Nieuwsbrief Stichting SKIP
Voorwoord
Ik heb in een van de vorige nieuwsbrieven gemeld dat het bestuur van
mening is dat na de startfase de organisatie er staat. Veel vrijwilligers, die
goed zijn opgeleid als ambassadeur, maatje of gesprekspartner aan de
telefoon, leveren een actieve bijdrage.
Vier keer per jaar houden we een lotgenotendag, dagelijks behartigen wij
de belangen van de slachtoffers en wij zijn met veel organisaties in
gesprek om te praten en te adviseren over het voorkomen van misbruik.
De afgelopen maanden hebben wij in regio’s in Nederland de pers
benaderd om aandacht te vragen voor ons werk, dit zal de komende
periode vervolgd worden.
Zo te zien ziet het er goed uit!

Maar……..

Ondanks alle inzet blijft de vraag om begeleiding van SKIP achter bij de
verwachtingen. Deze week heb ik hierover met Slachtofferhulp Nederland
van gedachten gewisseld. Het werd al snel duidelijk dat zij met hetzelfde
beeld zitten.
Ook bij Slachtofferhulp Nederland blijft de hulpvraag sterk achter bij de
verwachting. Wij zijn bezig uit te zoeken waar het aan ligt, want ook met
de goede artikelen in de pers blijven reacties uit.
Ik heb deze week gesproken met de KNVB en NOC/NSF naar aanleiding
van het bericht dat 5% van de sporters last heeft gehad van ernstige
vormen van seksuele intimidatie. Zij gaven aan dat als er avonden bij
sportclubs worden georganiseerd over dit onderwerp er weinig
belangstelling is.
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De telefoon staat niet roodgloeiend!
De vraag om ambassadeurs loopt ook niet volgens verwachting, ondanks
het feit dat onze ambassadeurs er klaar voor zijn en veel tijd wensen te
investeren.
De komende periode gaan we eens goed nadenken of onze ervaringen niet
moet leiden tot bijstelling van de ambities. Wij houden jullie op de hoogte
en zullen met de vrijwilligers hier veel over spreken.
Zaterdag 27 juni is er weer een lotgenotendag, ik hoop velen te
ontmoeten en dat we samen gaan genieten van de barbecue.
De vakantietijd breekt aan, geniet ervan.
Frans Spekreijse
Voorzitter

© Stichting SKIP

Nieuwsbrief juni 2015

Pagina 2

Uitnodiging lotgenotendag SKIP
Zaterdag 27 juni.
Van 11.00 uur tot 16.00 uur

Antropia
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Kom in actie!

Vul aanvraag Statuut en/of Tijdelijke Regeling in!
Programma lotgenotendag SKIP
10.30u
11.00u
11.15u
11.30u
12.00u
12.15u
13.30u
16.00u

Inloop, ontvangst met koffie en thee
Welkomstwoord
Inleiding + introductie workshops middag
Lied –
Zaalgesprek - schadefonds
Koffiepauze met cake
Start middagprogramma met workshops
Workshop 1:
Activiteitentafel
Workshop 2:
Slachtofferhulp Nederland
BBQ
Einde

We hopen dat u zich inmiddels opgegeven heeft. Mocht dit niet het geval
zijn en wilt u wel aanwezig zijn op deze dag, doe dit dan zo spoedig
mogelijk.
Vriendelijke groeten,
Bestuur en vrijwilligers van Stichting SKIP
 Het programma is onder voorbehoud
Indien nodig en gewenst, worden reiskosten vergoed.
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SKIP in Gesprek met Commissie Rouvoet dd. 03-06-2015, SKIP en
KLOK
Aanwezig: Commissie Rouvoet: Dhr. Rouvoet, Dhr. Peter Leverkamp en
Jack..
SKIP: Roos Haasse, Sanne Lichthart en Wilma Massop ( coördinator
SKIP)
KLOK: Hans van Katwijk en Guido Klappers

