappelijk onderzoek

In 2017 werd de Adviesraad gevormd door Andre
Rouvoet (voormalig Minister voor Jeugd & Gezin), Micha
de Winter (emeritus hoogleraar pedagogiek), Simone
Brummelhuis (ondernemer, toezichthouder) en Adri van
Montfoort (lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid).
In 2017 zijn met de adviesraad de nieuwe programmalijnen
van Augeo Foundation aangescherpt en vastgesteld.

Onderzoek

Augeo Foundation onderzoekt voortdurend of haar
ideeën, projecten en leerproducten werken. Zo hebben
3 wetenschappelijk onderzoeken (universiteit Utrecht en
PI-research) de effectiviteit van onze online cursussen
aangetoond. Dit is uniek, want de effecten van trainingen
over het thema kindermishandeling zijn in ons land weinig
onderzocht.

Alle online cursisten en workshop deelnemers worden
gevraagd een evaluatie in te vullen. Daarnaast zetten we
regelmatig thematische vragenlijsten uit onder (potentiele)
cursisten. Ook organiseren we gebruikersbijeenkomsten
waarin cursisten feedback geven en ideeën delen over
de verspreiding van de cursussen en de inhoud van
toekomstige cursussen.

Jongerenparticipatie

Ook de Jongerentaskforce houdt Augeo Foundation
scherp. Hun ervaringsverhalen inspireren onze
medewerkers. De meningen van jongeren helpen ons in
het nadenken over verbetermogelijkheden in de aanpak
van geweld tegen kinderen. Jongeren denken actief mee
met bijvoorbeeld handreikingen en cursussen die Augeo
ontwikkelt.
In 2017 was de Jongerentaskforce bijvoorbeeld betrokken
bij de handreiking die Augeo Foundation ontwikkelt over
kinderrechten in de meldcode.
Jaarverslag 2017 Augeo Foundation
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Financieel
Augeo Foundation verwerft inkomsten uit drie bronnen:

Privaat vermogen

In 2017 is 2.1 miljoen euro uit privaat familievermogen
geïnvesteerd in het werk van Augeo Foundation. De
directie van Augeo Foundation legt verantwoording af aan
het stichtingsbestuur over de wijze waarop deze gelden
zijn besteed.

Eigen bijdragen van cursisten of
projectbeneficienten

Augeo Foundation heeft uit ervaring met filantropie
geleerd dat projecten waarin deelnemers met een eigen
bijdrage investeren, langer en beter effect hebben.
Cursisten betalen daarom een eigen bijdrage voor het
volgen van een online cursus van Augeo Academy (totaal
559.000 euro). Gemeenten die deelnemen aan door

Augeo Foundation gefinancierd effectonderzoek van
Verweij Jonker, betalen hiervoor een eigen bijdrage van
10%. (totaal 103.000 euro). In 2017 zijn zo met eigen
bijdragen 662.000 euro aan inkomsten verworven. Deze
eigen bijdragen zijn volledig gebruikt voor projecten die
geweld tegen kinderen aanpakken, waaronder de Augeo
Jongerentaskforce, het onderzoek in 103 gemeenten en
de Handle with Care pilots.

Opdracht van derden

Soms ontwikkelt Augeo Foundation een cursus of
handreiking in opdracht van derden. Wanneer wij hier
(gedeeltelijk) een vergoeding voor ontvangen, leggen we
financiële verantwoording af aan de opdrachtgever.
In 2017 is 57.000 euro uit subsidies of opdrachten
verworven, middels opdrachten vanuit het ministerie van
VWS, Stichting Kinderpostzegels en Stichting School en
Veiligheid.

Uitgaven

Deze inkomsten zijn in 2017 als volgt verdeeld over de 4
programma’s en schenkingen.
Bestedingen 2017
Augeo traint professionals
Augeo laat stem van kinderen horen
Augeo versterkt veerkracht
Augeo stimuleert beleidsmakers
overig (schenkingen)
Totaal

43%
12%
8%
22%
15%
€ 2.819.000
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De toekomst
doelen 2018

Ook in 2018 blijven we ons ervoor inzetten dat meer
kinderen die thuis in de knel zitten worden gezien, gehoord
en gesteund. We stellen onszelf de volgende doelen:

Augeo Foundation traint professionals

• We streven ernaar 35.000 nieuwe cursisten te
bereiken en met 150 beroepsopleidingen samen te
werken.
• We maken nieuwe online cursussen over (on)
veilig opgroeien voor onder andere vrijwilligers en
pleegouders
• Voor zowel oud-cursisten als nieuwe cursisten willen
we ons leeraanbod (door)ontwikkelen zodat het
aansluit bij de gewijzigde Wet Meldcode
• Middels de oprichting van Augeo Fund willen we nog
inzichtelijker maken dat alle inkomsten van Augeo
Academy ten goede komen aan een verbeterde
aanpak van kindermishandeling.

Augeo Foundation laat de stem van kinderen
horen

• We streven ernaar dat jongeren ruim 600
professionals per maand bereiken met hun workshops,
ervaringsverhalen, advies en onderzoek
• We zoeken naar manieren om de impact van deze
activiteiten te vergroten, met name voor de nieuwere
onderwerpen (vluchtelingenkinderen, KOPP/KVO)
• De sociaal emotionele begeleiding van de
deelnemende jongeren wordt nog verder
doorontwikkeld

Augeo Foundation organiseert steun voor
kinderen thuis in de knel

• Uitbreiding van het aantal pilot-projecten waarin
steun wordt georganiseerd voor kinderen die geweld
meemaken. In drie jaar tijd willen we 800 scholen
hierbij betrekken

• Inhoudelijke door-ontwikkeling van het concept
“Handle wih care”, onder andere door effectonderzoek
in de pilotregio’s.
• Opstarten van een innovatief project waarin de
veerkracht van kinderen wordt versterkt.

Augeo Foundation ondersteunt beleidsmakers

• We ondersteunen beroepsgroepen bij het ontwikkelen
van een afwegingskader en bij het realiseren van meer
aandacht voor kinderrechten in hun meldcodes.
• Gemeenten die meedoen aan het effectonderzoek
leren van hun eerste resultaten
• We onderzoeken de haalbaarheid van een leergang
“veilig opgroeien” voor burgemeesters en wethouders
en realiseren deze
• We willen publiek-privaat samenwerken en de plannen
van de Rijksoverheid om kindermishandeling aan te
pakken, versterken.
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