Maatregelen van ministers De Jonge en Dekker n.a.v. aanbevelingen De Winter
De maatregelen zijn samen tot stand gekomen
In overleggen, bijeenkomsten en thematafels met:
lotgenoten(organisaties)
brancheorganisaties
projectteam
Input van melders Commissie De Winter via een:
enquête
Erkenning
Aanbieden van excuses
Breed pakket aan erkenningsmaatregelen:
o Aanspraak op een financiële tegemoetkoming van € 5.000,-- per persoon
o een website
o een documentaire
o financiële ondersteuning van lotgenotenorganisaties via het Koershuis
Het onderwerp op de agenda houden:
o congres (juni 2020) “1 jaar na Commissie De Winter”
door en voor brancheorganisaties, ministeries, lotgenoten- en ouderorganisaties,
jongeren in de jeugdzorg
o ronde tafelbijeenkomsten met slachtoffers, ouders, hulporganisaties en de
betrokken ministeries
o documentaire en de website
Hulp en ondersteuning
-

lotgenotenbijeenkomsten en andere vormen van steun door lotgenotenorganisaties
‘Verbreek de Stilte’ van Slachtofferhulp Nederland
(Hulp bij) het vinden, bemiddeling en toeleiding naar de nodige zorg

Voorkomen van geweld en blijvend leren
-

-

Programma Zorg voor de Jeugd: de zorg voor kinderen en gezinnen merkbaar verbeteren
Voorkomen van plaatsing van kinderen in (gesloten) instellingen
Kleinschaligere voorzieningen voor gesloten jeugdhulp
Opleiden van personeel over hoe geweld of trauma door geweld te herkennen er hiermee
om te gaan door onder andere voorlichting aan huisartsen en poh GGZ medewerkers over
vroegkinderlijk misbruik en geweld en de gevolgen voor het latere leven
Betrekken van de jeugd zelf bij het bespreken van geweld
Meer samenwerken met ouders en familie
Verbeterde ondersteuning voor pleegouders en voogden
De inspecties spreken met jongeren tijdens bezoeken en kijken hoe zij meer signalen
kunnen ontvangen om hun toezicht gericht in te zetten.

De verhalen van de melders van de Commissie De Winter zijn opgeslagen in een archief.
U krijgt nog bericht over hoe u uw melding kan inzien.
Deze maatregelen worden vandaag gepubliceerd in een brief aan de Tweede Kamer.
In de eerstvolgende nieuwsbrief van het projectteam krijgt u meer informatie.
Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet; stuur een mail naar _dienstpostbusDJprojectteamODW@minvws.nl en wij voegen u toe aan de verzendlijst.

