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1

Inleiding

Op 16 augustus 2010 werd de Commissie Samson ingesteld die onder meer tot taak had om
onderzoek te doen naar:
 signalen van seksueel misbruik van minderjarigen die onder de verantwoordelijkheid van
de overheid in (rijks)inrichtingen en pleeggezinnen zijn geplaatst;
 de bekendheid van de overheid met deze signalen;
 de reactie van de overheid op deze signalen;
 de huidige mechanismen voor het signaleren van seksueel misbruik.
In februari 2012 organiseerde de Commissie Samson een bijeenkomst voor slachtoffers van
seksueel misbruik. Hierna besloten slachtoffers van seksueel misbruik binnen jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen om naast de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik
(KLOKK, domein Deetman) een organisatie op te richten die zich zou gaan inzetten voor
deze slachtoffers. De stichting Seksueel Kindermisbruik in Instellingen en Pleeggezinnen
(SKIP) werd daarmee een feit. Naast deze stichting werd met een vergelijkbare doelstelling
de vereniging Nederland Heelt opgericht.
Op 8 oktober 2012 bracht de Commissie Samson zijn rapport ‘Omringd door zorg, toch niet
veilig. Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden’
uit. Naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Samson1 bood de Minister van
Veiligheid en Justitie samen met de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) op 29 oktober 2012 namens het kabinet
excuses aan aan iedere volwassene en aan ieder kind dat onder de verantwoordelijkheid
van de overheid in een pleeggezin of een jeugdinstelling is geplaatst en daar vervolgens
slachtoffer is geworden van seksueel misbruik. Wat er in instellingen en pleeggezinnen is
voorgevallen, zo stelde de Minister, is absoluut verwerpelijk, niet te tolereren en buitengewoon betreurenswaardig.
In het najaar van 2012 onderzocht een ‘verkenner’, in opdracht van het ministerie van VWS,
hoe binnen het domein van de Commissie Samson de vereniging Nederland Heelt en stichting SKIP zich inzetten voor slachtoffers van seksueel misbruik onder meer ten aanzien van
de doelstellingen, activiteiten, beoogde resultaten, achterbannen, organisatievorm- en structuur en financieringsbehoeften. Het onderzoek van deze verkenner leidde onder meer tot
een serie gesprekken met het ministerie van VWS en tussen beide organisaties onderling
om te bezien hoe verdere samenwerking vorm kon krijgen.
In vervolg op deze gesprekken maakten de besturen van beide organisaties in maart 2013
de principeafspraak om beide organisaties op te heffen en gezamenlijk een nieuwe stichting
op te richten. In mei 2013 besloot de vereniging Nederland Heelt echter af te zien van verdere samenwerking en gaf aan zelfstandig verder te gaan. De stichting SKIP nam hierna het
besluit haar voorgenomen activiteiten zelf verder vorm te geven en vanaf het najaar van
2013 activiteiten voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen jeugdzorginstellingen en
pleeggezinnen te organiseren.
De overheid heeft inmiddels erkend dat slachtoffers van seksueel misbruik primair behoefte
hebben aan erkenning en hulp. Daarom subsidieert zij Slachtofferhulp Nederland (SHN)
onder andere ten behoeve van de Hulplijn Seksueel Misbruik en individuele ondersteuning
van slachtoffers (juridisch, praktisch en emotioneel). Het ministerie van VWS heeft de lotgenotenorganisatie stichting SKIP uitgenodigd om in aanvulling op de activiteiten van SHN

1

‘Omringd door zorg, toch niet veilig’, Seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 1945 tot heden.
Rapport commissie-Samson, 8 oktober 2012, Boom, Amsterdam
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specifieke lotgenotenactiviteiten te ontplooien om slachtoffers van seksueel misbruik te
ondersteunen.
In het eerste plan van november 2013 werd aangegeven welke activiteiten stichting SKIP
ging ondernemen en hoe zij haar organisatie daarbij wilde vormgeven om dit aanbod te
organiseren.
In het voorjaar van 2015 is zowel door SKIP als door het Ministerie van VWS geconstateerd
dat het oorspronkelijk Activiteiten- en organisatieplan niet meer actueel is. De praktijk heeft
aangetoond dat sommige dingen anders lopen dan werd voorzien in november 2013. Vandaar dat besloten is de plannen te actualiseren voor de jaren 2016 en 2017.
Leeswijzer
In dit activiteiten- en organisatieplan wordt na deze inleiding achtereenvolgens ingegaan op de
missie en doelgroepen van stichting SKIP (§ 2), het profiel en de samenwerking(relaties) (§ 3)
en de kerntaken (§ 4). Hierna wordt de activiteiten van stichting SKIP besproken (§ 5) en wordt
ingegaan op de organisatie van stichting SKIP (§ 6). Het plan is voorzien van een financiële
paragraaf en een (samenvattende) begroting (§ 7). In de bijlagen is vooral praktische informatie opgenomen.
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2

Missie & doelgroepen

2.1

Missie

Stichting SKIP heeft de volgende missie geformuleerd:
Stichting SKIP is een organisatie voor lotgenoten die in hun jeugd onder verantwoordelijkheid van de overheid, in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel zijn
misbruikt. Wij willen verbondenheid creëren en ruimte bieden voor herkenning en erkenning.
Wij organiseren verschillende activiteiten voor lotgenoten en waar nodig gaan wij samen op
zoek naar mogelijkheden voor aanvullende en/of passende hulp.
Daarnaast is Stichting SKIP er ook voor (jonge) mensen die vandaag de dag binnen jeugdzorginstellingen en/of pleeggezinnen seksueel misbruikt worden/zijn. Omdat ook zij behoefte
hebben aan herkenning en erkenning geeft Stichting SKIP niet alleen een stem aan het kind
van toen, maar ook aan het kind van nu. Wij willen de spreekbuis zijn voor iedereen die zijn
of haar verhaal niet kan of durft te vertellen.
Stichting SKIP is er tenslotte niet alleen voor slachtoffers, maar wil ook een toegankelijke
gesprekspartner zijn voor jeugdzorginstellingen, ministeries en andere betrokken partijen,
waardoor ruimte kan ontstaan voor acceptatie, begrip en respect van slachtoffers.

