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Stichting SKIP
Jaarverslag van het bestuur
Inleiding
Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen (hierna te noemen SKIP) is een organisatie voor
lotgenoten die in hun jeugd, onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een (rijks)instelling of pleeggezin
zijn geplaatst en daar seksueel zijn misbruikt. Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor
herkenning en erkenning. Om dit doel te bereiken organiseren wij verschillende activiteiten voor lotgenoten en
waar mogelijk bieden wij aanvullend hulp, of gaan samen op zoek naar mogelijkheden voor passende hulp.
Daarnaast is SKIP er ook voor (jonge) mensen die vandaag de dag binnen jeugdzorginstellingen en
pleeggezinnen seksueel misbruikt zijn. Omdat ook zij behoefte hebben aan herkenning en erkenning geeft SKIP
niet alleen een stem aan het kind van toen, maar ook aan het kind van nu. Wij zijn de spreekbuis voor iedereen
die zijn of haar verhaal niet kan of durft te vertellen.
SKIP is er tenslotte niet alleen voor slachtoffers, maar wil ook een toegankelijke gesprekspartner zijn voor
jeugdzorginstellingen, ministeries en andere betrokken partijen. Hierdoor kan ruimte ontstaan voor acceptatie
van en begrip en respect voor slachtoffers.
SKIP is op dit moment een jaar operationeel en een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden. Het opzetten van een
vrijwilligersorganisatie kost tijd en energie en heeft zijn eigen dynamiek. Terugkijkend op het afgelopen jaar
kunnen we concluderen dat er veel werk is verzet om de organisatie bestuurlijk in te richten en de
randvoorwaardelijke zaken te regelen; dit is inmiddels gelukt. Het laatste half jaar heeft de focus gelegen op het
operationele proces. Ook dit proces vraagt veel tijd en energie, zowel de coördinatie als de training en coaching
van vrijwilligers. SKIP is van mening dat zij niet door vrijwilligers alleen gecoördineerd en opgezet kan worden.
Het bestuur van SKIP heeft Zorgbelang Gelderland gevraagd om een coördinator te leveren die dit operationele
proces begeleidt. De coördinatie van de gehele organisatie – waaronder de telefoonlijn, de website, de digitale
nieuwsbrief, de voorlichting door ambassadeurs, de landelijke lotgenotendagen, het maatjesproject en de
ondersteuning van het bestuur – ligt bij de coördinator onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
De Kerntaken
SKIP heeft de volgende drie kerntaken:
A.

Voorlichting & informatievoorziening

B.

Lotgenotencontact

C.

Preventie & beleidsbeïnvloeding

Ad A:

Voorlichting & informatievoorziening

Ieder slachtoffer van (seksueel) misbruik heeft recht op kansen tot herstel en genoegdoening; het liefst zo snel
mogelijk na het misbruik. In de verhalen van slachtoffers kan beluisterd worden hoe de schade van het
misbruik in alle facetten van het leven is doorgedrongen.
Het pad naar persoonlijk herstel is voor een ieder zeer verschillend en vergt maatwerk. Dit pad begint met het
geven van informatie en voorlichting. SKIP geeft voorlichting en informatie op basis van
ervaringsdeskundigheid. De specifieke informatie die lotgenoten binnen SKIP hebben opgedaan, biedt nieuwe
melders steun waardoor zij zich sneller gehoord en begrepen voelen.
Naast voorlichting en informatie aan slachtoffers over relevante zaken en de weg naar herstel, geeft SKIP ook
voorlichting aan onder andere scholen, binnen instellingen en maatschappelijke organisaties.
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Ad B:

Lotgenotencontact:

