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Update
Grote respons op enquête

In dit bericht
aandacht voor

 Enquête
 Branches
 Archief
Commissie

Bij het uitwerken van de aanbevelingen van de Commissie de Winter
wil het projectteam zoveel mogelijk aansluiten op de behoeften van
slachtoffers van geweld in de Jeugdzorg. In december verstuurde het
projectteam daarom een enquête naar ongeveer 400 personen. Deze
is door een groot aantal mensen ingevuld, ruim 70%. Met de
antwoorden heeft het projectteam een beter beeld gekregen van uw
wensen en behoeften. De resultaten zijn besproken in de
begeleidingscommissie, waar ook een aantal lotgenoten aan
deeneemt. Wanneer het rapport officieel is vastgesteld worden
ministers Dekker en De Jonge van de resultaten op de hoogte
gesteld. De uitkomst van de enquête dient ter ondersteuning voor
de uitwerking van de aanbevelingen. In een volgende nieuwsbrief
stellen we u op de hoogte van de resultaten.

De Winter
 Gestelde
vragen

Brancheorganisaties
In de voorbereiding van de brief aan de Tweede Kamer over de
uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie De Winter
trekken wij als projectteam op met de brancheorganisaties in de
jeugdhulpverlening. De Commissie De Winter richt haar
aanbevelingen niet alleen aan de overheid, ook aan de jeugdinstellingen. Op 21 februari wordt de uitwerking van de
aanbevelingen gepresenteerd en toegelicht. Dit gebeurt door de
verantwoordelijke ministers en in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de brancheorganisaties.
Archief Commissie De Winter
Eind vorig jaar is het archief van de Commissie de Winter verhuisd
naar het afgeschermde archief van het ministerie van Justitie en
Veiligheid. Dat is zo geregeld bij de aanstelling van de Commissie.
Het archief is afgeschermd omdat het verhalen bevat van de mensen
die zich bij de Commissie gemeld hebben met hun ervaringen in de
jeugdhulpverlening. Het archief is vooralsnog afgesloten en voor
niemand toegankelijk. Het projectteam is in gesprek met de
archivarissen om het op termijn mogelijk te maken voor melders om
toegang tot hun eigen informatie (hun melding) te krijgen. Zij
worden binnenkort geïnformeerd wanneer en hoe ze dat kunnen
doen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid biedt hen daartoe
ondersteuning. Uiteraard gebeurt ook dit uiterst zorgvuldig en worden ook de aanbevelingen van de Commissie hierbij betrokken.
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Gestelde vragen
Er komen in onze mailbox vragen binnen waarvan het antwoord relevant is
voor een bredere groep. Wij reageren hier graag op.

We kregen van een aantal van u de vraag voorgelegd over welke organisaties we het hebben wanneer we spreken over 'de branches' van de
jeugdzorg. Goede vraag, en hieronder een opsomming van met welke
organisatie wij contact hebben met aanvullende informatie:


Jeugdzorg Nederland: de branchevereniging voor organisaties die
jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Organisaties
aangesloten bij Jeugdzorg Nederland stellen hun deuren open voor
slachtoffers, om in gesprek te gaan en om, waar mogelijk, in de archieven
persoonlijke informatie terug te vinden. Slachtoffers kunnen rechtstreeks
contact opnemen met jeugdorganisaties. Op de site van Jeugdzorg is een lijst
te vinden van de gecertificeerde instellingen en overige opvanglocaties.
https://www.jeugdzorgnederland.nl/onze-leden/



VOBC: de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is de brancheorganisatie van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen,
jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
en ernstige gedragsproblematiek: de orthopedagogische behandelcentra
(OBC’s). https://www.vobc.nu



VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, voor organisaties die
mensen met een beperking ondersteunen. De VGN is aanspreekpunt voor het
projectteam voor (het contact met) blinden- en doveninstituten. Zij helpen
ons bij het tot stand brengen van contact tussen lotgenoten en instellingen.
https://www.vgn.nl



GGZ-NL is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke
gezondheidszorg en verslavingszorg. Een aantal melders bij De Winter heeft
als minderjarige in een psychiatrische instelling voor volwassenen gezeten.
Dat komt tegenwoordig niet meer voor. Er zijn nu instellingen voor jeugdggz. Dat is het kader van de uitwerking van de aanbevelingen van Commissie De Winter waarop we ons richten in het gesprek met deze brancheorganisatie. Wel is het zo dat de volwassen GGZ een rol kan spelen voor mensen
(volwassenen) die als kind traumatische ervaringen hebben opgelopen en nu
als volwassene behandeling nodig hebben.
https://www.ggznederland.nl



Tenslotte zijn we in gesprek met Stichting Nidos, de voogdijinstelling voor
minderjarige vreemdelingen. In het rapport van de Commissie de Winter is
ook aandacht voor de opvanglocaties voor minderjarige vreemdelingen.
https://www.nidos.nl
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Vervolg vragen
Wat is de relatie tussen recent uitgebrachte rapporten en het projectteam
Opvolging aanbevelingen Commissie De Winter?
Rapport De Goede Herder
Op 19 december heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, het
rapport van prof. M.S. Houwerzijl en prof. G. Heerma van Voss over De Goede Herder
ontvangen. Dit rapport gaat over de werkwijze in de instellingen van de kloosterorde
De Goede Herder in de periode 1945-1975 en de rol van de overheid daarbij.
Dezelfde dag heeft de minister dit rapport, voorzien van een reactie, aan de Tweede
Kamer gestuurd. In die reactie geeft de minister aan dat – los van de
aansprakelijkheidsvraag van De Goede Herder - excuses, erkenning, hulp en
ondersteuning van de overheid hier op zijn plaats zijn. De minister geeft aan dat op
dit moment wordt gewerkt aan een erkenningspakket op grond van de aanbevelingen
van de Commissie De Winter. Het hele rapport en de beleidsreactie is te lezen op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/19/tk-bijlageeindrapport-de-goede-herder

Jehova’s getuigen
Afgelopen week werd het rapport van het onderzoek door de Universiteit Utrecht naar
seksueel misbruik en de aangiftebereidheid bij de Jehova’s Getuigen gepubliceerd.
Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid, richt
zich op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik. Ook werd onderzocht in
hoeverre die houding invloed heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te
doen. Het onderzoek van de Commissie De Winter was naar alle vormen van geweld
in de jeugdhulpverlening. Hierbij kon het voorkomen dat kinderen geplaatst werden
bij pleegouders die deel uitmaken van de gemeenschap van de Jehova’s Getuigen.
Het rapport en de reactie van de minister Dekker van rechtsbescherming zijn hier te
lezen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/23/tk-onderzoeken
-seksueel-misbruik-jehova-s-getuigen-en-verruiming-van-de-aangifteplicht

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u contact
met ons opnemen door te reageren op deze mail.
Hartelijke groet van het hele projectteam,
Jan van Berkel, Irma Beurmanjer– de Lange, Nina Huygen, Alet de Mol van Otterloo,
Amber Oeman, Léon Poffé, Lotte van der Vleuten en Inge Witte.

