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Update
Terugblik lotgenotenbijeenkomst

In dit bericht
aandacht voor

 Terugblik
lotgenotenbijeenkomst
 Maatregelen en
voortgang project


Veel gestelde

vragen

Op vrijdag 21 februari vond de presentatie door minister Dekker voor Rechtsbescherming en Secretaris-generaal Gerritsen van VWS plaats van de maatregelen waarmee de
aanbevelingen van de Commissie De Winter worden opgevolgd. Zij spraken daar om
wederom excuses namens het kabinet over te brengen voor het leed dat u in het verleden is aangedaan. Ook de vertegenwoordiger van de brancheorganisaties in de jeugdzorg, heeft dat nogmaals gedaan. Minister Dekker en de Secretaris-generaal presenteerden ook de erkenningsmaatregelen en de maatregelen waarmee we geweld in de jeugdhulpverlening willen voorkomen.
Ruim 250 personen waren in Nieuwegein aanwezig. Een gedeelte daarvan was niet
rechtstreeks uitgenodigd maar had zich via via aangemeld. Het plenaire gedeelte met de
presentaties riep veel reacties op, emotioneel, soms zelfs heftig. Wij vinden het spijtig
dat dit zo is gelopen. We begrijpen dat er emoties zijn losgemaakt met het presenteren
van de maatregelen. Helaas hebben we door het afbreken van het programma niet meer
de gelegenheid gehad om het pakket toe te lichten, vragen te beantwoorden, de vervolgstappen uiteen te zetten en het Koershuis in oprichting te presenteren. In deze
nieuwsbrief zullen we hierop ingaan.
Uitwerken en in gang zetten van de maatregelen
Wat?
De bijeenkomst is geweest. Maar we zijn er nog niet. Eigenlijk is het maatregelenpakket
nog maar het begin. Wàt de maatregelen zijn, die keuze is gemaakt door de ministers.
Zij hebben hun keuze gemaakt op basis van de enquête, de rondetafelgesprekken, verschillende bijeenkomsten van het projectteam, en gesprekken met u. En zij zullen hun
keuzes toelichten in de Tweede Kamer.
Hoe?
Het hòe gaat nu vorm krijgen doen we ook graag samen, samen met lotgenoten
(organisaties) in kleinschalige settingen en natuurlijk ook met de brancheorganisaties en
andere partijen in de jeugdzorg als het gaat om veranderingen daar.
Debat in de Tweede Kamer
Zoals u allemaal in het nieuws heeft kunnen vernemen worden bijeenkomsten in ieder
geval tot na 6 april uitgesteld. Ook heeft de Kamer besloten fysieke kamer debatten
zoveel mogelijk uit te stellen. Het debat over de inhoud van de brief gaat deze week dus
niet door.
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-vervolgOok het Algemeen Overleg over de Goede Herder van 26 maart gaat niet door. Zodra we de nieuwe data
weten, zullen we u informeren. De debatten zijn overigens ook digitaal live te volgen via: https://
www.tweedekamer.nl/debat-direct.
Coronavirus
Ook de andere overleggen, met lotgenotenorganisaties, Koershuis, branches etc die we hadden ingepland zijn
vooralsnog uitgesteld. Gezondheid gaat voor alles. Dit wil niet zeggen dat alles stopt. Wij gaan in ieder geval
met de voorbereiding van de implementatie van de maatregelen aan de slag.
Project gaat door
De ministers vinden het belangrijk dat de uitvoering van de maatregelen met net zoveel inzet en betrokkenheid wordt opgepakt als de afgelopen periode. Het projectteam gaat dus door, met deels een nieuwe bezetting en met een nieuwe opdracht, namelijk het implementeren en in gang zetten van de maatregelen. De
nieuwe opdracht is voor heel 2020. Nog niet alles zal dan af zijn, maar alles zal wel in gang zijn gezet en verder gebracht.
Wij blijven u op de hoogte houden.

Vriendelijke groet,
Het projectteam

Tijdens en na afloop van de Lotgenotenbijeenkomst van 21 februari zijn er veel vragen bij ons binnen gekomen. Wij doen ons uiterste best deze allemaal persoonlijk te beantwoorden.
De meest gestelde vragen zetten we onderstaand voor u op een rijtje.


Waar kan ik informatie vinden en de brief nalezen?

Dit kan op de pagina Aanpak Geweld in de Jeugdzorg (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
jeugdhulp/aanpak-geweld-in-de-jeugdzorg)
De Kamerbrief is te vinden op Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2020/02/21/kamerbrief-met-beleidsreactie-op-aanbevelingen-commissie-de-winteronderzoek-naar-geweld-in-jeugdzorg-1945-heden. Er zijn twee bijlagen: een schematisch overzicht van alle
maatregelen; en een verslag van de uitkomst van de enquête waar velen van u hebben meegewerkt.


Wanneer kan ik aanspraak maken op de tegemoetkoming zoals die is genoemd in het maatregelenpakket?

Nadat het pakket maatregelen is behandeld in de Tweede Kamer wordt gestart met de verdere uitwerking,
dus ook die van de financiële regeling. Dit gebeurt in samenwerking met het Schadefonds Geweldsmisdrijven
die de regeling ook zal uitvoeren. De regeling wordt naar verwachting in het najaar van 2020 gepubliceerd.
Meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen is te vinden op de website van het Schadefonds.
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Wordt er ook gekeken naar maatregelen om geweld in de jeugdzorg in de toekomst te voorkomen?

Jazeker, er is een groot aantal maatregelen in de Kamerbrief opgenomen die erop gericht zijn om enerzijds te
leren voor de toekomst en anderzijds geweld in de Jeugdzorg te voorkomen. In de bijlage van de brief is een
schematisch overzicht opgenomen van alle maatregelen.
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/documenten/publicaties/2020/02/21/
schematische-weergave-per-maatregel-uitwerking-aanbevelingen-commissie-de-winter)



Wat is stand van zaken van het Koershuis?

Er zijn nu 8 organisaties (Stichting SKIP, VPKK, Ongeziene Blinden, Stichting Warme Jas, LVB, WOMP,
MMP, Stichting Revief) bezig om een federatie op te richten (het Koershuis) waar straks lotgenotenorganisaties bij aan kunnen sluiten (bv Stichting Voor Ons).
Het Koershuis richt zich op contact, ondersteuning, doorverwijzing, belangenbehartiging voor slachtoffers
van fysiek, psychisch en seksueel geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het zijn de lotgenotenorganisaties die het
lotgenotencontact organiseren in de vorm van lotgenotendagen of huiskamerbijeenkomsten. Er wordt achter
de schermen hard gewerkt aan de statuten, financiën en samenwerkingsafspraken en het aantrekken van een
onafhankelijk bestuur. Het Koershuis hoopt in april/mei rechtspersoonlijkheid te hebben. Daarna kunnen
ook andere organisaties zich aanmelden.



Ik wil graag mijn verhaal kwijt, wil graag met iemand praten, waar kan ik terecht?

We kunnen ons voorstellen dat de gebeurtenissen van 21 februari en de presentatie van het pakket veel bij u
teweegbrengt. Mocht u uw verhaal kwijt willen of moet iemand willen praten dan kunt u terecht bij een van
de lotgenotenorganisaties of Verbreek de Stilte. Zie ook de informatie op Rijksoverheid.nl (https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/aanpak-geweld-in-de-jeugdzorg)

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.
Projectteam:
Nina Huygen, Léon Poffé, Inge Witte, Jan van Berkel, Arash Amini, Cornelieke de Klerk en Alet de
Mol