Definitie seksueel misbruik
Onder ‘seksueel misbruik van kinderen’ verstaat stichting SKIP seksueel contact van (jong)
volwassenen met kinderen jonger dan 18 jaar (tot 1988 21 jaar).2 Deze lichamelijke contacten zijn tegen de zin van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk, dwingen het kind of weten door hun overwicht te
bereiken dat het kind geen nee durft te zeggen tegen seksuele toenaderingen, al dan niet
gepaard met psychische en/of fysieke mishandelingen.
Voor het onderzoek naar seksueel misbruik van jeugdigen die op gezag van de overheid in
instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst, wordt hier onder tevens begrepen seksueel
misbruik van groepsgenoten waartegen de volwassene uit hoofde van zijn functie bescherming had moeten bieden.

2.2

Doelgroepen

Stichting SKIP is een lotgenotenorganisatie die zich met haar activiteiten richt op de volgende
doelgroepen:
Primair
 Mensen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt in een (rijks)instelling;
 Mensen die in hun jeugd seksueel zijn misbruikt in een pleeggezin;
 Kinderen en jongeren die vandaag de dag seksueel misbruikt worden in een jeugdzorginstelling of pleeggezin;
 Familieleden en partners van slachtoffers.
Secundair
 overheden (landelijk, provinciaal, lokaal);
2

Definitie uit het rapport van de commissie-Samson, Amsterdam, 8 oktober 2012.
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zorgaanbieders;
zorgverleners;
maatschappelijke organisaties ('middenveld');
onderwijsinstellingen;
media;
etc.
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3
3.1

Profiel & samenwerkingsrelaties
Profiel

Stichting SKIP beschouwt zichzelf als DE organisatie voor mensen die toen of nu seksueel
misbruikt zijn in een jeugdzorginstelling of pleeggezin. Zij ziet zichzelf primair als een lotgenotenorganisatie, die zelf regie voert over de wijze waarop de eigen organisatie wordt vormgegeven om slachtoffers te ondersteunen en bij te staan. Vanuit deze eigen kracht laat
stichting SKIP zien dat zij een belangrijke functie kan vervullen voor zowel slachtoffers als
voor de jeugdzorg.
Op landelijk niveau vertegenwoordigt stichting SKIP circa 5000 tot 10.000 mensen die in hun
jeugd seksueel misbruikt zijn in een jeugdzorginstelling of pleeggezin.3 Op alle terreinen
waarop belangen van deze mensen in het geding zijn, zal stichting SKIP als spreekbuis naar
buiten optreden. Daarbij ziet zij zichzelf ook als de spreekbuis voor iedereen die zijn of haar
verhaal niet kan of durft te vertellen.
Omgekeerd is stichting SKIP voor alle relevante veldpartijen, maatschappelijke organisaties en
(rijks)overheid hèt aanspreekpunt als er belangen aan de orde zijn van mensen die in hun
jeugd seksueel misbruikt zijn in een jeugdzorginstelling of pleeggezin. Het profiel van stichting SKIP kan daarnaast als volgt gekenmerkt worden:
Intern
 democratische manier van werken en besluiten;
 uitgaan van eigen kracht;
 vrijwilligersorganisatie; inzet van lotgenoten (ervaringsdeskundigheid) op alle niveaus;
 serviceorganisatie; vragen van lotgenoten zijn sturend voor het beleid en het aanbod van
activiteiten;
 actief op zowel landelijk als decentraal (regionaal) niveau;
 communicatief, open voor dialoog;
 alert en efficiënt bestuur.
Extern
 deskundig op basis van eigen ervaringen (ervaringsdeskundigheid);
 gelijkwaardige, betrouwbare en toegankelijke gespreks- en onderhandelingspartner;
 actief op zowel landelijk als decentraal (regionaal) niveau;
 netwerkorganisatie, strategische allianties en partnerships;
 duidelijk en krachtig communicatiebeleid.

3.2

Samenwerkingsrelaties

Op het gebied van seksueel misbruik zijn verschillende organisaties actief. Al naar gelang het
onderwerp zijn bondgenootschappen met verwante organisaties of strategische allianties met
andere partijen, zoals Slachtofferhulp Nederland, andere organisaties in het Netwerk Herstel,
Jeugdzorg Nederland, KLOKK, VPKK, WOMP, Revief aangegaan.
Met sommige organisaties vindt al een regelmatige, intensieve uitwisseling plaats. Met andere
organisaties is het contact om uiteenlopende redenen nu nog minder intensief dan gewenst.
In 2015 heeft SKIP het initiatief genomen om met een viertal andere lotgenotenorganisaties te
verkennen of, en zo ja, hoe we kunnen komen tot een intensieve vorm van samenwerking. In
het najaar van 2015 zal dit leiden tot een “bouwdag”, waar we gezamenlijk concrete voorstellen
3

