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Inleiding 

 

Wat is Transgenerationeel Georganiseerd Geweld? 

 

Het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken 

van mensen -variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen- 

op fysiek, psychisch, seksueel en emotioneel vlak, meestal in 

groepsverband. 

 

Beschrijving: 

• Hierbij kan gebruik gemaakt worden van rituelen, 

leerprogramma’s, mindcontrol, desinformatie, isolatie en het 

medeplichtig maken van slachtoffers. Dit heeft als gevolg 

ernstige dissociatieve problematiek bij slachtoffers, met als doel 

totale controle over de slachtoffers. Soms lijkt dit het enige doel 

binnen een (pseudo)religieuze setting, maar vaak speelt dit zich 

ook af binnen een groepssamenstelling waarbij religie geen enkele 

rol heeft. 

• Vanuit de dissociatieve persoonlijkheidsstructuur van de 

individuele slachtoffers kunnen deze mensen functioneren en 

opgaan in onze maatschappij, ondanks de veelal beschreven 

banden met (zware) criminaliteit, porno, (kinder)prostitutie, 

mensenhandel en andere vormen van uitbuiting. 

• Deze netwerken zijn veelal transgenerationeel en lijken te bestaan 

uit een aantal gesloten (familie)systemen die buiten beeld van 

onze samenleving functioneren. 

• Vaak lijkt het doel te zijn dat kinderen verhuurd kunnen worden aan 

besloten groepen, parallelle netwerken waar de kinderen 

geprostitueerd worden. 

• Naast mensenhandel, uitbuiting en (kinder)prostitutie, lijken 

drugshandel en persoonlijke motieven zoals machtsuitoefening 

over kwetsbare groepen en individuen middels (quasi)religieuze 

rituelen een rol te spelen. 

https://kenniscentrumtgg.org/nl/category/literatuur/mind-control/
https://kenniscentrumtgg.org/nl/category/literatuur/dissociatie/


Missie 

 

Het Kenniscentrum TGG heeft de volgende missie: 

• Onderzoek doen naar het bestaan van georganiseerd misbruik in 

Nederland. Kenniscentrum TGG wil het onderzoek voortzetten 

naar het bestaan van geritualiseerd misbruik in Nederland, dat in 

1993 werd gestart door de Nederlandse overheid. Door de 

ervaringen van overlevenden en/of hun therapeuten en 

mantelzorgers te verzamelen en te vergelijken, proberen we licht te 

werpen op de realiteit van de herhaalde getuigenissen over 

georganiseerd misbruik in Nederland en op de inhoud van de 

meldingen.  

• We willen het onderwerp georganiseerd misbruik uit de taboesfeer 

halen en de stilte binnen de relevante beroepssectoren doorbreken 

(hulpverlening, gezondheidsdiensten, GGZ instellingen en justitie). 

• Het vergroten van expertise binnen de hulpverlening. Door het 

jaarlijks organiseren van symposia en het geregeld uitbrengen van 

een nieuwsbrief. Tevens publiceren we relevante artikelen en 

onderzoeksverslagen op onze website. We bieden mogelijkheden 

voor inter- en supervisie om hulpverleners, mantelzorgers en 

anderen die daar de noodzaak van inzien zo goed mogelijk te 

ondersteunen. 

• Binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, ondersteunen we 

overlevers om passende professionele hulp te vinden. 

• Vergroten van het bewustzijn dat de meldingen van geritualiseerd 

misbruik deel zouden kunnen zijn van een vreselijke realiteit. 

 

 

 

 

 



Visie 

 

Het Kenniscentrum TGG bundelt alle betrouwbare informatie en maakt 

deze vindbaar en toegankelijk voor niet alleen slachtoffers/overlevers, 

omstanders, maar ook voor hulpverleners, politiek, beleidsmakers, 

zorgverzekeraars, (jeugd)ggz instellingen en anderen. 

Kenniscentrum TGG is een maatschappelijke non-profit organisatie die 

werkt vanuit ervaringsdeskundigheid en professionele kennis. Zij werkt 

samen met andere organisaties. 

 

Ambitie 

 

Het Kenniscentrum TGG heeft de ambitie om een landelijk erkende 

organisatie te zijn waar iedereen terecht kan voor informatie over 

transgenerationeel georganiseerd geweld. 

Met de expertise die het Kenniscentrum TGG zich eigen heeft gemaakt 

kan de organisatie als spin in het web functioneren op het gebied van 

transgenerationeel georganiseerd geweld. Het kenniscentrum TGG kan 

met grotere bekendheid een actieve rol vervullen in doorverwijzing, 

voorlichting, educatie, en zij kan interdisciplinaire samenwerking 

stimuleren tussen verschillende vakgebieden en instanties.  

Door het uitvoeren van alle huidige activiteiten en de geplande 

bijkomende activiteiten in de toekomst, hoopt het Kenniscentrum TGG 

een constructieve en aanzienlijke bijdrage te leveren aan toename van 

kennis en erkenning van een onderwerp dat tot nu toe onderbelicht is 

geweest. Het vergroten van bewustzijn over dit onderwerp is een 

cruciale stap op weg naar het bieden van de juiste zorg en begeleiding 

voor overlevers van transgenerationeel georganiseerd geweld.  

 

 

 



Doelstellingen 

 

Het Kenniscentrum TGG heeft tot doel om een breed publiek te 

informeren over transgenerationeel georganiseerd geweld.  