Bij lotgenotencontact gaat het om het uitwisselen van kennis, ervaring en steun tussen mensen met
vergelijkbare ervaringen; in dit geval mensen die seksueel misbruikt zijn in een jeugdzorginstelling of
pleeggezin1.
Lotgenotencontact:
levert 'een beter zelfgevoel’ op;
biedt (h)erkenning en wederzijdse ondersteuning;
levert kennis en vaardigheden op (zelfmanagement);
draagt bij aan erkenning, oprechte excuses en een passende schadevergoeding en kan voor een gevoel
van genoegdoening zorgen.
is een waardevolle en wezenlijke aanvulling op professionele hulpverlening en kan preventief werken
ten aanzien van gebruik van (zorg)voorzieningen;
draagt bij aan herstel van eigen regie.
Een belangrijk punt van aandacht is dat heel veel medelotgenoten, die ook seksueel misbruikt zijn in een
jeugdzorginstelling of een pleeggezin nog niet zijn bereikt. Het is een moeilijk benaderbare groep met veel
wantrouwen jegens de overheid en zorginstellingen; een gevoel van (her)bevoogding ligt diepgeworteld. Het is
van groot belang om deze groep in beeld te krijgen en mee te nemen in een traject van herstel.
Ad C:

Preventie & beleidsbeïnvloeding

Preventie wordt pas werkelijk betekenisvol als er ook recht wordt gedaan aan de slachtoffers uit het verleden.
SKIP is van mening dat de overheid en ook jeugdzorginstellingen zich niet alleen moeten richten op het
implementeren van preventieprotocollen. De ogen mogen niet gesloten worden voor de schade die al is
aangericht. Juist door heel goed naar de gevolgen te kijken en zich daar verantwoordelijk voor te voelen,
ontstaat een groter preventiebewustzijn binnen de overheid, jeugdzorginstellingen en hopelijk in de gehele
samenleving. De bereidheid om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om te leren van het verleden,
door slachtoffers een stem te geven en het grote taboe te doorbreken. In een open cultuur kan ruimte gegeven
worden aan erkenning, pijn en kracht om van daar uit te bouwen aan een gezond, open en transparant
preventiebeleid.
Preventie is voor SKIP eveneens het pleiten voor een goede traumaverwerking om te voorkomen dat
slachtoffers van misbruik hun hele leven getraumatiseerd blijven en deze trauma’s, in wat voor vorm dan ook,
weer doorgeven aan volgende generaties. Trauma’s moeten geheeld worden en niet worden doorgegeven.
Mensen met onverwerkte jeugdtrauma’s worden vaak grootgebruikers binnen de GGZ en de verslavingszorg en
doen veel vaker een beroep op de algemene gezondheidszorg. Goede traumaverwerking, waarbij professionals
en ervaringsdeskundigen samenwerken, vergt op korte termijn een investering die uiteindelijk kostenbesparend
zal werken voor de hele samenleving. Wij zien daarin samenwerkingsmogelijkheden tussen lokale jeugdzorg, de
trauma-expertisecentra en SKIP.
Naast het geven van voorlichting en informatie vanuit ervaringsdeskundigheid, de organisatie van
lotgenotencontact en een bijdrage aan preventie van seksueel misbruik, wil SKIP ook een zogeheten
‘waakhondfunctie’ vervullen. Deze functie houdt in dat ontwikkelingen ten aanzien van preventie en het
bespreekbaar maken van misbruik, in de jeugdzorg, de organisaties in het netwerk herstel, schadefonds, etc.
1

