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Een hernieuwde start
Lotgenotenorganisaties maken gezamenlijk plannen voor de oprichting van een Koershuis. Hiervoor
bereiden ze in 2017 een visiedocument voor: ‘Koershuis, samenwerkende lotgenotenorganisaties.
Visiedocument lotgenotenorganisaties. Seksueel misbruik en mishandeling in
afhankelijkheidsrelaties.’ Ook komt een gezamenlijke website tot stand: https://www.koershuis.eu/
Contacten met het Koershuis lopen via de stichting SKIP.
De lotgenotenorganisaties zijn:
1. Ongeziene Blinden
2. Licht verstandelijke beperkten (LVB)
3. Stichting Revief
4. Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen en
Pleeggezinnen (SKIP)
5. Stichting Warme Jas
6. VPKK
7. Werkgroep Observatie Misstanden Psychiatrie
(WOMP)
In 2019 meldt de lotgenotenorganisatie Meldpunt
Misstanden Psychiatrie zich aan bij het Koershuis.

‘De eerste stap op weg naar herstel is dat
de overlevende weer macht krijgt. Zij moet
zelf de drijvende kracht zijn achter het
herstelproces. Anderen kunnen wel advies,
hulp, bijstand, genegenheid en verzorging
bieden, maar zij kunnen haar niet genezen.
Interventies die de overlevende van haar
macht beroven, kunnen nooit bevorderlijk
zijn voor haar herstel, hoezeer haar directe
belangen er ook mee gediend lijken te zijn.’
Judith Hermans

Op 12 juni 2019 verschijnt het eindrapport van commissie ‘Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg’
met als titel ‘Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’. Een
van de aanbevelingen is om de lotgenotengroepen blijvend te faciliteren.

‘Het is eveneens van groot belang dat lotgenotengroepen blijvend gefaciliteerd worden. De commissie doet deze
specifieke aanbeveling omdat de subsidie aan deze groepen met ingang van 2018 door het ministerie van VWS
gestopt is. Het is van belang dat getroffenen in de komende jaren een platform hebben waar laagdrempelige
activiteiten kunnen plaatsvinden. Deze groepen voorzien in een duidelijke behoefte. Het is daarnaast nodig dat hun
bekendheid vergroot wordt. Eind 2017 hebben zeven lotgenotenorganisaties gericht op getroffenen zich verenigd in
het initiatief ‘Het Koershuis’. In hun plan worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals groepsbijeenkomsten,
gespreksgroepen, empowerment en persoonlijk contact. Deze lotgenotengroepen moeten begeleiding krijgen van
Slachtofferhulp Nederland.’ De Winter e.a. (2019), aanbeveling 3, p. 95.

In augustus 2019 maken de lotgenotenorganisaties een hernieuwde start met het oprichten van een
Koershuis. Het betreft de volgende organisaties: Ongeziene Blinden, LVB, Stichting Revief, SKIP,
Stichting Warme Jas, VPKK, WOMP en Meldpunt Misstanden Psychiatrie. De werkzaamheden voor
deze oprichting kende een ‘stilte’ periode van anderhalf jaar. Met ingang van 2018 werd de subsidie
vanuit het ministerie van VWS beëindigd en waren er geen middelen beschikbaar om
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lotgenotenbijeenkomsten of andere activiteiten te organiseren, noch voor het verder ontwikkelen
van een gezamenlijk Koershuis.

Financiering
In de loop van 2019 stellen een vijftal sectororganisaties gezamenlijk €50.000,= beschikbaar. Een
gelijk bedrag wordt toegezegd voor 2020. De ministeries van VWS en J&V zullen ook tweemaal
€50.000,= beschikbaar stellen voor de jaren 2020 en 2021 op voorwaarde dat het plan van het
Koershuis geactualiseerd is en de formele oprichting van het Koershuis is geregeld.

Bijeenkomsten Koershuis i.o.
In 2019 komen de lotgenotenorganisaties van het Koershuis i.o. vijf keer bijeen: op 4 september, 31
oktober, 14 november, 22 november, 17 december 2019. Bespreekpunten zijn o.a. de ontwikkeling
om te komen tot een Koershuis, de samenwerking, financiering, en alles wat nodig is om te komen
tot een gezamenlijke stichting. De bijeenkomsten worden ondersteund en voorbereid door de
ondersteuners en vinden overwegend plaats in Utrecht.

Bijeenkomsten met projectteam
De ministeries van J&V en VWS stellen een projectteam in (projectteam Opvolging Aanbevelingen
Commissie-De Winter). Dit team organiseert bijeenkomsten met lotgenotengroepen ter
voorbereiding op de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie De Winter. Ook brengt
het team een nieuwsbrief uit en organiseert het enkele bijeenkomsten met de verantwoordelijk
bewindslieden. De lotgenotengroepen vanuit het Koershuis i.o. nemen deel aan deze bijeenkomsten.

Website
De website van de stichting is heel basaal: de lotgenotenorganisaties die bij de opstart van het
Koershuis i.o. waren betrokken staan vermeld op de site met een verwijzing naar de eigen website.
Zie https://www.koershuis.eu/
In de plannen voor het Koershuis i.o. zal aandacht zijn voor PR en communicatie, waaronder het
verder vormgeven van de website.

Ondersteuning
Voor de ondersteuning van de stichting i.o. wordt op tijdelijke basis een coördinator aangesteld.
Daarnaast is er tijdelijke ondersteuning vanuit het projectteam Opvolging Aanbevelingen CommissieDe Winter.