Dit doet zij door:  

• het actueel houden van haar website www.kenniscentrumtgg.org 

• onderzoek doen bij hulpverleners en overlevers 

• het organiseren van symposia 

• het aanbieden van coaching en supervisie 

• het uitgeven van het boek Jezelf worden geschreven door Alison 

Miller 

• actief op zoek te gaan naar fondsen die willen bijdragen 

• het regelmatig uitgeven van een nieuwsbrief 

• deskundigheidsbevordering  

• daar waar mogelijk bij de politiek bekend maken wat er speelt 

• daar waar mogelijk er bij de zorgverzekeraars op aan te dringen 

dat er goede zorg aan slachtoffers/overlevers geboden wordt 

• proberen vragen van hulpverleners te beantwoorden 

• contacten met de overheid en door de overheid ingestelde 

commissies onderhouden 

• samen werken met personen en organisaties met vergelijkbare 

doelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kenniscentrumtgg.org/


Wat hebben we gedaan? 

 

De afgelopen jaren heeft stichting KTGG geprobeerd om meer 

bekendheid te geven aan het bestaan van transgenerationeel 

georganiseerd geweld. Door het:   

▪ uitgeven van een nieuwsbrief.  

▪ geven van voorlichting  

▪ organiseren van symposia voor hulpverleners en 

anders betrokkenen.   

▪ beantwoorden van individuele hulpvragen van 

therapeuten 

▪ adviseren van commissie Hendriks die onderzoek doet 

naar georganiseerd geweld vanuit de overheid.  

▪ het ondersteunen en samenwerken met een 

antropoloog die gaat promoveren op transgenerationeel 

georganiseerd geweld in Nederland. 

▪ laten vertalen van zelfhulpboek Becoming yourself door 

Alison Miller 

▪ het aanbieden van een documentaire die inzage geeft 

in de problematiek  

 

Plannen voor de komende vijf jaar. 

• voortzetten huidig beleid 

• intensivering contact met zorgverzekeraars 

• intensivering contacten met instellingen die zich met 

mensenhandel en uitstapprogramma’s prostitutie bezighouden 

• intensivering contacten met opleidingen (GGZ, politie) 

• uitgeven van zelfhulpboek Becoming yourself door Alison Miller 

• informatie verstrekken aan het onderzoeksbureau BreuerIntraval 

dat het functioneren van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere 

Zedenzaken gaat onderzoeken 

• fondsen werven 



De organisatie 

Het Kenniscentrum TGG is een Stichting van onbetaalde vrijwilligers met 

een bestuur en een werkgroep van professionals die in hun werk te 

maken hebben (gehad) met overlevenden van geritualiseerd misbruik. 

De werkgroep ondersteunt het bestuur bij haar activiteiten. 

 

Financiering 

Stichting Kenniscentrum TGG is geheel afhankelijk van donaties en 

giften. De meeropbrengsten van de symposia worden ook gebruikt voor 

de doelstelling. Tevens wil zij fondsen gaan werven.  

De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering 

van de doelstelling van de stichting. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen desgewenst een 

kostenvergoeding voor geleverde inspanningen, indien het bestuur dat 

nodig acht. Verder werken zij geheel onbetaald voor de stichting. 
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Bijlage 1.   

Algemene gegevens 

 

Stichting Kenniscentrum TGG 

p/a Hereweg 100  

9725 AJ  Groningen 

web site : www.kenniscentrumtgg.org 

mail adres: info@kenniscentrumtgg.org 

KVK: 02086957 

RSIN: 814197589 

SBI code: 88992 

IBAN: NL18INGB 0005422093 

 

Bijlage 2.  

Samenstelling bestuur en werkgroep leden 

 

Bestuur Kenniscentrum TGG 

Voorzitter: Anne de Vries 

Secretaris: Bas Kremer 

Penningmeester: Annie Kwant 

Algemeen lid: Herry Vos 

 

Werkgroep Kenniscentrum TGG 

 

Frida van den Berg 

Sypke Visser 



Bijlage 3. 

Financieel overzicht 2020, 2021. 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

Na de goedkeuring wordt een financieel overzicht gepubliceerd op onze 

website, dit binnen zes maanden na afloop van het desbetreffende 

boekjaar. 

 

 

                        Financieel overzicht 2020, 2021 in euro's   

           

  2020  2021    2020  2021 

           

Baten:      Lasten:     

           

giften  635  2.454  bank  165  167 

symposium 17.323  22.530  website  656  40 

docu    350  verzekering 127  194 

      divers  323  192 

      boek Miller 1.155  2.810 

      documentaire 1.924   

      

te betalen 
2019 212   

      symposium 12.589  17.789 

      reiskosten   297 

      kantoor    238 

      abonnementen   780 

      fondsenboek   99 

           

      winst  807  2.728 

           

  17.958   25.334    17.958   25.334 

 

 

 

 

 



ANBI aanvraag 2022 

De stichting Kenniscentrum TGG heeft in april 2022 de ANBI status per 

01-01-2022 aangevraagd bij de Belastingdienst en hoopt hiervan binnen 

enkele weken een bevestiging te ontvangen. 

Aan de andere voorwaarden waaraan een ANBI stichting moet voldoen, 

wordt voldaan. 

De voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI status zijn: 

− De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. 

Dit is de 90%-eis. 

− De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige 

activiteiten geen winstoogmerk. 

− De stichting en de mensen die rechtstreeks bij de stichting betrokken 

zijn, voldoen aan de integriteitseisen. 

− De bestuurders van de stichting mogen niet over het vermogen van de 

stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake 

zijn van gescheiden vermogen. 

− De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs 

nodig is voor het werk van de stichting. Daarom moet het eigen 

vermogen beperkt blijven. 

− De stichting heeft een actueel beleidsplan. 

− De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en 

bestedingen. 

− Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een 

ANBI met een soortgelijk doel. 

− De stichting voldoet aan de administratieve verplichting 


