Jaarverslag 2019
Een hernieuwde start
In 2019 maakt het bestuur van SKIP een hernieuwde start na een ‘stilte’ periode van anderhalf jaar.
Immers, eind 2017 was de subsidie vanuit het ministerie van VWS beëindigd en waren er geen
middelen beschikbaar gesteld om bijeenkomsten voor lotgenoten te blijven organiseren.
Op 12 juni 2019 verschijnt het eindrapport van commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg
met als titel Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden. Een
van de aanbevelingen is om de lotgenotengroepen blijvend te faciliteren (aanbeveling 3, p. 95).
Hierop vooruitlopend zijn inspanningen gedaan door voorzitter Barth van Eeten en secretaris Paul de
Ridder om in samenwerking met en ondersteuning van Victor Jammers van Slachtofferhulp
Nederland gelden te werven bij de ministeries en jeugdzorginstellingen voor de periode 2019 en
2020; in totaal betreft het €200.000,=. Als basis dient het plan en de begroting van Het Koershuis.
Een plan van de zeven samenwerkende lotgenotengroepen, zie https://www.koershuis.eu/

Bestuur
Het bestuur SKIP is samengesteld uit lotgenoten plus ervaren maatschappelijk betrokken
bestuursleden. In het bestuur van de stichting SKIP hebben in 2019 zitting:
 Barth van Eeten, voorzitter
 Paul de Ridder, secretaris/penningmeester

Bijeenkomsten SKIP
In 2019 komen de vrijwilligers van de stichting SKIP drie keer bijeen: op 21 augustus, 17 oktober en
12 december 2019. Bespreekpunten zijn o.a. de financiering, de website, speerpunten en
activiteiten, deelname aan bijeenkomsten van derden, hoorzittingen in de Tweede Kamer, contacten
met Tweede Kamerleden, de ontwikkeling om te komen tot een Koershuis en de planning 2020.

Activiteitenplan
Stichting SKIP komt tot het volgende activiteitenplan:
1. Lotgenotendagen
In het verleden werden er zo’n vier lotgenotendagen per jaar georganiseerd; vaak samen met de
partners van het Koershuis. In 2019 wordt weer een bijeenkomst georganiseerd, zie
‘lotgenotenbijeenkomst 2019’.
2. Collectieve belangenbehartiging en lobby
Het is belangrijk om te lobbyen voor de collectieve belangen van slachtoffers en deze op de
politieke agenda te krijgen. Onderwerpen zijn:
o Schaderegeling
o Pardon
o Documentatie, Oral History
o Instellen van een nieuwe commissie die ook de groepen gaat horen die nu niet
aan bod zijn geweest
o Ondersteunen van slachtoffers zelf

3. Ondersteunen van slachtoffers
Voor het ondersteunen van slachtoffers zal in gesprek moeten worden gegaan met partijen:
o Raad van Kinderbescherming
o Slachtofferhulp Nederland en verwante organisaties
o Jeugdzorg Nederland en onderliggende sectororganisaties
o Politiek: Ministeries, Projectgroep Opvolging Aanbevelingen Commissie-De
Winter, Tweede Kamerfracties, vaste Kamercommissies
4. Preventie en inzet van ervaringsdeskundigen
Binnen SKIP zijn ervaringsdeskundigen actief tijdens deskundigheidsscholing van professionals in
de zorg en ondersteuning.

Lotgenotenbijeenkomst 2019
Op 14 december 2019 organiseren vrijwilligers van SKIP een lotgenotenbijeenkomst in Driebergen.
Naast ruimte voor ontmoeting is er ook een jurist vanuit Slachtofferhulp Nederland. Zij vertelt over
de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden die er bestaan voor mensen die slachtoffer zijn van
misbruik. De bijeenkomst wordt door zo’n 25 mensen bezocht.

Website
De website van de stichting wordt door vrijwilligers up-to-date gehouden. Alle verslagen van
vergaderingen, bijeenkomsten, PowerPoint van sprekers, ontwikkelingen, levensverhalen lotgenoten,
relevante links naar andere organisaties en nieuwsberichten worden daarop gemeld. Zie de website
https://www.stichtingskip.nl/

Financiering
In de loop van 2019 hebben de vijf sectororganisaties gezamenlijk € 50.000,= beschikbaar gesteld.
Een gelijk bedrag is toegezegd voor 2020. De ministeries van VWS en J&V zullen ook tweemaal €
50.000,= beschikbaar stellen voor de jaren 2020 en 2021, nadat het plan van het Koershuis
geactualiseerd is en de formele oprichting van het Koershuis is geregeld.

Ondersteuning
Voor de ondersteuning van de stichting wordt een coördinator aangesteld. Deze ondersteunt de
stichting bij alle activiteiten en is het eerste aanspreekpunt voor mensen. De ondersteuner wordt
‘ingekocht’ bij Zorgbelang Inclusief, een onafhankelijke organisatie die zich richt op advisering en
belangenbehartiging vanuit burger-/gebruikersperspectief.

Rechtszaak
SKIP heeft de rechtszaak, aangespannen door een voormalige vrijwilliger, gewonnen. De tegenpartij
heeft echter hoger beroep aangetekend. Naar verwachting dient het beroep medio voorjaar 2020.
Vastgesteld ter vergadering op 13 februari 2020.