Kinderen die destijds onder toezicht waren gesteld van jeugdzorg.
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kritisch worden gevolgd om daar waar nodig aandacht te vragen voor mensen die seksueel misbruikt zijn in een
jeugdzorginstelling of pleeggezin. Deze zogeheten ‘waakhondfunctie’ geldt ook voor de implementatie van de
aanbevelingen uit het rapport van de commissie Samson en de werkzaamheden van de commissie Rouvoet.
Gebleken is dat het noodzakelijk is vanuit het perspectief van slachtoffers van seksueel misbruik, de vinger aan
de pols te houden om te voorkomen dat de aandacht voor de problematiek van deze mensen ondersneeuwt in
de bureaucratie. Denk hierbij ook aan UWV-instanties (met name de keuringsartsen).
Als er door een instelling rechtstreeks met SKIP contact wordt gezocht of doordat een lotgenoot zich meldt bij
SKIP en de dader werkt(e) bij een instelling waarmee SKIP nog geen contact heeft, dan neemt de voorzitter met
de directie en de raad van bestuur contact op voor een eerste kennismaking.
In 2014 heeft de voorzitter in overleg met het slachtoffer 6 instellingen bezocht.
Behaalde resultaten
SKIP bestaat uit een klein bestuur dat geheel op vrijwillige basis werkt. Het activiteiten- en organisatieplan is
ambitieus en sluit aan bij de vragen van lotgenoten, maar de ervaring leert dat het te arbeidsintensief is om dit
alleen door vrijwilligers te laten opzetten en coördineren. Vrijwilligers zijn enthousiast en gemotiveerd, maar de
belastbaarheid is beperkt.
Vrijwilligers geven aan dat ze vooral in de uitvoering actief willen zijn en niet in staat zijn om de werving,
organisatie, planning, coördinatie en evaluatie op zich te nemen. Tegelijkertijd staan ze te popelen om
activiteiten te ondernemen. Sinds augustus 2014 is de coördinator zeer actief en heeft zij de gehele coördinatie
op zich genomen. Dat heeft gezorgd voor meer stuwing in het operationeel proces. Op dit moment zijn er 15
lotgenoten als vrijwilliger actief betrokken bij de organisatie van SKIP. Deze betrokkenheid draagt bij aan de
eigen verwerking.
A. Voorlichting & informatievoorziening
De telefoonlijn
In mei 2014 is de SKIPLYN van start gegaan. Er zijn vrijwilligers getraind door Slachtofferhulp Nederland. Een
tweede training is verzorgd door Zorgbelang Gelderland in december 2014. De kosten voor opleidingen liggen
overigens te allen tijde bij Slachtofferhulp Nederland. Er zijn 7 mensen betrokken bij de telefoonlijn
(SKIPLYN). De SKIPLYN is vijf ochtenden en twee avonden per week bereikbaar. Afgelopen jaar zijn er 191
telefoontjes binnen gekomen via de SKIPLYN en het secretariaat. Dit zijn vaak informatieve telefoontjes van
lotgenoten die niet actief betrokken zijn bij de stichting. Veel van de vragen gaan over de tijdelijke regeling en
een aanvraag bij het statuut. 50% van de vragen gaat over het waar en hoe van het vinden van steunbewijzen.
Daarnaast is de coördinator ook veel gebeld. In 30% van de telefoontjes gaat het om vragen van externe
contacten die algemene informatie willen. 10% zijn nieuwe lotgenotencontacten die informatie willen over
SKIP. 60% van de telefoontjes zijn van bekende lotgenoten die al eerder contact hebben gehad of van actieve
vrijwilligers die hun persoonlijke casus willen doorspreken.
