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Algemene gegevens 

Adresgegevens 
Naam:  Stichting Traumanet 
KvK:    81556594  
RSIN:   862136659 
Bezoekadres:  Stadstuin Utrecht 
   Kanaalweg 84A 
    3533 HA Utrecht 
 
Website:  www.traumanet.nl 
Email:   info@traumanet.nl   

 

Bestuur 
1. Van den Bergh, Wilhelminus Theodorus Alphons Albertus Gerardus Maria, Bestuurder 

Voorzitter 
2. Allon, Jerry, Secretaris 
3. Van Scheppingen, Jos, Penningmeester 

 
Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding; ze 
kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van eventuele onkosten.   
 
Het bestuur komt minimaal 4x per jaar samen (fysiek of online) voor een 
bestuursvergadering, waarbij notulen worden opgesteld en goedgekeurd.  
 

Organisatie 
De website www.traumanet.nl staat onder redactie van Dr. Anne Marsman en 
Annemarije Sjoerdsma. Zij wordt geadviseerd door een adviesraad bestaande uit: Prof. 
Dr. Geert Smid (ARQ Centrum’45), Dr. Pim Scholte (Laguna Collective), Dr. Anneke Vinke, 
Christel Kraaij (Centrum voor Transitie), Anne van den Ouwelant (Trauma Company) 
Martijne Rensen (CELEVT), Irene van de Giessen (Stichting Hersteltalent) en Ybe 
Casteleyn. 
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Missie, visie en ambitie 

 

Missie 
Met de realisatie van Traumanet willen we betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun 
en zelfhulp bieden rondom het thema trauma en herstel. Voor mensen die zelf ervaring 
hebben (gehad) met trauma, maar ook hun naasten, hulpverleners en andere 
belangstellenden. 

Daarnaast wilt Traumanet bijdragen aan een ‘trauma-geï nformeerde’ samenleving. Dit 
is een samenleving waarin oog is voor mensen die traumatische ervaringen hebben 
opgedaan in het leven, begrip is voor de gevolgen en klachten hiervan, voldoende kennis 
is om dit te signaleren en er tenslotte ook op een adequate manier mee om te gaan. 

Traumanet wordt nadrukkelijk geen hulpverlenend platform, maar een platform dat haar 
bezoekers informeert, empowert, inspiratie en perspectief biedt. 

Doelstelling 
Stichting Traumanet heeft als hoofddoel iedereen, en in de eerste plaats de 
getraumatiseerden zelf, toegankelijke informatie en tools te bieden om met de gevolgen 
van trauma om te gaan. Binnen Stichting Traumanet werken behandelaars, 
wetenschappers, cliënten en ervaringsdeskundigen op gelijk niveau samen om content te 
creëren. Deze content wordt aangeboden via www.traumanet.nl.  
 

Doelen 2022-2023 

- Stichting Traumanet verkrijgt in 2022 een ANBI-status 

- De stichting start in het voorjaar 2022 een crowdfunding om eerste kosten te 
kunnen dekken 

- De stichting schrijft fondsen en subsidiegevers aan  

- De stichting krijgt een eigen logo en huisstijl 

- De stichting realiseert het platform Traumanet.nl voorjaar 2023 

- De stichting biedt toegankelijke en betrouwbare informatie over trauma en 
behandelmethoden 

- De stichting biedt mogelijkheden om gemotiveerd en onderbouwd te zoeken naar 
gespecialiseerde traumabehandeling en daarin passende keuzes te maken 

- De stichting ontwikkelt een (zelf)hulpkaart waarop relevante zorg- en 
hulporganisaties gevonden kunnen worden 
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- De stichting ontsluit reeds bestaande content rondom het thema trauma en/of 
maakt deze toegankelijk en vindbaar 

- De stichting verwerft bekendheid bij relevante partijen, waaronder hulpverlenende 
instanties (oa GGZ, huisartsen, sociaal wijkteam), politie, brandweer, ambulance, 
slachtofferhulp 
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Traumanet versie 1.0 - Plan van aanpak  

In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met verschillende professionals en 
ervaringsdeskundigen op het gebied van trauma en herstel. Allen waren zeer positief over 
het initiatief en gaven aan dat er zowel vanuit hulpverleners als mensen die zelf ervaring 
hebben met trauma grote behoefte is aan een platform als Traumanet, waar het 
versnipperde aanbod samenkomt en betrouwbare informatie kan worden gevonden. Acht 
experts hebben hun medewerking aan het platform toegezegd en nemen deel aan de 
adviesraad.  

 
 

Beoogde kosten 
Traumanet heeft geen winstoogmerk en de redactie van het platform zal voor een 
aanzienlijk deel draaien op de inzet en ondersteuning van vrijwilligers. Eerdere 
gesprekken hebben aangetoond dat er veel bereidheid is vanuit zorgprofessionals om 
kosteloos kennis en kunde te delen, als ook van mensen die reeds kenbaar hebben 
gemaakt als vrijwilliger te willen bijdragen.  
 
In de opstartfase van Traumanet, waarin het platform praktisch gerealiseerd zal worden, 
is financiering nodig voor het design en bouwen van de website en het creëren van basis-
content. Geschat wordt dat deze eerste fase met €80.000 gerealiseerd kan worden. Om 
continuï teit en kwaliteit van het platform te waarborgen zal jaarlijks eenzelfde bedrag 
nodig zijn. Het is echter onze ambitie om het platform na de opstartfase door te blijven 
ontwikkelen en uit te breiden met onder andere een chatfunctie en e-learning modules, 
hiervoor zal verdere financiering nodig zijn.   
 
 

 


