NIEUWSBRIEF NR. 4
28 april 2020

Team Implementatie ‘De Winter’
“Erkennen, voorkomen en leren voor de toekomst”
Beste mensen,

In dit bericht
aandacht voor
 Update Team
Implementatie
 Veel gestelde
vragen

Inmiddels zijn we al weer ruim een maand verder sinds ons laatste
bericht. We hopen dat het u goed gaat ondanks deze bizarre tijd.
Het projectteam heeft niet stil gezeten. Al in maart hebben de ministers
van VWS en voor Rechtsbescherming aangegeven dat we kunnen starten
met het doorvoeren van de maatregelen. Helaas ging het Kamerdebat op
19 maart niet door. Zodra de nieuwe datum bekend is laten we u dit
weten.
Sinds april staat het werk van het projectteam in het teken van de
uitvoering van de maatregelen. Dit doet het projectteam in een nieuwe
samenstelling onder leiding van Nina Huygen, die de rol van projectleider
overneemt van Léon Poffé.
Erkennen
Per maatregel (waarvan u in de bijlage een schematische weergave ziet)
bekijken we wat we gaan doen en hoe we dat doen. Voor sommige maatregelen, bijvoorbeeld voor de website en documentaire hebben we uw
inbreng nodig. Helaas is het dit moment niet mogelijk om elkaar
persoonlijk te ontmoeten. We zoeken dus naar alternatieven om deze
inbreng daarvoor op te halen en starten ondertussen met de voorbereidingen.
Met de initiatiefnemers van het monument zijn we in gesprek om te
bezien hoe we kunnen toetsen of er breder draagvlak is en zo ja, hoe we
de initiatiefnemers kunnen helpen het verder te brengen. U hoort hier
binnenkort meer over.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de financiële regeling. Er moet veel
gebeuren voordat zo’n regeling klaar is. De planning is dat dit in het
najaar het geval is, zoals in de Kamerbrief is aangeven. Er wordt met het
Schadefonds Geweldsmisdrijven ondertussen hard gewerkt om er ook
voor te zorgen dat er daarna snel begonnen kan worden.
Voorkomen van geweld en leren voor de toekomst
Ook werken we aan de maatregelen om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Met de branches en ministeries van VWS en JenV worden
gesprekken gepland om te zorgen dat ook deze maatregelen (blijvend)
zijn opgenomen in hun programma’s.
Het congres dat in juni gepland stond voor de medewerkers van de zorginstellingen wordt verplaatst naar het najaar. Instellingen zijn zelf ook
aan de slag met het herkennen en voorkomen van, en omgaan met
geweld. Tijdens het congres komen deze onderwerpen en hun relatie met
de aanbevelingen van de Commissie De Winter aan de orde.
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Voor wat betreft het archief, daarover op dit moment geen nieuws. Zoals eerder gemeld
bevindt het zich nu nog in een afgesloten gedeelte van het ministerie van JenV. We laten
het u weten wanneer u uw dossier kunt inzien. Op termijn zal dit archief worden
overgedragen aan het Nationaal Archief.
Ondanks de Coronamaatregelen blijft het projectteam met dezelfde gedrevenheid samenwerken met alle betrokkenen: de slachtoffers, de lotgenotenorganisaties, de brancheorganisaties in de jeugdhulpverlening, inspecties, Kinderombudsman, Nationaal Rapporteur
Mensenhandel, de actiehouders binnen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’, en de betrokken afdelingen binnen VWS en JenV.
We houden u regelmatig de hoogte met deze nieuwsbrief zodat u weet wat er gebeurt.
Voor nu, blijf gezond en pas op uzelf.
Hartelijke groet,
mede namens het projectteam,
Nina Huygen
Projectteam Implementatie ‘De Winter’
Wij krijgen geregeld vragen binnen via onze mailbox. Deze worden allemaal
beantwoord. De meest gestelde vragen zetten we onderstaand voor u op een rijtje
omdat ze misschien ook voor anderen nuttig zijn.
Vraag: I n uw informatievoorziening w ordt niet gesproken over meisjes die in de
kloosterorde van Maria Regina slachtoffer van misstanden zijn geworden. Kunnen deze
slachtoffers ook aanspraak maken?
Antwoord: J a, dat klopt. De slachtoffers die door hun verblijf in de instellingen
van Maria Regina (psychisch, fysiek of seksueel) leed hebben ondervonden, vallen ook onder het pakket aan maatregelen dat in het kader van de Commissie De Winter wordt
samengesteld.
We krijgen veel vragen over mogelijkheden voor hulp. Zeker nu we leven in een vreemde
tijd door deze Corona crisis, is er mogelijk meer behoefte aan een luisterend oor of
informatie.
Onderstaand een kort overzicht:


Om in contact te komen met specialisten die u kunnen helpen met verschillende vragen rondom hulp bij het verwerken van trauma’s kunt u contact opnemen met
www.verbreekdestilte.nl. ‘Verbeek de Stilte’ is een organisatie die valt onder Slachtofferhulp Nederland en die slachtoffers van seksuele intimidatie, misbruik, geweld, aanranding of verkrachting hulp biedt.




Om in contact te komen met lotgenoten geven we u onderstaand overzicht:
Stichting Revief: Steun voor lotgenoten van seksueel misbruik:
https://revief.nl/



Stichting SKIP: Seksueel Kindermisbruik I nstellingen en P leeggezinnen:
https://www.stichtingskip.nl/
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Ongeziene Blinden: behartigen de belangen van mensen met een visuele beperking die op scholen of instellingen voor mensen met een visuele beperking geconfronteerd zijn met psychisch, fysiek en/of seksueel geweld:
https://www.ongezieneblinden.nl/



Stichting Warme Jas: opvangtehuis voor uit huis geplaatste kinderen,
opgezet door Roos Haase: http://www.rooshaase.nl/stichting-warme-jjas/



LVB: voor mensen met een licht verstandelijke beperking



WOMP: W erkgroep Observatie M isstanden P sychiatrie:
https://werkgroeponderzoekpsychiatrie.webnode.nl/



Meldpunt Misstanden Psychiatrie: dit meldpunt is bedoeld voor (ex)cliënten
die opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling of er nog steeds verblijven: https://www.meldpuntmisstandenpsychiatrie.nl/



Stichting Voor Ons: Stichting voor Ons is opgezet voor en door lotgenoten die
slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting:
https://www.stichtingvoorons.org/



Initiatiefgroep NMGJ: initiatief voor een monument als erkenning van het geweld dat heeft plaatsgevonden in de jeugdzorg: http://www.stichtingnmgj.nl/.



Stichting Kinderdwangarbeid Meisjes Goede Herder: https://www.kmgh.nl



Meer informatie over de aanpak van geweld in de jeugdzorg is te vinden op rijksoverheid.nl:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/aanpak-geweld-in-de-jeugdzorg



Indien u vragen heeft over de financiële tegemoetkomingsregeling kunt u terecht op
de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) zij voeren deze regeling
uit. De regeling zal in het najaar worden gepubliceerd: https://www.schadefonds.nl/
actueel/schadefonds-voert-regeling-uit-voor-slachtoffers-jeugdzorg/.






Voor informatie over de Corona maatregelen en stand van zaken kunt u terecht op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://corona.steffie.nl/nl/

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kunt u contact met
ons opnemen door te reageren op deze mail.
Projectteam:
Nina, Léon, Dorien, Jan, Cornelieke, Paul en Alet