De secretaris heeft afgelopen jaar het contact met de provider onderhouden, zorg gedragen voor de
doorschakeling naar de telefoonnummers, de voicemail afgeluisterd en vragen doorgezet naar de coördinator.
Het informaticasysteem is nog niet zo ingericht dat de coördinator van afstand in het systeem in kan loggen. Op
dit moment vinden de voorbereidingen plaats om dit mogelijk te maken.
Enkele cijfers:
In 2014 is de website 12412 keer bezocht met 100507 hits.
Het secretariaat heeft in 2014 via @stichtingSKIP.nl 1528 emails beantwoord.
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Intervisie
Sinds de zomer is er gestart met een intervisiegroep onder begeleiding van de coördinator. De intervisie kent
een opkomst van gemiddeld 11 personen en wordt zeer gewaardeerd door de vrijwilligers. Binnen de intervisie
is er ruimte om casussen door te spreken, vragen te inventariseren en elkaar te steunen in het beantwoorden
van die vragen. Er worden nieuwe ideeën uitgewerkt en taken worden verdeeld. Daarnaast is er ruimte om
persoonlijke vragen te bespreken en elkaar daar adviezen in te geven. Alle vrijwilligers hebben de mogelijkheid
om contact op te nemen met de coördinator om zich te laten coachen op hun vrijwilligers taken. Intervisie heeft
eraan bijgedragen dat er een hechte club vrijwilligers is ontstaan die erg gemotiveerd is om SKIP verder vorm te
geven en zij krijgen ondersteuning waar nodig.
Registratie
Met de verwerking van meldingen of vragen in een registratiesysteem is een start gemaakt maar dit behoeft
zeker nog aandacht. Er bestaat een wens om een database aan te leggen met antwoorden op veel gestelde
vragen van lotgenoten. Deze zouden dan op de website geplaatst kunnen worden.
De website en de digitale nieuwsbrief
Op dit moment is de eerste nieuwsbrief een feit. Eén vrijwilliger heeft hier heel veel werk in verzet om deze ook
operationeel te maken en half november is dit gerealiseerd. De inhoud komt geheel vanuit de doelgroep en zo
gaat SKIP de volgende nieuwsbrieven ook vormgeven. Ook hierin moet duidelijk naar voren komen dat de
stichting voor en door lotgenoten opgezet is, waarbij ook weer de eigen regie van groot belang is. Met de komst
van een digitale nieuwsbrief is er ook de mogelijkheid om het gehele adressensysteem te automatiseren,
waardoor lotgenoten zelf regie houden over hun gegevens.
Op dit moment is er één vrijwilliger die de website beheert. De wens is om dit uit te breiden naar twee
vrijwilligers. Het reorganiseren van de website is een aandachtspunt voor 2015.
Voorlichtingen door ambassadeurs
In het voorjaar van 2014 zijn ambassadeurs getraind door Slachtofferhulp Nederland. Daar is een eerste opzet
gemaakt voor een PowerPoint presentatie. Vervolgens zijn er contacten gelegd om het aanbod bekend te maken.
Inmiddels zijn er 15 voorlichtingen gegeven. Deze hebben plaatsgevonden op hogescholen, voortgezet
onderwijs, speciaal onderwijs, ketenhouders aanpak seksueel geweld, en de kindergeneeskunde werkgroep
signaleren van seksueel geweld.
De coördinator heeft de coördinatie van deze aanvragen op zich genomen en vrijwilligers begeleid naar de
uitvoering. Tijdens intervisie vindt er steeds een terugkoppeling en evaluatie plaats. De coördinator is niet in
