Beleidsplan stichting Voorkoming Kindermishandeling.
Stichting VKM voert conform haar statutaire doelstelling activiteiten uit die gericht zijn op het bevorderen van
het beschermen van kinderen tegen kindermishandeling.
De stichting VKM draagt hier aan bij door het verstrekken van incidentele bijdragen aan activiteiten die er op
gericht zijn om kindermishandeling te voorkomen. Het gaat om het bevorderen van activiteiten welke
bijdragen aan:






het vergroten van de bewustwording van ieders medeverantwoordelijkheid voor door
kindermishandeling getroffen jeugdigen
de inzet van mogelijkheden tot signalering en het voorkomen van kindermishandeling
onderzoek naar de oorzaken, de omvang en de gevolgen van kindermishandeling en naar middelen om
kindermishandeling te voorkomen
de hulpverlening, zowel aan kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling als aan het gezin
waar zij deel van uitmaken
het leggen en onderhouden van contacten met instellingen binnen en buiten Nederland, die zich de
bestrijding van kindermishandeling ten doel stellen

De stichting VKM beoordeelt en honoreert aanvragen voor financiële ondersteuning conform de
toekenningscriteria welke op de website van de stichting VKM staan gepubliceerd. De stichting VKM heeft zich
sinds haar oprichting in 1970 geprofileerd op het snijvlak van wetenschap en praktische uitvoering en treedt –
gegeven de aard van haar werkzaamheden en het bescheiden kapitaal- niet actief naar buiten, tenzij daartoe
aanleiding voor is.
Daarnaast financierde VKM structureel de eind 2013 ingestelde leerstoel “Kindermishandeling en
Interpersoonlijke Relaties” aan de Vrije Universiteit Amsterdam als vervolg op de door de stichting VKM
geïnitieerde bijzondere leerstoel “Preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling”. In 2017 vertrok de
aan de leerstoel verbonden hoogleraar. Het bestuur heeft in 2018 geconstateerd dat de financiële middelen
van de stichting ontoereikend zijn om voor langere tijd een nieuwe leerstoel te initiëren. Daarnaast heeft de
stichting geconstateerd dat er inmiddels meer mogelijkheden zijn om onderzoek m.b.t. kindermishandeling te
financieren, bijvoorbeeld via Zon-Mw.
Samen met stichting Kinderpostzegels Nederland reikte stichting VKM de 2-jaarlijkse Innovatieprijs Aanpak
Kindermishandeling uit. De prijs –waar een geldbedrag aan was verbonden van 20.000 Euro- was een
stimuleringsprijs voor initiatieven welke op een vernieuwende wijze tot doel hebben om kindermishandeling te
voorkomen. De stichting zoekt naar mogelijkheden om de prijs te continueren.
De stichting VKM voert haar werkzaamheden uit door bijdragen van derden en beheert een bescheiden
kapitaal. De bijdragen bestaan voor het merendeel uit giften, erfenissen en legaten van particulieren. De
stichting VKM voert een financieel beleid uit waarbij de organisatiekosten tot een minimum worden beperkt.
Bestuurders ontvangen een vergoeding welke gebaseerd is op de daadwerkelijk voor de stichting VKM
gemaakte (reis)kosten. Het bestuur van stichting VKM komt minimaal twee en maximaal 4 keer per jaar bij
elkaar om de voortgang en de ingediende aanvragen te bespreken.
Gegeven de doelstelling en de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting VKM wordt het beleid
jaarlijks conform het bovenstaande opnieuw vastgesteld.

