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Het projectteam opvolging aanbevelingen Commissie De Winter zit niet stil.
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de stappen die we
hebben gezet sinds de bijeenkomst die we met jullie hebben gehad op 10 oktober jl. We doen dit ook met de uitnodiging om naar ons te reageren met opmerkingen, vragen en suggesties. Wij zijn daar echt mee geholpen.


Kamerbrief

Morgen zal de Tweede Kamer een brief van de beide ministers ontvangen met
hierin het proces zoals wij dit voor ogen hebben voor de opvolging van de aanbevelingen van Commissie de Winter. Het proces om te komen tot een goed
pakket aan maatregelen hebben wij met u gedeeld tijdens de bijeenkomst op 10
oktober en in de vorige nieuwsbrief. Ook in de brief aan de Kamer schrijven de
ministers dat zij hechten aan een goede afstemming met jullie. Ook met de
brancheorganisaties zullen wij afstemmen. De ideeën die hieruit komen zullen
wij uiteraard ook nog moeten afstemmen binnen de Rijksoverheid. Wij vertrouwen erop dat dit proces zal leiden tot een mooi erkenningspalet.
Zoals wij eerder hebben aangegeven is in deze Kamerbrief nog niets opgenomen over de maatregelen die volgen uit de aanbevelingen van commissie de
Winter. Die brief hopen wij in februari aan te bieden aan de Tweede Kamer. Zo
hebben wij nog voldoende tijd om met u na te denken over het erkenningspalet.
Om ervoor te zorgen dat wij een goed beeld hebben van de behoeftes van de
lotgenoten zullen wij op korte termijn een enquête versturen naar alle melders
bij de Commissie de Winter. Zo worden ook zij betrokken en kunnen meerderen hun input geven op een laagdrempelige manier. Al deze input zullen wij uiteindelijk verwerken in het voorstel voor een maatregelenpakket aan de ministers. Het maatregelenpakket zal vervolgens door de ministers aan de Tweede
Kamer worden aangeboden.
De brief kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl
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Rondetafelgesprek - Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (commissie De Winter)
- 11 november 2019 - 15.30-17.00 uur

Op 11 november 2019 vindt er een rondetafelgesprek plaats, op initiatief van de Tweede Kamer.
Dit soort gesprekken organiseert de Tweede Kamer als Kamerleden meer achtergrond willen hebben over een onderwerp. Waarschijnlijk is een aantal van u voor de ronde tafel uitgenodigd om hun
verhaal te doen en mogelijk vragen te beantwoorden. De Tweede Kamer heeft gekozen wie ze voor
dit gesprek uitnodigen. Daar hebben wij als projectteam van de ministeries geen rol in.

De gesprekken met lotgenoten zijn gesloten voor publiek. In het tweede deel van de ronde tafel
volgt er een openbaar gedeelte waarbij de Kamerleden vragen kunnen stellen aan de verschillende
mensen die zij uitgenodigd hebben. Het openbare gedeelte kunt u live volgen via de website van de
Tweede Kamer, zie hier een LINK of via de app Debat Direct, te downloaden op uw telefoon.


Uitnodiging vervolg thematafels

In week 48 zijn er twee vervolgbijeenkomsten gepland over ‘Blijvend vertellen’ en
‘Ervaringsdeskundigheid’. Dit zijn mooie voorbeelden van het uitbreiden van het projectteam met
lotgenoten, zoals door sommigen van jullie was voorgesteld.
In deze sessies gaan we een slag dieper en concreter dan we bij de thema-tafels van 10 oktober konden doen. Vragen als ‘hoe en voor wie moeten de verhalen van De Winter bewaard blijven?’ en
‘hoe, waar en door wie willen we ervaringsdeskundigheid inzetten en verder brengen?’ komen daarbij aan bod. In een volgende nieuwsbrief informeren we jullie over wat deze sessies hebben opgeleverd.

Tot Slot
Wij hopen u met deze nieuwsbrief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groet van het hele projectteam,
Amanda Al-Baz Abma, Jan van Berkel, Irma Beurmanjer– de Lange, Nina Huygen, Amber Oeman,
Léon Poffé, Lotte van der Vleuten en Inge Witte.

