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Inleiding
De federatie KoersHuis i.o. is een samenwerkingsverband van De Ongeziene Blinden, Licht
verstandelijke beperking (LVB), 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/onafhankelijk
ondersteuner. 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 en het
proces om te komen tot een Koershuis i.o., waarbij er nauw wordt samengewerkt met de
projectleider van het projectteam Opvolging Commissie-De 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.
In de periode van 1 oktober tot 31 december 2020 heeft de inzet zich gefocust op het
ondersteunen van de lotgenotenorganisaties en de geselecteerde kandidaat bestuursleden
om te komen tot een bestuur voor het Koershuis i.o.
Er vinden vier vergaderingen plaats op 26 oktober, 11 november, 25 november en 16
december 2020.
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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 regelmatige basis telefonisch en of online.

Collectieve belangenbehartiging en lobby
In deze periode is een brief opgesteld op verzoek van de leden van het Koershuis i.o. en naar de
leden van de Tweede Kamer gestuurd op 8 december 2020 ivm het Kamerdebat op 15 december
2020.

Eerste aanspreekpunt voor lotgenoten en voor derden
De coördinator is een eerste aanspreekpunt voor lotgenoten en derden.
Lotgenoten
Regelmatig zoeken mensen contact met de coördinator. Soms voor praktische zaken als declaraties
of zaken als de financiële regeling van het kabinet. Soms zoeken mensen lotgenoten of een
luisterend oor. Mensen worden door de coördinator verwezen naar erkende instanties en of
lotgenotenorganisaties. In totaal hebben in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2020 18
mensen contact gezocht met de coördinator.
Derden
Er zijn ook anderen die contact zoeken met de coördinator zoals het Trimbos in verband met vragen
en voorbereidingen voor een project dat voortkomt uit de aanbevelingen van het rapport De Winter
en het zoeken naar mensen met ervaringen voor de website Blijvend Vertellen.
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 48 uur ingezet voor het
ondersteunen van het Koershuis i.o. zoals hierboven geschetst in de periode van 1 oktober tot 31
december 2020.

