Leden van de Tweede Kamer

Arnhem, 16 maart 2020

Betreft: opvolging van de aanbevelingen van het rapport van Commissie De Winter

Geachte Leden van de Tweede Kamer,

Als reactie op de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor
Rechtsbescherming van 21 februari 2020 m.b.t. de aanbevelingen van Commissie De Winter, komen
wij, het Koershuis i.o., met de volgende vragen/opmerkingen:

1. Excuses en erkenning
M.b.t. aanbeveling 1: Erkenning bieden
Excuses
Wij vinden het wenselijk als alle melders van de commissie De Winter persoonlijk een brief
ontvangen waarin excuses worden aangeboden. De brief zou ondertekend moeten worden door de
verantwoordelijke ministers en de branchevertegenwoordigers.
De financiële tegemoetkoming
De voorgestelde financiële tegemoetkoming vinden wij te algemeen en veel te summier. Hebben de
ministers van te voren ingeschat dat deze regeling door velen als schofferend zou worden ervaren?
Er wordt aangesloten bij de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Dit fonds is bedoeld voor
slachtoffers van geweld waarbij derden verantwoordelijk zijn. In dit geval is de overheid zelf
eindverantwoordelijk voor de schade en is een hogere tegemoetkoming op zijn plaats. Het voorstel is
om de bewijslast eenvoudig te maken. Dat roept vragen op bij slachtoffers die geen bewijslast
kunnen overleggen omdat zij bijvoorbeeld slachtoffer zijn van een pleegouder en of dossiers zijn
zoekgeraakt of vernietigd.
Persoonlijke financiële schade door arbeidsongeschiktheid en ziektekosten kan oplopen tot vele
honderdduizenden euro’s. Aangezien terecht wordt gesteld dat dit een (te) hoge bewijslast vraagt, is
een basisvergoeding van enkele tienduizenden euro’s volgens ons gepast. Daar bovenop zouden
aantoonbare, gerelateerde, medische kosten op individuele basis vergoed moeten worden.
Naast de vergoedingen vanuit de overheid vinden wij het wenselijk als ook de branche-organisaties
een klein financieel gebaar maken naar de melders.

Periode van 2 jaar
Ieder slachtoffer verwerkt zijn/haar leed op een ander moment. Leed van misbruik verjaart niet. De
regeling moet beschikbaar zijn als een slachtoffer daaraan toe is en niet voor slechts twee jaar
worden opengesteld.
M.b.t. aanbeveling 3: Verbeteren van het hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.
Juiste hulpverlening voor slachtoffers
Zoals hierboven gesteld zal het slachtoffer niet alleen moeten worden ondersteund in zijn/haar
zoektocht naar de juiste hulpverlening, maar zal deze hulp ook moeten worden vergoed door de
overheid.
Expertise bij zorgverleners
Eén studiedag (waarover de ministers spreken) volstaat niet. Een vak
kindermishandeling/vroegkinderlijk trauma zou een verplicht onderdeel moeten worden bij
opleidingen waarbij zorg voor kinderen een thema is of centraal staat; zoals de opleidingen in de
gezondheidszorg, bij de politie, het onderwijs, de jeugdzorg, sociale wijkteam, geestelijke
hulpverlening etc.