Schattingen gebaseerd op Rapport commissie-Samson, Amsterdam, 8 oktober 2012.
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formuleren, waarover daarna besloten zal worden in de afzonderlijke organisaties.
De gemeenschappelijke droom is: een (virtueel) huis, een vaste plek, een loket dat in bezit is
van een duidelijke sociale kaart (van en voor lotgenoten). Vanuit deze basis kun je mensen
doorverwijzen naar de juiste afzonderlijke lotgenotengroep.
De samenwerkingsrelatie met Slachtofferhulp Nederland (SHN) is extra speciaal. SHN is, op
verzoek van de overheid, onder meer verantwoordelijk voor de Hulplijn Seksueel Misbruik,
biedt individuele ondersteuning aan slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd- en
pleegzorg en organiseert lotgenotengroepen. Stichting SKIP biedt daarnaast een aanvullend
aanbod, vooral voorlichting en informatievoorziening dat nadrukkelijk gebaseerd is op ervaringsdeskundigheid en waarbij het contact tussen lotgenoten centraal staat.
Stichting SKIP doet dit in nauw overleg en met ondersteuning van SHN. Dit is belangrijk
omdat sommige slachtoffers zich rechtstreeks melden bij SHN, maar anderen er de voorkeur aan geven zich primair bij stichting SKIP, als lotgenotenorganisatie, te melden. Beide
organisaties zijn toegankelijk voor slachtoffers, vullen elkaar aan en daar waar nodig verwijzen zij naar elkaar. In het belang van slachtoffers wordt het aanbod van beide organisaties
op elkaar afgestemd.
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4

Kerntaken

Stichting SKIP heeft de volgende drie kerntaken:
A. Voorlichting & informatievoorziening
B. Lotgenotencontact
C. Preventie & beleidsbeïnvloeding
Ad A:

Voorlichting & informatievoorziening

Ieder slachtoffer van (seksueel) misbruik heeft recht op kansen tot herstel. Het liefst zo
vroeg mogelijk na het misbruik. In de verhalen van slachtoffers kan beluisterd worden hoe
de schade van het misbruik in alle facetten van het leven is doorgedrongen. Verhalen over
isolement, kapotte (familie)relaties, het leven met een uitkering, psychiatrische opnames,
suïcidegedachten, verslavingen, schulden en de bijbehorende dreigende huisuitzettingen.
Mensen die niet hersteld zijn van deze trauma’s ontbreekt het in de meeste gevallen aan de
veerkracht om een nieuwe tegenslag te boven te komen. Tegenslag zorgt vaak voor een
trigger naar de nooit geheelde wonden van vroeger.
Het pad naar persoonlijk herstel is voor een ieder zeer individueel en vergt maatwerk. Dit
pad begint altijd met het geven van informatie en voorlichting. Stichting SKIP geeft voorlichting en informatie op basis van ervaringsdeskundigheid. De specifieke informatie die lotgenoten binnen stichting SKIP hebben opgedaan, biedt nieuwe melders steun waardoor zij zich
sneller gehoord en begrepen voelen.
Naast voorlichting en informatie aan slachtoffers over relevante zaken en de weg naar herstel geeft stichting SKIP ook voorlichting op scholen, binnen instellingen en maatschappelijke organisaties.
Ad B:

Lotgenotencontact:

Bij lotgenotencontact gaat het om het 'uitwisselen van kennis, ervaring en steun tussen
mensen met vergelijkbare ervaringen; in dit geval mensen die seksueel misbruikt zijn in een
jeugdzorginstelling of pleeggezin. Lotgenotencontact:
 levert 'een beter zelfgevoel’ op;
 biedt (h)erkenning en wederzijdse ondersteuning;
 levert kennis en vaardigheden op (zelfmanagement); en
 kan preventief werken ten aanzien van gebruik van (zorg)voorzieningen.
Lotgenotencontact is een uiterst belangrijk middel om mensen met elkaar te verbinden. Via
lotgenotencontact kunnen mensen hun ervaringen delen en elkaar steun geven. Het gaat er
om de krachten van een individu te mobiliseren en deze in te zetten om persoonlijke doelen
en inzichten te verkrijgen; een positievere kijk op de persoonlijke situatie is het resultaat.
Daarnaast zijn erkenning, oprechte excuses en een passende schadevergoeding belangrijk
en kunnen voor een gevoel van genoegdoening zorgen.
Lotgenotencontact werkt helend en zet lotgenoten in hun eigen kracht. Het vormt de kern
van de stichting SKIP. In het lotgenotencontact speelt ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol. Wat mensen hebben meegemaakt kunnen zij delen, zodat ze weten dat zij niet de
enigen zijn. Lotgenoten kunnen veel van elkaar leren en steun bij elkaar vinden. Voor hen is
dit enorm belangrijk en het is een waardevolle en wezenlijke aanvulling op professionele
hulpverlening.
Een belangrijk punt van aandacht is dat heel veel medelotgenoten van stichting SKIP nog
niet zijn bereikt. Het is een moeilijk benaderbare groep met veel wantrouwen jegens de
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overheid en de zorginstellingen; een gevoel van (her)bevoogding ligt diepgeworteld. Het is
van groot belang om deze groep in beeld te krijgen en mee te nemen in een traject van
herstel.
Ad C:

