24 nieuwe meldingen onderzoek Neerbosch
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31 oud-cliënten hebben zich bij het meldpunt Neerbosch gemeld met signalen van misstanden
en misbruik. 24 daarvan zijn nieuwe meldingen. Ook 8 oud-medewerkers hebben contact
gezocht met het meldpunt dat is ingesteld naar aanleiding van signalen van mogelijke
misstanden bij voormalig kinderdorp Neerbosch in de periode 1975-1985.
Melders worden te woord gestaan door de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Gelderland.
Na instemming wordt hun informatie doorgegeven als input voor onderzoek. Indien gewenst
wordt ondersteuning geboden aan de melders. Lindenhout, organisatie voor
Jeugd&Opvoedhulp, stelde een onafhankelijk onderzoek in nadat signalen binnenkwamen
over mogelijke misstanden in met name de periode 1975 1985. Het Verwey-Jonker Instituut
voert het onderzoek uit.
Annet van Zon, Raad van Bestuur van Lindenhout vindt het bewonderingswaardig dat
mensen de stap hebben durven nemen om te melden. Het is voor de mensen die het betreft
een heel grote stap om naar buiten te komen met verhalen waar ze al tientallen jaren mee
rondlopen. Soms zonder dat ze het eerder hebben gedeeld met iemand.

Na de zomerperiode
Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut wordt uitgevoerd met input van de
geanonimiseerde meldingen, de beschikbaar gestelde verslagen van eerdere meldingen bij
Lindenhout en archiefonderzoeken. Lindenhout heeft onlangs met het meldpunt en de
onderzoekers afgesproken dat meldingen tot 1 juli worden meegenomen in het onderzoek.
Annet van Zon: De periode tot 1 juli is langer dan we in eerste instantie hadden ingeschat,
maar ik vind het belangrijk dat we zoveel mogelijk signalen mee kunnen nemen en dat dus
ook iedereen die dat wil, zijn verhaal kan doen. Dat betekent overigens wel dat het onderzoek
na de zomerperiode wordt gepresenteerd, maar zorgvuldigheid gaat hier echt even boven tijd.
Lindenhout verwacht in het najaar het rapport te ontvangen en melders te kunnen informeren
over de uitkomsten van het onderzoek. Daarna worden de resultaten van het onderzoek
openbaar. Ook hier geldt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat.
Een substantieel aantal meldingen gaat over Neerbosch voor 1975, zo heeft Lindenhout
inmiddels van Zorgbelang Gelderland te horen gekregen. Vooralsnog denkt Lindenhout dat
eenzelfde onderzoek naar eerdere perioden niet meer inzichten oplevert dan de rapportage
van de commissie Samson (2012) al laat zien over de gehele jeugdzorg. Lindenhout is net als
overige jeugdzorginstellingen inmiddels aan de slag met aanbevelingen van Samson en de
daarop ingestelde commissie Rouvoet, die onlangs een kwaliteitskader aanpak seksueel
misbruik heeft opgeleverd voor de gehele sector jeugdzorg. Annet van Zon: Het Verwey
Jonker onderzoek over 1975 tot 1985 is bedoeld om meer te weten te komen over een periode
waarin er een patroon van misbruik leek te zijn binnen Neerbosch. Signalen dat dat in eerdere
periodes ook het geval was heeft Lindenhout niet, hoe erg de afzonderlijke verhalen ook zijn.
De jeugd & opvoedhulporganisatie zal het Verwey-Jonker Instituut wel vragen in hun
rapportage een analyse te maken of deze veronderstellingen kloppen met de informatie die zij

hebben gekregen. Annet van Zon: Ook al gaat het onderzoek niet expliciet over de periode
dat deze mensen iets is aangedaan, mijn excuses geldt onverkort ook voor deze mensen.
Lindenhout verleent van harte medewerking aan wat nog mogelijk is om het leed van hen
enigszins te verzachten.
Slachtoffers of getuigen van misbruik bij Neerbosch of elders kunnen zich ook na 1 juli
melden, maar dan via de landelijk ingestelde Hulplijn Seksueel Misbruik (0900-9999001 /
www.hulplijnseksueelmisbruik.nl ) en via de lotgenotengroepen.
Informatie:
Lindenhout, bestuursassistent: telefoon: 026 - 354 33 52.