Commissie Rouvoet is opgericht door Jeugdzorg Nederland naar aanleiding
van het rapport van de commissie Samson. De opdracht was het
ontwikkelen van een kwaliteitskader Seksueel Misbruik en het monitoren
van het implementatieproces.
Het proces is inmiddels in een afrondende fase en de commissie rond
morgen zijn werkzaamheden af. De commissie heeft veel bewondering
voor hoe de jeugdzorginstellingen en Jeugdbescherming, met deze
opdracht om zijn gegaan. Ze hebben veel werkbezoeken gebracht aan
diverse instellingen.
De toetsing wordt nu overgedragen aan de inspectie jeugdzorg die het in
hun kader heeft opgenomen. Borging is dus nu het HKZ.
Vervolgonderzoek zal plaats vinden door Inspectie.
Belangrijke onderwerpen zijn kwetsbaarheid van medewerkers, openheid
over dit onderwerp en handelingsverlegenheid.
Niet alleen praten over dingen die mis gaan maar ook aandacht voor een
gesprek over een gezonde seksuele ontwikkeling. Ook het gesprek met de
kinderen zelf ( vooral in de pleegzorg) wordt meegenomen in het
kwaliteitskader.
He kwaliteitskader wordt nu verbreed naar LVG, GGZ, gehandicaptenzorg
en orthopedagogische behandelcentra. Dit heeft jeugdzorg opgepakt.
Verbreding van de doelgroep van slachtoffers die in het verleden misbruikt
zijn binnen die instellingen, valt nu onder hun opdracht. SKIP wil daar
graag aandacht voor.
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Eindbericht Commissie Rouvoet:
Belangrijke stappen gezet
De Commissie Rouvoet is verheugd over de resultaten die
jeugdzorgorganisaties hebben geboekt bij de invoering van het
Kwaliteitskader 'Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg'
dat de commissie in 2013 vaststelde. Op 17 juni 2015
overhandigde commissievoorzitter André Rouvoet het eindbericht
van zijn commissie aan voorzitter Hans Kamps van Jeugdzorg
Nederland. De Commissie Rouvoet geeft haar oordeel over de
stand van zaken en doet een aantal aanbevelingen. Rouvoet: 'Er
is de afgelopen ruim twee jaar veel tot stand gebracht in de
sector. Het is nu zaak dat vast te houden en te borgen. Daar ligt
een belangrijke taak voor Jeugdzorg Nederland en de aangesloten
organisaties'.

Lees meer

© Stichting SKIP

Nieuwsbrief juni 2015

Pagina 5

Het volledige eindbericht is te lezen via de link in de afbeelding.
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Bijeenkomst tussen SKIP en jeugdzorg Nederland
op 26 mei 2015
Door: Paul de Ridder, Roos Haase, Wilma Massop, Ans van de Maat
en Caroline Verkerk
De volgende onderwerpen zijn hier oa. Besproken:
Rol en positie Jeugdzorg Nederland met betrekking tot de doelgroep van
SKIP en insteek commissie Rouvoet.
Insteek opmerking van Erik Gerritsen dat Jeugdzorg Nederland de kosten
schadeloosstelling betaalt, als er geen instelling / rechtsopvolger is waar
verhaald kan worden.
Verlenging van het statuut. In hoeverre gaat Jeugdzorg Nederland mee
met Slachtofferhulp Nederland, SKIP en VPKK?
Hoe kijkt Jeugdzorg Nederland aan tegen de regel over waarheidsvinding
in het statuut?
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het verslag.
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Naima Azough bezoekt Spirit!
Naima Azough van de commissie Azough - Aanpak meisjesslachtoffers
loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd - bezocht in mei jl. Meisa
(Spirit!), een crisisinter-ventiecentrum voor meisjes van 12-18 jaar.
Doel was kennis en ervaringen te delen en samen te kijken naar de
praktijk, welke aanpak werkt.
Lees meer
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Jongerentaskforce: rapport over
veiligheidsbeleving in instellingen

Op 2 juni 2015 nam Ans van de Maat namens Jeugdzorg Nederland het
rapport ‘Jongeren in jeugdhulp over veiligheid’ van de Jongerentaskforce
Kindermishandeling in ontvangst. ‘Veiligheid in de jeugdhulp is zeer
belangrijk. Ik waardeer het onderzoek van de Jongerentaskforce zeer. De
tips en adviezen zijn bruikbaar en passen veelal in trajecten die al lopen
vanuit Jeugdzorg Nederland’, aldus Van de Maat bij de overhandiging van
het rapport.
Jongeren die in residentiële groepen verblijven van jeugdhulpinstellingen,
jeugd-GGZ en jeugd-LVB zijn door de Jongerentaskforce bevraagd hoe zij
de (sociale) veiligheid ervaren.
Bijna 200 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. De jongeren geven
gemiddeld een 7,7 als rapportcijfer voor de veiligheid binnen hun
instelling. Bijna een derde van de jongeren geeft als rapportcijfer een 8 of
hoger, één op de tien jongeren geeft een onvoldoende. De
Jongerentaskforce geeft een aantal tips en adviezen om de sociale
veiligheidsbeleving nog verder te vergroten. Met name de
vertrouwensband tussen jongeren en de groepsleiding wordt genoemd als
cruciale factor.
De Jongerentaskforce signaleert dat er door de transitie en de onzekerheid
over de financiering meer wisselingen in de groepsleiding hebben
plaatsgevonden. De jongeren roepen gemeenten en aanbieders op een
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einde te maken aan de onzekerheid, om zo het aantal wisselingen in de
groepsleiding te beperken.
Rapport Jongerentaskforce: 'Jongeren in jeugdhulp over veiligheid'

Contactgegevens:
Stichting SKIP

Email: info@stichtingskip.nl

Postbusnummer 63

Telefoon: 088SKIPLYN/088-757596

3940 AB Doorn

Website: www.stichtingskip.nl
Twitter: @StichtingSKIP
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