Preventie & beleidsbeïnvloeding

Preventie wordt pas werkelijk betekenisvol als er ook recht wordt gedaan aan de slachtoffers
uit het verleden. Stichting SKIP is van mening dat de overheid en ook jeugdzorginstellingen
zich niet alleen moeten richten op het implementeren van preventieprotocollen. De ogen
mogen niet gesloten worden voor de schade die al is aangericht. Juist door heel goed naar
de gevolgen te kijken en zich daar verantwoordelijk voor te voelen, ontstaat een groter preventiebewustzijn binnen de overheid, jeugdzorginstellingen en hopelijk in de gehele samenleving. De bereidheid om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om te leren van het
verleden, door slachtoffers een stem te geven en het grote taboe te doorbreken. Dan kan er
in een open cultuur ruimte gegeven worden aan erkenning, pijn en kracht om van daaruit te
bouwen aan een gezond, open en transparant preventiebeleid.
Preventie is voor stichting SKIP eveneens het pleiten voor een goede traumaverwerking om
te voorkomen dat slachtoffers van misbruik hun hele leven getraumatiseerd blijven en deze
trauma’s, in wat voor vorm dan ook, weer doorgeven aan volgende generaties. Trauma’s
moeten geheeld worden en niet doorgegeven. Mensen met onverwerkte jeugdtrauma’s
worden vaak grootgebruikers binnen de GGz en de verslavingszorg en doen veel vaker een
beroep op de algemene gezondheidszorg. Goede traumaverwerking, waarbij professionals
en ervaringsdeskundigen samenwerken, vergt op korte termijn een investering die uiteindelijk ook kostenbesparend zal werken voor de hele samenleving. Wij zien daarin samenwerkingsmogelijkheden tussen lokale jeugdzorg, de trauma-expertisecentra en stichting SKIP.
‘Waakhondfunctie’
Naast het geven van voorlichting en informatie vanuit ervaringsdeskundigheid, de organisatie van lotgenotencontact en een bijdrage aan preventie van seksueel misbruik wil stichting
SKIP ook een zogeheten ‘waakhondfunctie’ vervullen. Deze functie houdt in dat ontwikkelingen ten aanzien van preventie en het bespreekbaar maken van misbruik, in de jeugdzorg,
de organisaties in het netwerk herstel, schadefonds, etc. kritisch worden gevolgd om daar
waar nodig aandacht te vragen voor mensen die seksueel misbruikt zijn in een jeugdzorginstelling of pleeggezin. Deze zogeheten ‘waakhondfunctie’ geldt ook voor de implementatie
van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Samson en de werkzaamheden van
de commissie Rouwvoet. Gebleken is dat het noodzakelijk is vanuit het perspectief van
slachtoffers van seksueel misbruik de vinger aan de pols te houden om te voorkomen dat de
aandacht voor de problematiek van deze mensen ondersneeuwt in de bureaucratie.
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5

Activiteiten

5.1

Voorlichting & informatievoorziening

5.1.1

Telefoonlijn

De telefoonhulplijn van stichting SKIP wordt opgeheven. De energie en de kosten wegen
niet op tegen het matige gebruik dat er van de telefoonhulplijn wordt gemaakt.
SKIP is natuurlijk wel telefonisch bereikbaar via het secretariaat en de coördinator (via Zorgbelang Gelderland). Deze telefoonnummers staan vermeld op de website
Als een slachtoffer telefonisch contact zoekt met de Hulplijn Seksueel Misbruik van de SHN,
maar toch liever in contact wil komen met een lotgenoot, dan begeleidt Slachtofferhulp Nederland het slachtoffer zo gewenst naar stichting SKIP.
5.1.2

Website, digitale nieuwsbrief.

Stichting SKIP heeft een eigen website. Deze is drempelvrij volgens de geldende webrichtlijnen en de W3C- toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG). Het doel van de website is om slachtoffers en derden laagdrempelig informatie te verstrekken en te verwijzen naar de diverse
ondersteuningsmogelijkheden. Stichting SKIP zal de website ook benutten om slachtoffers in
staat te stellen steunbewijs te verzamelen.
De website is volledig vernieuwd en deze is in de lucht gegaan in augustus 2015. Een lotgenoot is webmaster en is er een bestuurslid dat verantwoordelijk is voor sociale media en
publiciteit (waaronder de website).
Naast de website zal een aantal keren per jaar een digitale nieuwsbrief verschijnen. Hierop
kunnen slachtoffers en andere geïnteresseerden zich rechtstreeks abonneren. Ook wordt
gebruik gemaakt van sociale media, zoals Twitter en Facebook.
Om de website onder de aandacht te brengen en slachtoffers aan te moedigen om zich bij
stichting SKIP te melden, zal blijvend aanvullende publiciteit (o.a. free publicity) gezocht
worden.
Er is een folder met informatie om mee te nemen beschikbaar. Deze wordt verspreid bij
voorlichting op scholen, via reguliere zorgkanalen, bij seminars, in bibliotheken, via vrijwilligers, etc.
5.1.3

