NIEUWSBRIEF NR. 5a
15 september 2020

Team Implementatie ‘De Winter’
“Erkennen, voorkomen en leren voor de toekomst”
Beste mensen,
Voor u ligt de 5de nieuwsbrief van het Projectteam. We hebben van
verschillende mensen begrepen dat er iets mis is gegaan met de
In dit bericht
aandacht voor
 Update Team
Implementatie
 Voortgang

verzending in juli. Daarom deze, licht ge-update versie. In oktober
verwachten we de volgende nieuwsbrief met meer nieuws over de stand
van zaken.
Sinds april is een vervolgopdracht gegeven aan het projectteam: het
organiseren van de maatregelen uit de Kamerbrief van 21 februari.
Hoewel we behoorlijk beperkt werden door de Corona maatregelen en het

van een aan-

allemaal niet zo snel gaat als we zouden willen, hebben we bepaald niet

tal maatrege-

stil gezeten en zetten we goede stappen.

len

Op 23 juni vond een Algemeen Overleg plaats in de Tweede Kamer over

 Veel gestelde
vragen

Jeugd. Het onderwerp ‘Commissie de Winter’ stond niet op de agenda,
maar de Kamer vroeg wel naar de voortgang op de maatregelen van de
ministers, die zij hebben genomen naar aanleiding van de aanbevelingen
van commissie De Winter. Minister Dekker heeft namens hem en collega
De Jonge de Kamer een brief toegezegd voor na de zomer, waarin de
beide bewindspersonen de voortgang zullen toelichten.
Het plenaire debat over het rapport van de Commissie De Winter, dat
stond gepland op 19 maart jl. en door corona is uitgesteld, is nog altijd
niet opnieuw ingepland. Wanneer het zal worden gehouden is nog niet te
zeggen, dit is aan de Kamer zelf. U kunt hiervoor de site van de Tweede
Kamer in de gaten houden.
In deze nieuwsbrief aandacht voor de voortgang van het doorvoeren van
de maatregelen naar aanleiding van aanbevelingen van de Commissie De
Winter. Daarnaast ook weer een aantal veel gestelde vragen die we in
onze mailbox ontvangen en waarvan de antwoorden vaak voor een
bredere groep van u interessant kunnen zijn.
Hartelijke groet,
Het Projectteam Implementatie ‘De Winter’
Erkennen en voorkomen van geweld in de jeugdzorg
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Voortgang van de maatregelen uit de Kamerbrief van 21 februari 2020:
Financiële regeling
De financiële regeling uit het maatregelenpakket dat is samengesteld naar aanleiding van
de aanbevelingen van de Commissie De Winter, wordt op dit moment geschreven en in het
najaar van 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Op dat moment is het ook duidelijk
wanneer er daadwerkelijk een aanvraag ingediend kan worden door slachtoffers.
Wij begrijpen de wens van slachtoffers om snel duidelijkheid te krijgen. Snelheid is echter
niet het enige dat belangrijk is, wij hechten ook zeer aan zorgvuldigheid en het goed
luisteren naar de signalen die wij ontvangen en onderzoeken of we daar iets mee kunnen
doen.
Er wordt op dit moment hard gewerkt om de regeling rond te krijgen. Dit kost tijd, we
willen dit zorgvuldig doen, het gaat om een groot aantal slachtoffers en voor de aanvraag
zoeken we een zo eenvoudig mogelijk proces. Er is nog een aantal lastige punten, die we
nu goed aan het uitzoeken zijn. Een aantal daarvan is aangedragen in gesprekken met
lotgenotenorganisaties. Wij nemen deze inbreng zeer serieus en zoeken nu uit wat er
mogelijk is. Hier goed mee omgaan vinden wij zeer belangrijk, juist om teleurstellingen te
voorkomen, juist om u serieus te nemen. Daarnaast doen we er alles aan om de aanvraag
zo laagdrempelig mogelijk te laten zijn, zoals toegezegd door de ministers.
Zodra de data van publicatie en aanvragen bekend zijn, wordt dit door de ministeries, het
projectteam en het Schadefonds Geweldsmisdrijven gecommuniceerd.
Op de site van het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen slachtoffers die straks een
aanvraag willen indienen alvast hun naam en mailadres achterlaten, zij worden dan op de
hoogte gehouden van wanneer dit feitelijk kan:
https://www.schadefonds.nl/actueel/schadefonds-voert-regeling-uit-voor-slachtoffersjeugdzorg/

Website en documentaire
Voor de website en documentaire worden verschillende opties onderzocht. Een aantal
lotgenoten wordt hierbij betrokken om de inhoud goed af te stemmen. Deze klankbordgroep is inmiddels samengesteld en komt eind september (digitaal) samen.