staat om bij alle voorlichtingen aanwezig te zijn, maar zal er zorg voor dragen dat lotgenoten zichzelf voldoende
toegerust voelen om zelfstandig (of met een andere lotgenoot) een voorlichting te geven.
B. Lotgenotencontact
Lotgenotendagen
In 2014 zijn er vier lotgenotendagen georganiseerd door SKIP. De coördinator heeft deze samen met lotgenoten
georganiseerd. De thema’s zijn in overleg gekozen en de programma’s zijn gezamenlijk ingevuld. De
lotgenotendagen worden door gemiddeld 50 personen per keer bezocht. Er is een vrij constante groep
lotgenoten die bij elke lotgenotendag aanwezig is. Daarnaast zijn er elke keer ook weer nieuwe lotgenoten die
zich komen oriënteren. SKIP heeft op dit moment een adressenlijst van 120 namen die een uitnodiging
ontvangen. In zijn totaliteit is er met 191 lotgenoten contact geweest. Deze lijst is dynamisch. We zien dat
nieuwe lotgenoten zich aanmelden, maar ook dat er lotgenoten afvallen. Lotgenoten geven aan dat er ook een
moment is dat zij het hoofdstuk willen sluiten en niet meer deelnemen aan lotgenotendagen. Helaas zijn er ook
enkele afgevallen omdat zij zich niet konden vinden in de ontwikkeling van SKIP. Zij gaven als feedback dat er
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te weinig steun is in hun persoonlijke traject naar herstel of bij het invullen van het schadeformulier.
Slachtofferhulp Nederland heeft medewerkers die speciaal getraind zijn om slachtoffers daarin te begeleiden en
SKIP kiest er voor om lotgenoten naar hen door te verwijzen. Enkele lotgenoten vonden dit heel vervelend en
hadden de hoop dat zij via SKIP een maatje konden krijgen, dat zou begeleiden bij alle stappen die zij moeten
zetten om aan de benodigde stukken en steunbewijzen te komen. SKIP kon deze verwachting niet waarmaken
en beperkt zich tot het geven van advies.
Het afgelopen jaar is er geëxperimenteerd met het opzetten van een programma voor een lotgenotendag. Van
heel informatief, naar heel informeel samenzijn. Aan de hand van workshops op verschillende thema’s, naar
thematafels om op verschillende manieren met elkaar in gesprek te gaan. De wensen en behoeftes van
lotgenoten zijn heel verschillend, maar langzaam komen we uit op de volgende inzichten.
Geef lotgenoten de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
Zorg voor een lange en goede lunch.
Zorg dat inhoudelijke goede kennis voor handen is, maar dat men zelf kan kiezen of zij deze willen
ophalen.
Vragen van lotgenoten zijn divers maar een paar thema’s komen steeds terug: vragen over de tijdelijke
regeling en het statuut, waar vind ik een goede hulpverlener, wat doet, kan en wil SKIP en wat zijn de
mogelijkheden om ervaringen te delen.
Maatjesproject
Afgelopen jaar zijn er 7 maatjes actief geweest en met 40 lotgenoten heeft er een persoonlijk contact
plaatsgevonden. Eén maatje had minimaal twee keer per maand (telefonisch) contact met een lotgenoot om
zijn persoonlijke situatie door te spreken. Het bieden van een luisterend oor, het geven van erkenning en
herkenning zijn de belangrijkste taken van het maatje. Sommige maatjes hebben ervoor gekozen om ook
lotgenoten te ondersteunen in het zoeken naar de documenten. Anderen hebben op dit punt alleen advies