Voorlichting door ambassadeurs

Stichting SKIP geeft gastlessen en lezingen op verzoek, o.a. op scholen (zowel middelbaar
onderwijs als beroepsopleidingen), huisartsenopleidingen en arbodiensten. Het doel hiervan
is duidelijk te maken hoe slachtoffers van (seksueel) misbruik vaak lijden aan een (niet of
nauwelijks) onderkende Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Slaapstoornissen,
angststoornissen, verslavingen maken vaak deel uit van hun leven en maken het verre van
eenvoudig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Voor plotselinge terugval
in het dagelijks functioneren en uitval in het arbeidsproces is nog te weinig erkenning en
herkenning. Niet tijdig ingrijpen, leidt tot arbeidsverzuim en niet zelden tot een WAOuitkering. Zowel professionele hulpverlening als empowerment, lotgenotencontact en eigen
kracht initiatieven zijn noodzakelijk.
Voorlichting wordt gegeven door competente ervaringsdeskundigen; de zogenaamde ambassadeurs van stichting SKIP. Voor gastlessen is geen vast format (men vertelt zijn of haar
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eigen verhaal), maar aan het begin van de lezing of spreekbeurt wordt ter introductie van de
ambassadeur van stichting SKIP gebruik gemaakt van een standaard PowerPoint of Prezipresentatie. Hiermee wordt voor toehoorders duidelijk wat stichting SKIP is en doet en wordt
de lezing in een context geplaatst. Via de website en directe contacten wordt dit aanbod
bekend gemaakt en wordt nadere informatie gegeven (aanvragen, eventuele kosten, etc.).

5.2

Lotgenotencontact

Stichting SKIP is primair een lotgenotenorganisatie en streeft er naar dat slachtoffers die tot
de doelgroep van de stichting behoren, zich melden en begeleiding krijgen.
Ook Slachtofferhulp Nederland (SHN) organiseert lotgenotengroepen voor slachtoffers.
Deze worden volgens een vast stramien georganiseerd, waarin ruimte is voor de thema's die
de deelnemers willen bespreken. SHN werkt met groepen van ongeveer 8 personen en deze
groepen komen ongeveer 8 keer bijeen. Rechtstreeks of via stichting SKIP kunnen deelnemers voor deze bijeenkomsten worden aangemeld.
Naast de activiteiten van SHN verzorgt stichting SKIP ook zelf verschillende vormen van
lotgenotencontact. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de persoonlijke wensen en omstandigheden. Dit betekent vaak maatwerk en de melder bepaalt zelf de vorm en mate van hulp.
Empowerment van de melder staat hierbij centraal. Slachtoffers kunnen kiezen voor verschillende vormen van ondersteuning. Het gaat daarbij het om de volgende activiteiten:
 lotgenotendagen (specifiek thema of voor een deel van de doelgroep);
 maatjesproject;
 intervisie
5.2.1

Lotgenotendagen

Stichting SKIP organiseert minimaal vier keer, verspreid over het jaar, centraal in het land
bijeenkomsten waarop informatie en nieuws uitgewisseld wordt en ervaringen worden gedeeld. Doel is het bevorderen van contacten tussen slachtoffers van seksueel misbruik in
instellingen en pleeggezinnen en informatievoorziening. Het delen van ervaringen leidt tot
(h)erkenning, bewustwording en het benutten van ervaringsdeskundigheid. Bestuur en vrijwilligers bereiden deze dagen voor. Op verzoek van stichting SKIP is SHN bereid voor deze
bijeenkomsten psychosociale ondersteuning en inhoudelijke deskundigheid beschikbaar te
stellen. Er wordt naast een plenair gedeelte een aantal workshops georganiseerd over, door
lotgenoten aangedragen, relevante onderwerpen. Via de website en middels direct mailcontact worden lotgenoten uitgenodigd voor deze landelijke contactdagen. Er nemen gemiddeld
ongeveer 30 personen per bijeenkomst deel.
5.2.2

Ondersteuning door ‘maatjes’