2. Voorkomen van geweld en blijvend leren
M.b.t. aanbeveling 4: Plaatsing in (gesloten) instellingen zoveel mogelijk voorkomen.
De veiligste plek
Wij kunnen ons in deze aanbeveling vinden, maar niet ten koste van alles. Uiteindelijk moet het
hoofddoel zijn: waar heeft een kind de veiligste plek? Voorkomen van uithuisplaatsing mag niet gaan
ten koste van de veiligheid van het kind en mag niet bedoeld zijn als bezuinigingsmaatregel.
Preventie
Kinderen zouden op school moeten leren hoe ze voor zichzelf moeten zorgen: lichamelijk,
emotioneel, financieel. Ze zouden moeten leren over grenzen stellen, psychische weerbaar- en
kwetsbaarheid, over geweld en hoe daarmee omgegaan kan worden. Niet ieder kind heeft ouders
die in staat zijn om dit over te dragen aan zijn/haar kinderen, omdat deze ouders hiertoe niet in staat
zijn.
Daarnaast zouden kinderen en ouders moeten leren over zorgen voor elkaar: over opvoeding van
kinderen, omgangsvormen. Ze zouden moeten leren hoe ze de weg kunnen vinden als ze vastlopen
door geweld, gezinsproblemen, financiële problemen.
Volwassenen die hierin nooit geschoold zijn, zouden de mogelijkheid moeten krijgen deze scholing
alsnog te krijgen. Zorgen voor jezelf en zorgen voor elkaar zorgt voor een betere, evenwichtigere
participatiesamenleving.
M.b.t. aanbeveling 6: Zorg dragen voor goed geschoold personeel en pedagogische continuïteit
Expertise
Zoals hierboven reeds gesteld zou een vak kindermishandeling/vroegkinderlijk trauma een verplicht
onderdeel moeten worden bij diverse opleidingen waarbij zorg voor kinderen een thema is of
centraal staat.

Vergrijzing
Mede door de vergrijzing staat de zorg onder druk. Het verwachte personeelstekort is groot. Hoe
zorgt de minister dat in deze competitie om bekwaam personeel, de speerpunten haalbaar
worden?
M.b.t. aanbeveling 7: meer samenwerken met ouders en familie
Ouderorganisaties worden betrokken bij periodieke rondetafelgesprekken. We pleiten er voor om
ook organisaties van jongeren hierbij te betrekken en hen te betrekken bij de voorbereiding van deze
gesprekken zodat de methodiek van de gesprekken bij hen past.
M.b.t. aanbeveling 11: Een proactief, sterker en onafhankelijk toezicht organiseren
Vertrouwenspersonen
In de aanbeveling wordt gesproken over vertrouwenspersonen. Helaas zijn seksueel delinquenten
altijd op zoek naar die plek waarbij het kind zoveel mogelijk in hun macht is. De rol van
vertrouwenspersoon is zeker een rol die zij ambiëren. Belangrijk is dan ook: wie controleert de
vertrouwenspersoon?
Kinderen moeten de mogelijkheid hebben een noodsignaal uit te zenden als zij ‘in de tang’ zitten.
Vertrouwenspersonen zullen aan uitwisseling moeten doen, zodat zij elkaar kunnen controleren en
de rotte appels uit de mand verwijderd kunnen worden.

Overige aandachtspunten
Wij vinden dat Nederland, in navolging van diverse andere landen, geestelijk geweld strafbaar moet
stellen.
Wij vragen aandacht voor groepen die niet in het onderzoek zijn meegenomen en zich daardoor
opnieuw in de kou voelen staan:
•
•
•

de (kleine) groep van voor 1945
de groep die zonder rechterlijke machtiging is geplaatst in de jeugdzorg: de “vrijwillig”
geplaatsten
slachtoffers van dwangarbeid die in een andere instelling zijn opgenomen dan in de instelling
De Goede Herder

Wij vinden het wenselijk dat er onderzoek komt naar de financiële en sociale situatie van slachtoffers
van geweld binnen de jeugdzorg. Hierin zou moeten worden meegenomen de effecten van hun
trauma op hun kinderen.

Het Koershuis
Het Koershuis i.o. is een samenwerkingsverband van lotgenotenorganisaties. Voor meer informatie
zie www.koershuis.eu Vanzelfsprekend willen wij graag met u in gesprek over bovenstaande. Indien
u vragen of opmerkingen heeft over onze reactie, kunt u contact opnemen met
Henri Dahlem (h.f.dahlem@gmail.com of 06 53457359) of
Paul de Ridder (paulderidder@hotmail.com of 06 45788606)

Met vriendelijke groet,

Het Koershuis i.o. p/a
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