gegeven. Soms werd er ook meegegaan naar de instelling of de zitting, een andere keer werd het voorgesproken
en achteraf geëvalueerd. SKIP heeft geen vast beleid op dit punt en een maatje geeft daarbij zelf de grens aan.
Het uitgangspunt voor SKIP is dat het bieden van een luisterend oor en het geven van erkenning/herkenning
de belangrijkste taken zijn van het maatje en daarnaast waar nodig het doorverwijzen naar de juiste
hulpverlening.
De maatjes hebben in 2014 begeleiding gekregen van de coördinator van SKIP. Allen zijn ze getraind in het
voorjaar door Slachtofferhulp Nederland en in december 2014 heeft er een herhalingstraining plaatsgevonden
waar ook drie nieuwe maatjes getraind zijn. Zowel lotgenoten als maatjes geven aan dat het hebben van een
maatje als zeer positief wordt ervaren, maar dat het lastig is om verwachtingen waar te maken. Lotgenoten zijn
soms op zoek naar een vriendschap, soms naar een hulpverlener en soms een ondersteuner die hen bij de hand
neemt en dingen samen met hen doet. Aan deze verwachting kan niet worden voldaan. Het is een onderwerp
dat steeds weer besproken wordt tijdens intervisie en de coördinator ondersteunt de maatjes hierbij. Een ander
punt dat regelmatig gesignaleerd wordt, is de zwaarte van de problematiek. Bij sommige lotgenoten is de
levenssituatie zo ingewikkeld – en lopen zij vast op meerdere terreinen van het leven – dat het maatje onmacht
ervaart. De lotgenoot is op zoek naar perspectief, maar het maatje voelt zich tekort schieten omdat zij niet meer
kunnen bieden dan een luisterend oor.
Mediation
In 2014 zijn er twee vrijwilligers gestart met een mediationopleiding; kosten 50/50. Vanuit de lotgenoten en de
maatjes kwam het signaal dat zij zich soms niet gehoord voelen door derden (zoals bijvoorbeeld hun werkgever,
een uitkeringsinstantie, bewindvoering, bedrijfsarts), maar soms ook het verzorgend of verplegend personeel.
Lotgenoten geven aan dat ze graag ondersteuning willen bij die gesprekken en de vrijwillige maatjes voelen zich
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niet bekwaam om dit te doen. Twee lotgenoten hebben inmiddels de mediationopleiding afgerond en kunnen in
2015 lotgenoten ondersteunen bij moeilijke gesprekken.
Vrijwilligers vergadering
Eens per twee maanden op de laatste woensdag van de even maanden is er een vergadering met vrijwilligers en
het bestuur. Het bestuur geeft daarbij een korte uitleg over de huidige stand van zaken en vervolgens is er alle
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
C. Preventie & beleidsbeïnvloeding
Ondernomen activiteiten
Contact met instellingen (in 2014 is door het bestuur met 8 instellingen uit de jeugdzorg overleg geweest)
Maandelijkse bestuursvergadering
Overleg met Ministerie van Veiligheid en Justitie
Overleg politieke partijen, Tweede Kamer en VWS
Ontwikkelen PR-materiaal
Overleg SIB/SHN (Slachtoffer In Beeld/ Slachtofferhulp Nederland)
Overleg VPKK (Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik)
Overleg WOMP (Werkgroep Observatie Misstanden Psychiatrie)
Overleg SGM (Schadefonds Geweldsmisdrijven)
Overleg commissie Rouvoet
Overleg jeugdzorg Nederland
Organisatie & communicatie
Samenstelling van het bestuur
In 2014 heeft het bestuur bestaan uit 5 personen, te weten:
-