Nadat een slachtoffer contact opgenomen heeft met stichting SKIP (telefoon, website, zie
ook 5.1.1 en 5.1.2) wordt aan de melder, voor zover hij of zij dat ook wenst, een zogeheten
‘maatje’ gekoppeld. Als andere betrokkenen daarmee instemmen, kan het 'maatje' het
slachtoffer begeleiden, bijvoorbeeld bij slachtoffer-dadergesprekken. Het maatje zal het
slachtoffer ondersteuning bieden door middel van het ‘Persoonlijke cirkeltraject’. In dit traject
wordt cyclisch een aantal fasen doorlopen. Doel van dit traject is het ontwikkelen van eigen
kracht, empowerment en eigen regie. Met het doorlopen van deze cirkel wordt het slachtoffer ondersteund in zijn of haar proces van herstel. Ruwweg kent dit ‘Persoonlijke cirkeltraject’ drie fasen:
1. Persoonlijke (h)erkenning;
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2. Erkenning door dader/instelling;
3. Ervaringsdeskundigheid.
In fase 1 wordt het slachtoffer warm, veilig en professioneel ontvangen, waarbij zijn of haar
behoefte direct wordt geïnventariseerd. Men krijgt zo snel mogelijk contact met een passend
‘maatje’ (streeftijd: binnen één werkweek). Deze legt het eerste contact met het slachtoffer
en sluit aan bij zijn/haar wensen en behoeften. Het maatje begeleidt de melder in het traject
wat het slachtoffer wil bewandelen. In een kennismakingsgesprek worden wensen en ondersteuningsbehoeften onderzocht. De melder krijgt hierna de gelegenheid zijn/haar persoonlijke verhaal te vertellen. In fase 2 kan, indien gewenst, gestart worden met een mediationtraject tussen slachtoffer en dader en/of instelling waarin het misbruik heeft plaatsgevonden.
De mediation is er op gericht om er samen uit te komen, erkenning, herkenning, excuses en
passende hulp te bieden. Indien dit niet volstaat, kan het slachtoffer zo gewenst een civielrechtelijke procedure inzetten. Ook in deze fase is het maatje actief. Nazorg wordt gegeven
in fase 3. Stichting SKIP biedt slachtoffers die fase 1 en 2 doorlopen hebben de mogelijkheid
om een rol binnen de eigen organisatie te vervullen (bijvoorbeeld als maatje of vrijwilliger
voor een andere activiteit). Het maatje neemt in deze fase meer afstand, maar blijft beschikbaar en houdt, zo gewenst, binding met het slachtoffer.
Het is belangrijk om te realiseren dat het maatje geen specialist is, maar een ervaringsdeskundige lotgenoot of vrijwilliger (denk hierbij ook aan partners, ouders, kinderen). Het gaat
om het bieden van ‘een warme deken, begrip, acceptatie en respect’. Het maatje is daarbij
een soort ‘casemanager’ die de melder ondersteunt bij het traject dat hij of zij doorloopt. Een
maatje kan steun bieden, zowel emotioneel omdat hij of zij ervaringsdeskundige is, en/of
praktisch en concreet, door te ondersteunen in het dagelijks leven of mee te gaan naar
gesprekken. Het maatje fungeert als een veilige thuishaven voor het slachtoffer ten aanzien
van zijn/haar verleden, heden en toekomst.
Maatjes zijn competente vrijwilligers die voor hun inzet worden opgeleid. Voor een overzicht
van de noodzakelijke competenties wordt verwezen naar bijlage 3. Een training ten behoeve
van deze inzet van ervaringsdeskundigheid wordt gefaciliteerd door SHN. Zij zijn op verzoek
van stichting SKIP bereid om de 'maatjes' te trainen en tijdens de uitvoering van de trajecten
een vorm van intervisie voor hen te organiseren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de
ervaringen van SHN zelf, het Buddynetwerk te Den Haag en andere maatjesprojecten (bijv. in
de GGz).
Elk ‘Persoonlijke cirkeltraject’ (de koppeling van een maatje aan een slachtoffer) wordt afgesloten met een ‘exit’-gesprek. Van deze gesprekken wordt een verslag opgemaakt (via een
vast formaat). Deze verslagen worden centraal gearchiveerd op het secretariaat van stichting SKIP. In het ‘exit’-gesprek wordt teruggekeken op de afgelopen periode, wordt de tevredenheid gemeten en wordt bepaald of, en zo ja in hoeverre, het slachtoffer nog ondersteuning nodig heeft. Nadat het traject’ is afgesloten, kan betrokkene uiteraard gebruik blijven
maken van de andere door stichting SKIP georganiseerde lotgenotenactiviteiten.

5.2.3

Intervisie

Sinds de zomer 2014 is er gestart met een intervisiegroep onder begeleiding van de coördinator. De intervisie kent een opkomst van gemiddeld 10 personen en wordt zeer gewaardeerd door de vrijwilligers. Binnen de intervisie is er ruimte om casussen door te spreken,
worden nieuwe ideeën uitgewerkt en taken verdeeld. Daarnaast is er ruimte om persoonlijke vragen te bespreken en elkaar daar adviezen in te geven. Alle vrijwilligers hebben de
mogelijkheid om contact op te nemen met de coördinator om zich te laten coachen op hun
vrijwilligerstaken. Intervisie heeft eraan bijgedragen dat er een hechte club vrijwilligers is
ontstaan die erg gemotiveerd is om SKIP verder vorm te geven en zij krijgen ondersteuning
waar nodig.
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De intervisie wordt ook gebruik om lotgenotendagen voor te bereiden; onder het motto voor
en door lotgenoten.
5.2.4

Specifieke bijeenkomsten

Stichting SKIP organiseert op verzoek specifieke bijeenkomsten, zowel instellings- als nietinstellingsgericht. Doel van deze bijeenkomsten is het bieden van lotgenotencontact, informatie en advies door ervaringsdeskundigen. Dit leidt tot (h)erkenning, bewustwording en op
basis hiervan kunnen de deelnemers hun (eigen) pad naar herstel bewandelen.
Het aantal bijeenkomsten zal mede afhankelijk zijn van het aantal meldingen uit een bepaalde regio of van meldingen van slachtoffers die in dezelfde instelling hebben verbleven.
De bijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door competente vrijwilligers.
Op verzoek van stichting SKIP is SHN bereid voor deze bijeenkomsten psychosociale ondersteuning en inhoudelijke deskundigheid beschikbaar te stellen. Via de website en middels
direct mailcontact worden lotgenoten uitgenodigd voor deze specifieke bijeenkomsten.
5.2.5

Organisatie externe lotgenotengroepen

Zoals eerder aangegeven organiseert Slachtofferhulp Nederland lotgenotengroepen voor
slachtoffers. Deze worden volgens een vast stramien georganiseerd, waarin ruimte is voor
de thema's die de deelnemers willen bespreken. Rechtstreeks of via stichting SKIP kunnen
deelnemers voor deze bijeenkomsten worden aangemeld.
Naast de activiteiten van SHN en de lotgenotencontacten van stichting SKIP zijn er ook
andere organisaties die zelf lotgenotengroepen ondersteunen. Voor de bekostiging hiervan
kunnen zij terecht bij de stichting SKIP.

