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Inleiding
De federatie KoersHuis i.o. is een samenwerkingsverband van De Ongeziene Blinden, Licht
verstandelijke beperking, Stichting Revief, Warme Jjas, Werkgroep Observatie Misstanden Psychiatrie
(WOMP), Vrouwen Platform Kerkelijk kindermisbruik (VPKK) en Stichting Seksueel Kindermisbruik
Instellingen en Pleeggezinnen (SKIP).
Voor het ondersteunen en voorbereiden van de federatie KoersHuis i.o., is Zorgbelang Inclusief
gevraagd te ondersteunen in de vorm van het aanleveren van een coördinator. Het betreft de
ondersteuning van de samenwerking van de lotgenotengroepen van slachtoffers van geweld in
afhankelijkheidsrelaties, die gezamenlijk de federatie Koershuis willen oprichten. De ondersteuning
richt zich op zowel inhoudelijke-, strategische- als samenwerkingsvraagstukken.

Inzet Zorgbelang Inclusief
De activiteiten die zijn uitgevoerd zijn allereerst het ondersteunen van de vergaderingen van het
Koershuis i.o., en daarbij het onderhouden van contact met het projectteam Opvolging CommissieDe Winter. Ook het begeleiden van de collectieve belangenbehartiging en het eerste aanspreekpunt
zijn voor lotgenoten en derden behoort tot de activiteiten van de coördinator. Daarnaast zijn er een
aantal praktische zaken zoals het aanleveren van informatie aan de webbeheerder.
Ondersteuning om te komen tot een Koershuis
o

De vergaderingen van het Koershuis i.o.
Praktische ondersteuning is gegeven door het voorbereiden, plannen, verzorgen van de
agenda en een beknopt verslag van de vergaderingen op 14 februari en 13 maart (deze
vergadering is uiteindelijk geannuleerd ivm corona) en het jaarverslag 2019 van het
Koershuis.
De inhoudelijke en strategische ondersteuning van de lotgenotenorganisaties om te komen
tot een Koershuis heeft plaatsgevonden bij de voorbereiding en uitvoering van o.a. de
coachingsdag in Utrecht met leden van VPKK, SKIP, Revief op 25 januari in Utrecht, het
opstellen van de agenda van de besprekingen en de voorbereiding van de meeting met de
bewindslieden op 21 februari in Nieuwegein.
Overige inhoudelijke vergaderdocumenten voor het Koershuis i.o. zijn voorbereid:
 federatie
vastgesteld op 14 februari 2020
 profiel bestuursleden federatie
vastgesteld op 14 februari 2020
 samenwerkingsafspraken
vastgesteld op 14 februari 2020
 overzicht begrotingen
ter informatie
 input statuten
nog niet vastgesteld
 voorstel adviesraad
nog niet vastgesteld
 aanzet toetsingskader leden
nog niet vastgesteld

Daarnaast zijn ook praktische zaken als de keuze voor een logo voorbereid. Het definitieve
logo is vastgesteld op 8 mei jl. via online stemming door de leden van het Koershuis i.o.,
nadat de aanwezigen van de meeting op 21 februari jl. een eerste ‘schifting’ hebben
gemaakt vanuit zo’n 15 mogelijkheden.
De selectiecommissie vanuit het Koershuis i.o. voor het bestuur van de federatie, is
geformeerd en voor deze commissie is voorbereid: de opdracht, werkwijze,
beoordelingsformulier kandidaten, werving van kandidaten en de opdracht voor het
bestuur van de federatie.
De samenwerking en afstemming tussen de verschillende lotgenotenorganisaties, blijkt in
de praktijk een kwetsbaar en daardoor tijdsintensief proces.
o

Projectteam Opvolging Commissie-De Winter
Met het projectteam Opvolging Commissie-De Winter heeft overleg plaatsgevonden over
het proces om te komen tot een Koershuis op 8 januari en 5 maart; en daarna regelmatig
telefonisch.

Collectieve belangenbehartiging en lobby
De coördinator heeft de lotgenotenorganisaties ondersteund bij de collectieve belangenbehartiging
en lobby richting de leden van de Tweede Kamer. Ter voorbereiding aan het Kamerdebat, dat
oorspronkelijk gepland stond op 19 maart jl., heeft een strategiebijeenkomst met diverse
lotgenotenorganisaties plaatsgevonden op 10 maart in Arnhem. Dit heeft geresulteerd in een brief
namens het Koershuis i.o. aan de leden van de Tweede Kamer op 16 maart 2020. Uiteindelijk is het
debat geannuleerd en uitgesteld wegens de lockdown.
Eerste aanspreekpunt voor lotgenoten en voor derden
De coördinator is een eerste aanspreekpunt voor lotgenoten en derden.
Lotgenoten
Regelmatig zoeken lotgenoten contact met de coördinator. Soms voor praktische zaken als
declaraties van hun reiskosten na de meeting in Nieuwegein op 21 februari. Maar veel vaker is de
coördinator de eerste met wie men contact zoekt in een proces van bewustwording, erkenning van
hun (jeugd)ervaringen en of het zoeken naar hulp c.q. ondersteuning. Mensen worden door de
coördinator verwezen naar erkende instanties en of lotgenotenorganisaties. Afhankelijk van de
aandacht in de media voor het onderwerp neemt het aantal telefoontjes van mensen toe. Met name
in de periode rond 21 februari jl., toen bijna alle media aandacht hadden voor slachtoffers van
misbruik en de plannen van het kabinet, nam het aantal mailtjes en telefoontje sterk toe. In totaal
hebben in de periode van 1 januari 2020 tot 1 juni 2020 bijna 50 mensen contact gezocht met de
coördinator.
Derden
Er zijn ook anderen die contact zoeken met de coördinator zoals lotgenotenorganisaties die
belangstelling hebben voor het Koershuis i.o., en ook medewerkers van bijvoorbeeld Slachtofferhulp
die op zoek zijn naar specifieke informatie, of bijvoorbeeld medewerkers van kenniscentrum Movisie
die op zoek zijn contact met specifieke ervaringsdeskundigen.

Website
Met de webbeheerder is regelmatig contact en wordt informatie aangeleverd voor de voorlopige
website www.koershuis.eu
Kosten
Voor de bereikbaarheid van de coördinator is een speciaal telefoonnummer aangevraagd (0889294053) en is een separate mailaccount aangemaakt (koershuis@zorgbelanginclusief.nl), beide op
kosten van Zorgbelang Inclusief. Daarnaast heeft de coördinator 115 uur ingezet voor het
ondersteunen van het Koershuis i.o. zoals hierboven geschetst in de periode van 1 januari 2020 tot 1
juni 2020.

