Aan het Ministerie van VWS
T.a.v. de Directeur Jeugd,
Via het Subsidieplein verstuurd
Betreft: aanvraag verlenging van een projectperiode
Van: Stichting SKIP p/a Postbus 63 3940 AB Doorn
Doorn, 1 december 2017
Geachte directie Jeugd,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Op 16 november jl. hebben wij een constructief, regulier overleg gehad met vertegenwoordigers van
uw directie. In dit gesprek is onder andere gesproken over een mogelijke verlenging van subsidie aan
onze organisatie. Dit naar aanleiding van het gegeven dat van een nieuwe subsidieaanvraag ná 31
december 2017 geen sprake kan zijn, gezien de brief van staatssecretaris van Rijn d.d. 17 oktober
2017.
Naar aanleiding van ons schrijven d.d. 30 september 2013 plus de aanvullende toelichting van 5
november 2013 is in uw antwoord d.d. 15 januari 2014 met kenmerk sp/64235/2013 aan de Stichting
SKIP subsidie verleend voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017. Dat u bereid
bent geweest projectsubsidie te verlenen voor de bedoelde SKIPactiviteiten zijn wij u ( mede namens
de lotgenoten) zeer erkentelijk.
Van de brief aan de Tweede kamer: “Geweld in afhankelijkheidsrelaties” ( kenmerk 1240279-16803DMO) d.d. 17 oktober 2017 hebben wij kennis genomen. In deze brief van uw staatssecretaris Dhr.
van Rijn geeft hij bij punt 4.1 aan dat de slachtofferorganisaties in 2014 en 2015 een forse
onderbesteding van de subsidies laat zien.
De geschreven mededeling dat het aantal meldingen van slachtoffers bij de slachtofferorganisaties
verder afneemt roept bij ons de nodige vraagtekens op. Na het sluiten van het meldpunt commissie
Samson- SKIP heeft zich in 2012 tot taak gesteld enkel in te zetten binnen het domein Jeugdzorg- is er
heden een andere omstandigheid ontstaan. De commissie Geweld Jeugdzorg heeft opnieuw een
meldpunt voor diverse slachtoffergroepen opgezet, waardoor weer meer Jeugdzorgslachtoffers SKIP
weten te vinden en daar (emotionele) steun zoekt. Er is geen dalende lijn van melders, maar juist een
stijgend aantal, dat onderling contact wenst te hebben met ervaringsdeskundigen. Juist voor deze
groep Jeugdzorgslachtoffers plus de LVB-ers, blindeninstituten en psychiatrie is een eigen
onafhankelijke lotgenotenorganisatie van groot belang. Met de genoemde doelgroepen en de
commissie Geweld Jeugdzorg heeft stichting SKIP frequent contact, SKIP ondersteunt deze groepen

sinds 2014 daar waar kan en mag. Door alle betrokkenen wordt dit als aanvullend en ondersteunend
ervaren.

U schrijft in uw brief van d.d. 15 januari 2014 er veel belang aan te hechten dat SKIP de activiteiten
goed afstemt met Slachtofferhulp Nederland. Dit om ervoor te zorgen dat er een samenhangend
pakket van diensten ontstaat ten behoeve van de slachtoffers van seksueel misbruik in de Jeugdzorg.
SKIP heeft sinds 2013 minimaal vier keer per jaar overleg met Slachtofferhulp Nederland.
Slachtofferhulp Nederland is overtuigd van de toegevoegde waarde van slachtofferorganisatie SKIP.
Sterker; Slachtofferhulp Nederland geeft zelf aan deze maatwerkdiensten aan slachtoffers in deze
doelgroep niet te kunnen bieden.
De afgelopen jaren is er in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland onder andere een
opleidingstraject gestart voor enthousiaste vrijwilligers van SKIP. Deze vrijwilligers zijn inmiddels
dusdanig opgeleid in diverse trajecten dat zij in staat zijn zelf als ervaringsdeskundigen
spreekbeurten, scholing en voorlichting te geven om misbruik bespreekbaar te maken bij
Jeugdzorginstellingen, LVB-organisaties, blindeninstituten, psychiatrie, etc. Dit is en wordt door de
leidinggevenden, medewerkers, patiënten, ouders en personen in opleiding binnen de instellingen
als zeer welkom ervaren. Zo houden wij o.a. ook het Rapport van de commissie Samson helder. Voor
de andere gedane activiteiten willen wij u wijzen op de SKIP jaarverslagen 2014, 2015 en 2016. Zie
hiervoor de bijlagen.
Terugkomende op de onderbesteding: Stichting SKIP heeft, de oorzaak is u bekend, een
onderbesteding en voelt zich vanuit de verantwoordelijkheid aan de lotgenoten verplicht, maar ook
gemotiveerd om een aanvraag bij u in te dienen voor het verlengen van het verleende
projectsubsidie 2014- 2017. Wij zijn van mening dat onze organisatie na 31 december 2017 niet mag
stoppen. We zijn er van overtuigd dat we minstens moeten doorgaan tot het moment dat de
commissie Geweld Jeugdzorg met haar rapport naar buiten komt, dit zal zijn in de herfst van 2018.
Afhankelijk van de conclusies en aanbevelingen die de commissie zal doen en welk vervolg dat zal
krijgen na politieke behandeling hiervan zullen wij dan kunnen besluiten wat een en ander voor
gevolg heeft voor SKIP.

Samenvattend:
Wij vragen u onze subsidieperiode te verlengen tot en met 2019 en ons daardoor in de gelegenheid
te stellen met de niet-bestede middelen uit de periode 2014 – 2017 lotgenoten te blijven
ondersteunen totdat de bevindingen van de commissie Geweld Jeugdzorg voor een passende
opvolging gaan zorgen. Hiermee blijven de positieve effecten van de al verstrekte subsidie ook na
afloop van het huidige subsidietijdvak merkbaar voor de lotgenoten en andere betrokkenen.
Hoogachtend,
Barth van Eeten, voorzitter

Paul de Ridder, secretaris

Bijlagen: jaarverslagen en jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016

Stefan Franken, penningmeester