Frans Spekreijse (voorzitter)

-

Paul de Ridder (secretaris/penningmeester)

-

Christiane Stoutjesdijk (vrijwilligers coördinator))

-

Hans van Muijen (penningmeester*)

-

Albert Jan Post (bestuurslid)

-

Cees van Ingen (bestuurslid*)

-

* heeft de functie beëindigd
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Ambassadeurs:
- Roos Haase, Jeannette Brouwer en Daniël Bentveld

Vergaderingen
Het bestuur vergadert elke laatste woensdagmiddag van de maand. Het voltallige bestuur en de coördinator zijn
daarbij aanwezig. Het bestuur hanteert een opendeuren-bottum up systeem, dat betekent dat logenoten die
graag bij de vergadering aanwezig willen zijn of een punt op de vergadering in willen brengen, zich vooraf
kunnen melden. Zij worden dan uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen.
Tijdens de vergadering geeft de coördinator inzicht in de werkzaamheden van de afgelopen periode en maakt zij
afspraken over de speerpunten voor de komende periode. Notulen van de vergaderingen worden gemaakt door
de secretaris van SKIP en deze zorgt ook voor de verspreiding onder bestuursleden. Vanaf januari 2015 zal er
ook een samenvatting van elke bestuursvergadering op de website worden geplaatst.
Coördinator
De coördinator is werkzaam bij Zorgbelang Gelderland en SKIP is de opdrachtgever. De voorzitter is het directe
aanspreekpunt voor de coördinator. Daarnaast kan het bestuur een beroep doen op de coördinator voor
ondersteuning of vragen. De voorzitter en de coördinator hebben wekelijks overleg.
De coördinator heeft veelvuldig en intensief contact met vrijwilligers. Vragen worden door de coördinator
geïnventariseerd en in het wekelijks overleg met de voorzitter of in de vergadering besproken. Daar worden
afspraken gemaakt en vastgelegd. De coördinator geeft een terugkoppeling van het proces, de resultaten en
voortgang richting de gestelde doelen tijdens de vergaderingen en in een verslag aan het einde van het jaar. Het
bestuur van SKIP stelt de jaarrapportage op en verwerkt daarin de aangeleverde rapportage van de coördinator.
Communicatie met samenwerkingspartners, instellingen, overheidsinstanties en de pers verloopt via het
bestuur. Het bestuur kan een vraag of opdracht uitzetten bij de coördinator.
Samenwerkingspartners
Onderzoek naar de samenwerking
VPKK (Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik)
SHN Slachtoffer Hulp Nederland
SIB Slachtoffer In Beeld
Schadefonds. Geweldsmisdrijven
VWS ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport
WOMP Werkgroep Observatie Misstanden Psychiatrie
Jeugdzorg Nederland
Diverse politieke partijen o.a. VVD, SP, CDA, PvdA (vaste kamercommissieleden)
Toekomst
SKIP is volop in ontwikkeling en zal in 2015 diverse zaken oppakken.
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Wij zullen dit jaar meer bekendheid geven aan het schadefonds waarbij het van belang is dat wij ook oog zullen
hebben voor de sociaal-economische schade. De lotgenoten moeten weten dat tot eind december 2015 de
aanvraag kan worden ingediend.
De coördinator zal in het eerste kwartaal van 2015 een communicatieplan schrijven met als doel de bekendheid
van slachtoffers van seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen te vergroten via:
Artikelen met ervaringsverhalen voor in de krant
Het maken van filmpjes
Mogelijkheden via de radio
Twitter
Voorlichting door vrijwilligers en gastlessen
Folderverspreiding aan instellingen en opleidingen
Artikelen in tijdschriften
Uitgebreide verspreiding van nieuwsbrieven; vier keer per jaar
Een update en professionalisering van de website
Registratiesysteem van alle activiteiten:
Wat doet een maatje
Aantal gastlessen
Aantal telefoontjes
Aantal bezoekers lotgenotendag
Aantal bezoekers van de website
Aantal nieuwe melders
Veelgestelde vragen
Aantal vragen mediation
Telefonische ondersteuningsvragen via coördinator
Organiseren van activiteiten:
Ondersteunen van nieuwe lotgenoten
Trainingen vrijwilligers en maandelijkse intervisiebijeenkomsten
Lotgenotendagen

Pagina 9 van 10

Stichting SKIP
Bestuursvergaderingen en vergaderingen met vrijwilligers
Lotgenoot tevredenheid vragenlijst aan het einde van het traject
Overleg over samenwerking met SHN (Slachtofferhulp Nederland) en SIB (Slachtoffer in Beeld)
Samenwerking met VPKK (Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik) en WOMP (Werkgroep
Observatie Misstanden Psychiatrie)

Tot slot
Toen de commissie Samsom haar onderzoek uitvoerde, hebben ongeveer 1000 lotgenoten zich gemeld en de
overheid heeft besloten SKIP als lotgenotenorganisatie 4 jaar te financieren om deze slachtoffers van seksueel
misbruik te begeleiden.
De ervaring leert dat het overgrote deel van de slachtoffers die zich gemeld hebben bij Samson, geen behoefte
heeft aan contact. De wond is vaak geheeld, maar nog steeds zichtbaar, maar men wenst niet meer terug te
keren naar die nare periode.
Wij verwachten daarom, en uit onze ervaringen de afgelopen jaren, dat de uiteindelijke groep die zich bij SKIP
rechtstreeks of via SHN zou kunnen melden veel kleiner is dan diegenen die zich gemeld hebben bij de
commissie Samson.
Dit betekent dat het bestuur uiteindelijk streeft naar één lotgenotenorganisatie voor seksueel misbruik in
Nederland. Deze organisatie zal dan de naam “netwerkherstel” kunnen krijgen en permanent actief moeten zijn
voor alle mensen die in de doelgroep passen.
In 2015 willen wij deze gedachte gaan verkennen en de samenwerking met andere organisaties zal nader
uitgewerkt en geprofessionaliseerd worden.
Namens het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen.

Frans Spekreijse
voorzitter Stichting SKIP
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