Projectteam opvolging aanbevelingen Commissie
de Winter

Bijlage
Wat doet het projectteam?
Wij zijn een projectteam in het leven geroepen door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV), om uitvoering te (helpen) geven aan de aanbevelingen die zijn gedaan door de Commissie De Winter. Wij zijn als projectteam in september gestart. Het werk van
het projectteam is tijdelijk. Als het projectteam klaar is, zijn nog niet alle aanbevelingen ‘af’, maar is wel duidelijk door wie het verder wordt opgepakt.
Voor een belangrijk deel ligt de uitvoering bij de branches en de ministeries.
Het projectteam pakt ook een aantal van de aanbevelingen op. Namelijk de
aanbevelingen die gaan over erkenning, archief en onderzoek.
Bij het uitwerken van de aanbevelingen betrekken wij lotgenoten en branches,
zodat wat bedacht wordt zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van lotgenoten, en in praktijk gebracht kan worden door branches, instellingen en pleeggezinnen. Er zijn een aantal lotgenotenorganisaties die zich hebben gemeld
om mee te praten en een aantal van u heeft zich bij het secretariaat van de
Commissie gemeld als meedenker. Deze meedenkers hebben op een bijeenkomst van 10 oktober meegedacht over het erkenningspalet in de brede zin
van dat woord. Op 19 november is er met een groep verder nagedacht over
de uitwerking hiervan. Ook is de vragenlijst opgesteld in samenwerking met
lotgenoten, branches en de ministeries VWS en JenV.
Hoe ziet het verdere proces eruit?
Ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) zijn de verantwoordelijke bewindspersonen. Zij zijn politiek verantwoordelijk en nemen de
besluiten. Wij als projectteam doen suggesties over hoe en door wie de aanbevelingen opgepakt kunnen worden. Vervolgens werken we uit wat dit betekent en wat het kost. Hierover overleggen we met andere betrokken ministeries (waaronder, maar zeker niet alleen, het ministerie van Financiën). Omdat
de uitwerking niet is meegenomen in de lopende begrotingen van de beide
ministeries, zal de besluitvorming ook langs de ministerraad moeten.
Als de ministerraad het eens is geworden, kunnen de beide ministers (en wij
als projectteam) de brief aan de Tweede Kamer schrijven. Wij hechten eraan
jullie, lotgenoten, als eerste te informeren – dus voordat de brief naar de
Tweede Kamer gaat. Als de Kamer is geïnformeerd, verwachten wij dat er een
debat zal komen in de Tweede Kamer over dit onderwerp. (De Tweede Kamer
gaat over zijn eigen agenda, wij kunnen dat niet ‘opleggen’; maar we weten
wel dat ook de Kamer dit een belangrijk onderwerp vindt.)