Rondetafelbijeenkomst tussen lotgenoten- en brancheorganisaties.
Om invulling te geven aan de maatregelen rondom ‘leren en voorkomen voor de toekomst’
heeft op 19 juni een Rondetafelgesprek plaatsgevonden tussen de lotgenoten- en brancheorganisaties.
Tijdens de Rondetafelbijeenkomst spraken vertegenwoordigers van lotgenotenorganisaties
met brancheorganisaties uit de Jeugdzorg en de miniseries van Justitie & Veiligheid en
VWS. Dit was een eerste verkennend gesprek om te horen wat de vragen zijn en wat de
partijen hopen op te halen tijdens deze gespreken.
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-vervolgHet gesprek had als doel om een luisterend oor te bieden voor vragen en signalen. De
belangrijkste oproep namens de lotgenoten was om dit overleg niet slechts een zoveelste
overleg te laten zijn, maar een startpunt van actie, en wel zo snel mogelijk.
De daad werd gelijk bij het woord gevoegd door een grote hoeveelheid aan input voor het
branchecongres voor bestuurders en medewerkers in de jeugdzorg met als thema
Voorkomen van geweld in de Jeugdzorg.
De bedoeling was dit congres in juni te houden, maar moest vanwege corona worden
uitgesteld. Nu wordt het een digitaal congres in het najaar. Lotgenoten gaven input voor
zowel de manier van organiseren, het uitnodigen van relevante betrokken organisaties en
de vorm van de workshops. Ook kwamen ze met concrete workshoponderwerpen en
sprekers. Alle aanwezigen waren dankbaar voor alle input en nemen veel hiervan over in
het congresprogramma.
Naast alle actiebereidheid is er vanuit de lotgenoten toch ook een grote wens tot informatie
over wat er allemaal gebeurt binnen de jeugdzorg en op beleidsniveau bij VWS en JenV, op
de onderwerpen van de Commissie De Winter. Naast de nieuwsbrieven die daarover worden
gestuurd is daarom afgesproken in de volgende bijeenkomst van de Rondetafel hier dieper
op in te gaan.
Om optimaal van elkaar te leren hebben we ook afgesproken een aantal inhoudelijke
onderwerpen nader uit te diepen. Specifiek werd gevraagd wat er allemaal gebeurt aan
preventie van suïcides. Tijdens het overleg werd al een korte toelichting gegeven op wat
hier allemaal op speelt. Bij het verslag is een overzicht meegezonden met linkjes naar
relevante sites en documentatie. U vindt deze ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Het eerstvolgende overleg zal in het najaar plaatsvinden. Dan staat op verzoek van de
lotgenotenorganisaties op de agenda: laat zien wat er allemaal gebeurt.

De Goede Herder lotgenotenbijeenkomst
Na verschillende gesprekken met vertegenwoordigers van de slachtoffers van De Goede
Herder is een vorm gevonden om de bijeenkomst die in maart had moeten plaatvinden nu
aan het einde van de zomer te organiseren. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaats
gevonden.

Congres voor professionals in de zorg
“Een jaar na De Winter, voorkomen van geweld in de Jeugdzorg”
Ook het uitgestelde congres dat de ministeries samen met de brancheorganisaties voor de
professionals in de jeugdinstellingen organiseren, krijgt meer vorm. Hier worden de
thema’s geweld en veiligheid met de ervaringsdeskundigheid van slachtoffers verder
ingevuld. Hiermee wordt gewerkt aan het thema ‘leren’, een van de hoofddoelen van de
maatregelen, en invulling gegeven aan een van de aanbevelingen van de Commissie De
Winter, namelijk zorgen voor goed geschoold personeel.

vervolgHoe staat het met het archief van de Commissie De Winter?
Het archief van de Commissie De Winter is eind vorig jaar door het secretariaat van de commissie
aan het archief van het ministerie van Justitie en Veiligheid overgedragen.
Het archief bestaat onder meer uit vergaderstukken van de Commissie en de begeleidingscommissies van de verschillende onderzoeken waartoe de Commissie opdracht heeft gegeven. Voor het
beheer van dit archief bij het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt een reglement voorbereid.
Sinds de overdracht aan het ministerie is het archief van de commissie vanwege de privacy van de
slachtoffers niet toegankelijk of in te zien door derden. Een klein deel van het archief, zoals
bijvoorbeeld de financiële stukken en dubbele stukken, wordt vernietigd. Uiteindelijk wordt het
overige deel van archief van de Commissie overgedragen aan het Nationaal Archief. Dit is pas over
een aantal jaar aan de orde. Ook dan is het archief niet voor iedereen raadpleegbaar en gelden
hiervoor de regels van het National Archief.
Archief slachtoffers
Daarnaast bevat het archief ook de meldingen van de slachtoffers die zijn gedaan bij de
Commissie De Winter. Deze dossiers bevatten veel persoonsgegevens.
Slachtoffers die destijds de Commissie hebben laten weten niet in te stemmen met blijvende
bewaring van hun persoonsdossier in het archief van de Commissie, ontvangen binnenkort een
bericht van vernietiging hierover.
Inzien van het eigen dossier
Slachtoffers die hun eigen dossier in het archief van de Commissie willen inzien, of iemand daartoe
machtigen, kunnen dit laten door een mailtje te sturen aan:
info-ciedewinter@minjenv.nl. U wordt dan geholpen bij het inzien van het dossier of een kopie
hiervan te ontvangen.