5.3

Preventie & beleidsbeïnvloeding

5.3.1

Preventie

Om preventieactiviteiten verder ‘handen en voeten te geven’ zal stichting SKIP contacten
onderhouden met instellingen. Het doel is dat kwaliteitszorg, conform het rapport Rouvoet en
de aanbevelingen uit het rapport Samson, binnen instellingen een permanent en continu
proces wordt. Stichting SKIP draagt hier aan bij, controleert, bewaakt, initieert en zal (zo
mogelijk) faciliteren dat instellingen in deze hun verantwoordelijkheid nemen. Instellingen
worden gevolgd via hun website, persoonlijk contact, meldingen van cliënten en/of medewerkers en via het overleg met overkoepelende organisaties. Hierbij worden uitgegaan en
gebruikt gemaakt van de zogenaamde ‘Lindenhout’ methodiek. Jeugdzorginstelling Lindenhout heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar mogelijke misstanden en misbruik bij
Kinderdorp Neerbosch in de periode 1975-1985. Hiertoe is besloten naar aanleiding van
meldingen die binnenkwamen vooral na het uitkomen van het rapport van de commissie
Samson en met name over deze periode. Het Verwey Jonker instituut voerde het onderzoek
uit. Het rapport is in de loop van het najaar van 2013 gepubliceerd.
5.3.2
Beleidsbeïnvloeding
Stichting SKIP voert regelmatig overleg met verschillende departementen, te weten: de
ministeries van VWS en V&J en met organisaties als Slachtofferhulp Nederland, het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM), Jeugdzorg Nederland en de verschillende organisaties
in het Netwerk Herstel. Daarnaast houdt zij ook de vinger aan de pols bij de politiek. Het
doel daarbij is voortdurend het perspectief van de slachtoffers van seksueel misbruik op de
agenda van politici en beleidsmakers te krijgen en te houden. Ook reageert zij op nieuw
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beleid dat de organisatie en inhoud van preventie, zorg en ondersteuning raakt, neemt deel
aan overlegstructuren en afstemmingsbijeenkomsten en geeft gevraagd en ongevraagd
advies.
Daarnaast heeft stichting SKIP driemaandelijks bestuurlijk overleg met Slachtofferhulp Nederland. Hierbij wordt ook een vertegenwoordiger van het ministerie uitgenodigd in verband
met de gewenste permanente transparantie. Het doel is alle samenwerkingsafspraken door
te spreken en zowel inhoudelijk als organisatorisch de activiteiten van beide organisaties
onderling af te stemmen. Het verslag van deze bijeenkomsten, de ruimte en catering worden
verzorgd door SHN.

6
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Stichting SKIP heeft er nadrukkelijk voor gekozen om niet voor mensen, die in hun jeugd in
een jeugdzorginstelling of pleeggezin seksueel misbruikt zijn, te spreken, maar dit te doen
namens en via hen (spreekbuisfunctie). Zoveel als maar mogelijk is dragen mensen, die in hun
jeugd in een jeugdzorginstelling of pleeggezin seksueel misbruikt zijn, zelf hun perspectief uit.
Hoewel stichting SKIP geen leden heeft, representeert de stichting de vele slachtoffers (de
lotgenoten). Zij leveren vaak op vrijwillige basis vanuit hun eigen ervaringen hun inbreng in (het
werk van) de stichting. Als lid van het bestuur, vrijwilliger, mediator, ambassadeur of als
maatje in directe contacten met nieuwe lotgenoten. Zij zijn het onmisbare ‘vlees en bloed’ van
stichting SKIP.

6.1

Bestuur

Gelet op het bovenstaande heeft stichting SKIP een werkwijze die als 'bottom-up' gekarakteriseerd kan worden. Dit betekent:






ontwikkeling van inhoudelijk beleid door lotgenoten zelf;
democratische manier van werken en besluiten;
permanente openheid voor vernieuwing;
frequente contacten met lotgenoten (bijeenkomsten, inventarisaties onder lotgenoten, etc.);
mensen, die in hun jeugd in een jeugdzorginstelling of pleeggezin seksueel misbruikt zijn,
dragen waar mogelijk zelf het perspectief van betrokkenen uit (ervaringsdeskundigheid).

Het bestuur van stichting SKIP is belast met het besturen van de stichting. Zij doet dit overeenkomstig het opgestelde beleid, de daarop gebaseerde werkplannen (incl. begrotingen).
Daarbij richt het bestuur zich op de grote lijnen en delegeert zij verantwoordelijkheden en
activiteiten aan vrijwilligers. Het bestuur behoudt voor het totaal de eindverantwoordelijkheid.
Zij initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van reeds vastgesteld beleid en
staat de vrijwilligers met raad en daad ter zijde. Taken van het bestuur zijn onder andere:


stelt jaarlijks een werkplan, begroting en jaarrekening (v/h afgelopen jaar) van de stichting op;
ziet toe op de uitvoering van het werkplan en bewaakt de begroting;
stelt vrijwilligers aan voor bepaalde werkzaamheden;
verzorgt op landelijk niveau het bestuurlijk overleg en de samenwerking met voor stichting SKIP belangrijke instanties en organisaties;
bevordert stelselmatig de deskundigheid van betrokken lotgenoten die op basis van
vrijwilligheid actief zijn binnen de stichting.






Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. Alle bestuursleden hebben een
specifieke taak in het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur 4. Deze specifieke taak
wordt vastgelegd in een taakomschrijving. De bij de stichting betrokken vrijwilligers kunnen
de AB-vergaderingen bijwonen.
Alle overige zaken over taak, samenstelling, werkwijze, wijze van bijeenroepen, benoeming en
voordracht van bestuursleden, etc. zijn vastgelegd in de statuten of zijn opgenomen in een
huishoudelijk reglement.
Stichting SKIP wordt primair gerepresenteerd door de voorzitter, maar ook andere bestuursleden kunnen in deze taken vervullen. Afhankelijk van het karakter van de representatie kan
4

De bestuurssamenstelling is opgenomen in bijlage 2.
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stichting SKIP zich ook door een ambassadeur of vrijwilliger laten vertegenwoordigen.

