Verslag bijeenkomst stichting SKIP
Datum
Locatie
Tijd
Aanwezigen

12 december 2019
Zorgbelang, Weerdjesstraat 168 in Arnhem (zaal D)
14:00-16:00 uur
7 deelnemers

1. Welkom
Door voorzitter Barth van Eeten

2. Mededelingen en ingekomen post










Mondelinge toelichting door Paul over het hoger beroep in de rechtzaak; het dient in
het voorjaar 2020.
Contacten Den Haag: stand van zaken bespreking Tweede Kamer rapport commissie
De Winter. Er heeft een hoorzitting plaatsgevonden (11 november 2019) en een
Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie. De verwachting was dat er half
december 2019 een Kamerdebat zou plaatsvinden. Dit is uitgesteld tot medio
februari 2020.
Mondelinge terugkoppeling door Jozefien over bijeenkomst 26 november 2019 in
Vugt van Movisie en NJI ‘Inzet ervaringskennis en –deskundigheid in zorg en
veiligheid’. Zij heeft gepleit voor de inzet van ervaringsdeskundigen in de regio
Voorst/Zutphen/Lochem rondom dit onderwerp. De meeting was de moeite waard.
Paul geeft aanvulling op de plenaire discussie tijdens deze meeting: wie is de
ervaringsdeskundige?
Ter kennisgeving: boekje Schadefonds met overzicht financiële regeling, wordt
uitgereikt.
Oproep: declaraties tot en met december 2019 indienen volgens het
declaratieprotocol (uit 2016) bij penningmeester SKIP voor het einde van het jaar.
Declaratieformulier en het protocol staan op de site (Leon checkt dit).
Mailadres van de coördinator werkt niet naar behoren. Daarom een nieuw mailadres
aangemaakt koershuis@zorgbelanginclusief.nl. Om geen verwarring te krijgen met
SKIP zal de coördinator het mailadres jokestoffelen@zorgbelanginclusief.nl voorlopig
aanhouden.

3. Verslag vorige bijeenkomst
d.d. 17 oktober 2019
Jozefien mist in het verslag de zorgen die zij heeft uitgesproken tijdens de bijeenkomst.
Jozefien mailt een tekstvoorstel naar Joke. Paul wijst erop dat alle verslagen op de website
worden gezet. De voorzitter wil recht doen aan het gevoel van Jozefien. Voorstel: haar
aanvulling komt de volgende keer aan bod in de vergadering.
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Stand van zaken en ontwikkelingen






Bestuur SKIP na 2019 en 2020
In de loop van 2020 willen Paul en Barth terugtreden als bestuurders van SKIP. In
2020 kunnen zij dan nieuwe bestuurders inwerken en zaken overdragen. Er hebben
zich inmiddels twee mensen gemeld met belangstelling voor een bestuursfunctie. Er
zijn minimaal drie mensen nodig. In het huidige bestuur zijn nu meer bestuursleden
maar door omstandigheden zijn zij niet actief.
De vorige keer is er de voorkeur aan gegeven dat er een voorzitter is die geen
lotgenoot is. De vraag is of deze eis wordt gehandhaafd. Afspraak: iedereen kijkt in
zijn netwerk uit naar geschikte kandidaten. De volgende vergadering wordt dit dan
ingebracht en wordt het vervolg afgesproken. Let op: we weten op dit moment niet
of er bij de andere bestuurskandidaten de ambitie leeft om voorzitter te worden. Dit
wordt de volgende vergadering (13 februari) verder besproken.
Koershuis i.o. stand van zaken
o Er is geld aangevraagd bij ministeries en jeugdzorgorganisaties. Inmiddels
hebben 4 van de 5 jeugdzorgorganisaties hun bijdragen voor 2019
overgeboekt. De ministeries hebben hun toezegging gedaan. De gelden zijn
nu aangevraagd door het bestuur van SKIP, omdat er nog geen
rechtspersoon voor het Koershuis i.o. is.
o Op 22 november 2019 is er een meeting geweest met enkele leden van het
projectteam Implementatie voor het juridisch vormgeven van het Koershuis
i.o. Zij hebben aangeboden om hierin te ondersteunen. A.s. dinsdag is er een
vervolg. Jozefien en Henri geven een mondelinge toelichting op de 1e
meeting.
Het projectteam Implementatie heeft een aantal deelsessies georganiseerd en
komen met een plan voor implementatie van de aanbevelingen van commissie De
Winter. Voorafgaand worden lotgenotengroepen geconsulteerd hierover. Daarna
gaat het voorstel naar de Tweede Kamer namens de ministers. Verder zal er
binnenkort weer een nieuwsbrief uitgegeven worden.

