KOERSHUIS in oprichting
Jaarverslag 2020
Een nieuwe vorm
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).
In 2020 wordt geprobeerd een bestuur te formeren voor
het op te richten Koershuis.

Ontmoeting voor slachtoffers
Door de strenge coronamaatregelen is het niet mogelijk
geweest om ontmoetingen te organiseren voor slachtoffers.

Bijeenkomsten Koershuis i.o.
In 2020 komen de lotgenotenorganisaties van het Koershuis
i.o. zeven keer bijeen: 25 januari, 3 februari , 14 februari,
26 oktober, 11 november, 25 november en 16 december
2020. Bespreekpunten zijn o.a. de ontwikkeling om te
komen tot een Koershuis, de samenwerking, financiering,
en alles wat nodig is om te komen tot een gezamenlijke
stichting.
De bijeenkomsten worden ondersteund en voorbereid door
twee ondersteuners en vinden plaats in Utrecht en online
(in verbrand met de coronamaatregelen). Alle besprekingen
worden voorbereid, bijgewoond en verslagen door de twee
onafhankelijke ondersteuners (projectteamlid Opvolging
Commissie-De Winter en senior medewerker Zorgbelang
Inclusief). Het lid van het projectteam Opvolging
Commissie-De Winter neemt afscheid op 25 november 2020.

Aanbeveling 13: Verbeteren van het
hulpaanbod aan slachtoffers van geweld in
de jeugdzorg
Het is eveneens van groot belang dat
lotgenotenorganisaties blijvend
gefaciliteerd worden. De commissie doet
deze specifieke aanbeveling omdat de
subsidie aan deze groepen met ingang van
2018 door het ministerie van VWS gestopt
is. Het is van belang dat getroffenen in de
komende jaren een platform hebben waar
laagdrempelige activiteiten kunnen
plaatsvinden. Deze groepen voorzien in een
behoefte. Het is daarnaast nodig dat hun
bekendheid vergroot wordt. Eind 2017
hebben zeven lotgenotenorganisaties
gericht op getroffenen zich verenigd in het
initiatief ‘Het Koershuis’. In hun plan
worden verschillende activiteiten
aangeboden, zoals groepsbijeenkomsten,
gespreksgroepen, empowerment en
persoonlijk contact. Deze
lotgenotengroepen moeten begeleiding
krijgen van Slachtofferhulp Nederland.
Bron: Onvoldoende beschermd. Geweld in
de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot
heden. Commissie Onderzoek naar Geweld
in de Jeugdzorg.

Selectiecommissie
Om te komen tot een bestuur voor het Koershuis wordt een selectiecommissie aangesteld. Hierin
zitten vertegenwoordigers van de betrokken lotgenotenorganisaties. De selectiecommissie komt zes
keer bijeen. Werkwijze, profielschetsen, beoordelingscriteria, structuur selectiegesprekken,
vacaturetekst en een planning, worden besproken en vastgesteld. De selectiecommissie maakt
gebruik van de sollicitatiecode 2020 van het Netwerk voor HR-professionals. Van alle vergaderingen
worden verslagen gemaakt.
Er worden gesprekken gevoerd met zeven kandidaten. Aan de gesprekken neemt een onafhankelijke
procesbegeleider vanuit het ministerie deel. Uiteindelijk worden twee kandidaten geselecteerd. Met
hen zijn twee en respectievelijk drie gesprekken gevoerd.
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Geen Koershuis
Op 26 oktober 2020 wordt gezamenlijk een opdracht vastgesteld door de lotgenotenorganisaties
voor het nieuwe bestuur. De twee kandidaat bestuursleden nemen deel aan de vergaderingen op 11
en 25 november 2020. In de praktijk blijkt dat de samenwerking en afstemming van de
lotgenotenorganisaties met deze kandidaat bestuursleden, een spannend en weerbarstig traject te
zijn. Enkele leden en de onafhankelijke ondersteuners hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in
een zorgvuldig proces om te komen tot een bestuur voor het Koershuis i.o. Desondanks ontstaat er
verschil van inzicht over visie, doelstelling, wijzen van opereren en naar buiten treden. De kandidaat
bestuursleden treden in december 2020 terug.
Het is uiteindelijk niet gelukt om, ondanks alle zorgvuldigheid, een bestuur te formeren. De
lotgenotenorganisaties betreuren de gang van zaken.

Meeting lotgenoten met bewindslieden
Op 21 februari 2020 vindt er in Nieuwegein een meeting plaats voor de slachtoffers met de
bewindslieden in Nieuwe Gein. De lotgenotenorganisaties en het Koershuis i.o. presenteren zich in
standjes en gaan met bezoekers in gesprek. Tijdens deze bijeenkomst kunnen alle deelnemers een
keuze maken uit een aantal logo’s voor het Koershuis i.o. De keuze valt op het logo met de meeste
stemmen.

Bijeenkomsten met projectteam
De ministeries van J&V en VWS stellen een projectteam in (projectteam Opvolging Aanbevelingen
Commissie-De Winter). Dit team organiseert bijeenkomsten met lotgenotengroepen ter
voorbereiding op de implementatie van de aanbevelingen van de Commissie De Winter. Ook brengt
het team een nieuwsbrief uit en organiseert het enkele bijeenkomsten met de verantwoordelijk
bewindslieden. De lotgenotengroepen vanuit het Koershuis i.o. nemen deel aan deze bijeenkomsten.
Daarnaast vinden er rondetafelgesprekken plaats met vertegenwoordigers van jeugdzorgaanbieders.
Ook hieraan nemen de lotgenotengroepen deel.

Bereikbaar voor slachtoffers
Regelmatig zoeken mensen contact met de coördinator; dit is belegd bij Zorgbelang Inclusief. Soms
voor praktische zaken als declaraties of zaken als de financiële regeling van het kabinet. Soms zoeken
mensen andere lotgenoten of een luisterend oor. Mensen worden door de coördinator verwezen
naar erkende instanties en of lotgenotenorganisaties. In 2020 bellen in totaal 86 mensen met de
coördinator.

Bereikbaar voor 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 kenniscentra als
Movisie en Trimbos die op zoek zijn contact met specifieke ervaringsdeskundigen. Hierin probeert de
coördinator mensen te verbinden met elkaar.

Politieke lobby
In 2020 worden twee brieven naar de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd: op
16 maart en 8 december 2020. In deze brieven vragen de lotgenotenorganisaties aandacht voor de
zorgen en vragen vanuit hun lotgenoten. De brieven zijn voorbereid ivm de Kamerdebatten op 16
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maart (uiteindelijk is het debat geannuleerd en uitgesteld wegens de lockdown) en 15 december
2020. Deze brieven zijn gedeeld met de achterban via de website van het Koershuis i.o.

Financiering
Zie separate verantwoording. De financiering loopt via Stichting SKIP op verzoek van het ministerie
van VWS.

Website
De website van de stichting is heel basaal: de lotgenotenorganisaties die bij de opstart van het
Koershuis i.o. waren betrokken staan vermeld op de site met een verwijzing naar de eigen website.
Zie https://www.koershuis.eu/

Ondersteuning
Voor de ondersteuning van het Koershuis i.o. wordt op tijdelijke basis een
coördinator/onafhankelijke ondersteuner aangesteld. Deze inzet wordt separaat verantwoord in
rapportages aan de lotgenotenorganisaties. Daarnaast is er tijdelijke procesondersteuning vanuit het
projectteam Opvolging Aanbevelingen Commissie-De Winter.