Monument Geweld in de Jeugdzorg
Stichting NMGJ (Nationaal Monument Geweld in de Jeugdzorg) heeft het initiatief genomen om als
erkenning van het geweld een monument te realiseren: een beeld en een fysieke plek waar
mensen kunnen herdenken, herinneren, ontmoeten. Een monument met veel betekenissen, als
nagedachtenis aan degenen die o.a. vanwege het geweld er niet meer zijn en ook als eerbetoon
aan degenen die met hun geweldservaringen hebben kunnen doorleven. De Stichting wil met het
monument het verleden van het geweld verbinden met activiteiten om huidig geweld te stoppen
en toekomstig geweld te voorkomen.
Het monument is er voor iedereen, voor alle lotgenoten en voor degenen die zich betrokken
voelen bij lotgenoten van geweld in de jeugdzorg in brede zin (dus ook in pleeggezinnen, dovenen blindeninstituten en andere instellingen), bij wat hen is overkomen. De stichting zal voor het
monument subsidie aanvragen bij de overheid. Hun streven is het monument te onthullen in mei
2021, vijftig jaar nadat de Belangenvereniging Minderjarigen (BM) werd opgericht en tehuisbewoners zich voor het eerst organiseerden tegen de misstanden in de toenmalige kinderbescherming.
Als projectteam zijn we in gesprek met NMGJ over hun ideeën.

-vervolgDe Stichting heeft inmiddels een ontwerp laten opstellen, waar nog keuzemogelijkheden in zitten.
Zij gaan nu het gesprek aan met lotgenotenorganisaties en andere geïnteresseerden om input te
krijgen op het ontwerp en op het idee zelf.
Wilt u ook door NMGJ op de hoogte gehouden worden over hun plannen voor het monument?
Laat dat dan weten in een email aan: bestuur@stichtingnmgj.nl
Stichting NMGJ neemt dan contact met u op. Meer informatie vindt u op hun website:
https://www.stichtingnmgj.nl
———————————————————————————————————————————————
Wij krijgen geregeld vragen binnen via onze mailbox. Deze worden allemaal
beantwoord. Helaas is er de laatste weken door personele wisselingen wat vertraging
ontstaan. Onze excuses daarvoor.
De gestelde vragen waarvan het antwoord ook voor anderen nuttig kan zijn, zetten we
voor u op een rijtje.

Vraag: Is er ook aandacht voor de omgeving van de slachtoffers? Partners, ouders, kinderen
worden ook geraakt door wat slachtoffers hebben meegemaakt.
Antwoord: De maatregelen naar aanleiding van het rapport van de Commissie de
Winter richten zich op de slachtoffers zelf en niet op de omgeving van slachtoffers. Het is
natuurlijk wel van belang dat ook zij hulp kunnen krijgen wanneer zij daar behoefte aan hebben,
maar dat is niet een taak voor het projectteam. De lotgenotenorganisaties kunnen hierin een rol
vervullen. Veel lotgenotenorganisaties besteden ook aandacht voor de directe omgeving van
slachtoffers. Daarnaast kunnen mensen zich wenden tot Slachtofferhulp Nederland voor een
luisterend oor, informatie en advies hoe verder. De huisarts, tenslotte, kan een rol vervullen in
doorverwijzing naar professionele hulp, als dat nodig is.

Vraag: Hoe staat het met het Koershuis en het financieel ondersteunen van lotgenotencontact?
Antwoord: Ook de lotgenotenorganisaties ondervonden hinder van de corona situatie
en moesten hun afstemming rond het Koershuis noodgedwongen enige tijd stil leggen. Inmiddels
hebben ze de draad opgepakt. Er zijn profielen opgesteld voor bestuursfuncties. Deze zijn nu
opengesteld en momenteel vinden sollicitatiegesprekken plaats. Het bestuur krijgt van de
oprichtende partijen de taak om een plan te maken voor de komende jaren en een subsidie
verzoek in te dienen bij een van de ministeries.
Het is goed om te benadrukken dat de maatregel van het financieel ondersteunen van
lotgenotencontact los staat van de ontwikkelingen rondom het Koershuis. Omdat de commissie
De Winter in zijn aanbevelingen wees op dit initiatief van het Koershuis, onderzoeken wij nu
eerst of het geld langs de weg van het Koershuis beschikbaar kan komen voor lotgenotenorganisaties. Mocht dat, om wat voor reden ook niet lukken of te lang duren, dan zullen de
ministeries op andere wijze het geld beschikbaar stellen.
Vanuit de branches is al € 100.000 ter beschikking gesteld voor lotgenotencontact.