5. Lotgenotenbijeenkomsten
Op 14 december 2019 vindt de lotgenotenbijeenkomst plaats in Driebergen van 10.30 tot
16.00 uur. Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum Landgoed de Reehorst
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen. Ingrid en Jiska hebben de dag georganiseerd en hebben
aangegeven dat alles rond is. Programma staat op de site. Bij Leon zijn inmiddels zo’n 21
aangemeld. Declaratieformulieren worden voor de 14e ter plekke uitgereikt.

6. Activiteiten SKIP in 2020
Tijdens de vergadering van SKIP op 21 augustus 2019 is afgesproken dat SKIP zich wil
toeleggen op een viertal taken:
1. Lotgenotendagen
2. Collectieve belangenbehartiging en lobby
3. Ondersteuning slachtoffers

4. Preventie en inzet ervaringsdeskundigen
Er zijn al op de 4 genoemde taken acties uitgezet in 2019. Hoe worden alle andere taken in
2020 vormgegeven? In 2020 willen we een plan indienen bij het Koershuis (zodra dit juridisch
staat) voor realisering en financiering van deze activiteiten.
Voorstellen:
o

o

o

o

Instellingen
In instellingen kunnen we de lotgenotendagen onder de aandacht brengen.
Bijvoorbeeld enkele instellingen bezoeken en met hen afspraken maken over het
bezoeken van de lotgenotendagen. Het bezoeken van lotgenotendagen kan mensen
het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Het kan ook via de cliëntenraden
om SKIP onder de aandacht te brengen. Enkele mensen hebben al contacten met
instellingen.
Voorlichting
Voorlichting vanuit ervaringsdeskundigheid bij jeugdzorginstellingen is in het
verleden gegeven. Er is animo om dit weer op te pakken in 2020. Er is ook een
aanbod om bij Slachtofferhulp een cursus voorlichting te volgen, zonder dat er
kosten aan verbonden zijn.
Lotgenotendagen in 2020
2 lotgenotendagen; qua planning misschien aansluiten bij de planning van de
bespreking in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld medio april 2020 en oktober 2020.
Doen we dat als SKIP alleen of doen we dat samen met andere lotgenotengroepen?
De bijeenkomst moet niet te groot worden qua aantal mensen, want dan voelen
mensen zich niet senang. Het positieve is dat mensen zien dat er meer mensen zijn
zoals zij; dat zij niet alleen staan. Voor het Koershuis kunnen we een grotere
algemene meeting houden.
Collectieve belangenbehartiging
De collectieve belangenbehartiging wordt nu door het bestuur behartigd en dat
blijven zij voorlopig doen, en dragen ze tzt over aan het nieuwe bestuur. Ook andere
leden die hiervoor belangstelling hebben kunnen actief zijn, maar het is niet handig
om met een grote delegatie alle gesprekken te voeren. Het nieuwe bestuur moet tzt
met de leden dit opnieuw bespreken.

7. Data 2020
Het voorstel wordt vastgesteld en komen op de website.

8. Rondvraag
Jozefien:
o

Er worden lotgenotenweekenden georganiseerd door andere lotgenotengroepen.
Past financiering van deze weekenden past dit binnen de huidige financiering. Dit
past binnen het Koershuis i.o. en moet met hen besproken worden.

o

Wat doen we met de jongeren die nu in de Hoenderloogroep wonen en ervaringen
hebben met misbruik? Als er hulpvragen zijn kunnen ze bij SKIP terecht. Misschien in
het kader van het activiteitenplan 2020 in contact treden met hen? Jozefien heeft
contact met zo’n 50 jongeren. Het idee is om met hen een gesprek te organiseren (en
eventueel hun ouders) samen met enkele leden van SKIP en met ondersteuning van
de coördinator.

Barth:
o

9.

Als voorzitter is er een contract afgesloten met Zorgbelang Inclusief voor 150 uur
in 2019 en een deel in 2020 voor ondersteuning door de coördinator.

Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de inzet en ziet iedereen a.s. zaterdag in Driebergen
op de lotgenotendag.