6.2

Vrijwilligersbeleid

De werkorganisatie van stichting SKIP wordt gedragen door ervaringsdeskundige vrijwilligers
en maatschappelijk betrokkenen. Deze zijn bij een 'bottom-up' werkwijze onmisbaar. Vrijwilligers worden door het bestuur ingeschakeld. Zij voeren de meeste activiteiten op het gebied
van ‘voorlichting & informatievoorziening’ en ‘lotgenotencontact’ uit. Daarnaast vormen zij
een essentiële schakel bij de totstandkoming van inhoudelijk beleid. Iedere maand is er daarom ook een ontmoeting tussen het Algemeen Bestuur en de actieve vrijwilligers.
Omdat stichting SKIP primair een vrijwilligersorganisatie is, vraagt het vrijwilligersbeleid de
nodige aandacht. Een aanzienlijk aantal vrijwilligers is bij de activiteiten van stichting SKIP
betrokken. Dit vergt training en opleiding, maar bijvoorbeeld ook een aansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering. Omdat vrijwilligers feitelijk ook gewoon medewerkers zijn, dienen de
vrijwilligers aangestuurd en blijvend gemotiveerd en begeleid te worden. Dit vergt coördinatie.
Daarom heeft stichting SKIP begin 2014 besloten via Zorgbelang Gelderland een coördinator
in te huren, die als taak heeft zowel de vrijwilligers als het bestuur te ondersteunen. De coördinator stuurt de uitvoering van het vrijwilligersbeleid aan (taken, verantwoordelijkheden, communicatie, onkostenvergoedingen, vrijwilligersovereenkomst, etc.), onder verantwoordelijkheid
van het bestuur.
Op dit moment vormen circa 15 mensen (incl. bestuur) de vaste kern van stichting SKIP.
Zij zijn zelf slachtoffer of zijn maatschappelijk betrokken bij de stichting.
Doelstelling voor de komende jaren wordt het aantal vaste vrijwilligers steeds uit te breiden
met drie personen. Voor de werving van vrijwilligers en het vrijwilligersbeleid zal mede gebruik
gemaakt blijven worden van de expertise van SHN en vrijwilligerswerk.nl

6.3

Secretariaat, algemene ondersteuning

Stichting SKIP is primair een vrijwilligersorganisatie die als serviceorganisatie ten dienste
staat van ideeën, wensen en mogelijkheden van slachtoffers en heeft daarbij als uitgangspunt dat de kwaliteiten van ervaringsdeskundigen de basis vormen van de uitvoering van de
verschillende werkzaamheden.
Stichting SKIP beschikt niet over een formele werkorganisatie of bureau. Veel activiteiten
dienen echter secretarieel ondersteund te worden waarbij professionaliteit en snelheid onontbeerlijk is. Daarom wordt er secretariële ondersteuning ingehuurd. Het secretariaat verzorgt
agenda’s en notulen (bestuur, vrijwilligersbijeenkomsten), verzorgt correspondentie, houdt het
registratiesysteem en een archief bij, etc.
Streven is dat alle vrijwilligers (incl. bestuur) gebruik kunnen maken van een zogenaamd ‘virtueel kantoor’. Het virtueel kantoor is een beveiligde digitale omgeving op onze nieuwe website, waar alle documenten van SKIP te vinden zijn, van activiteitenplan tot notulen, van (folder)teksten tot rapportages. Vanuit het virtueel kantoor kan ook ge-e-maild worden.

6.4

Handboek werkwijze & procedures

In een organisatie als stichting SKIP, die slachtoffers ondersteunt en primair werkt met
vrijwilligers, dient veel tijd aan werkwijzen en begeleiding van vrijwilligers besteed te worden.
Dit garandeert dat stichting SKIP haar diensten volgens een bepaald kwaliteitsniveau kan
leveren. Daarbij is een handboek ‘Vrijwilligerswerk bij stichting SKIP, werkwijze en procedures’ onmisbaar.
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Dat handboek is intussen gemaakt door Zorgbelang Gelderland, een door de provincie
Gelderland gesubsidieerde patiënten/consumentenorganisatie. De provincie heeft hiervoor
subsidie verleend onder de voorwaarde dat 25% betaald werd door de stichting SKIP als
opdrachtgever.
De Provincie Gelderland heeft ingestemd met deze aanvraag: voor 2014 en 2015 resp.
€
27.900,-- (300 uren X € 93,-- = € 27.900,--) en € 18.600,-- (200 uren X € 93,--). De bijdrage
van SKIP is voor 2014 € 6.975,-- en is voor 2015 € 4.650,--.

6.5

Werkplannen

De activiteiten van stichting SKIP worden jaarlijks voor 1 december in een werkplan uitgewerkt.
In deze werkplannen worden concrete en toetsbare doelstellingen geformuleerd en resultaten
benoemd. Het maken van een dergelijk werkplan wordt in samenwerking met een extern
deskundige uitgevoerd.

6.6

Monitoring & evaluatie

Monitoring
Stichting SKIP heeft vanaf de start van haar werkzaamheden haar activiteiten goed willen
monitoren. Primair doet zij dit door op cliëntniveau te monitoren wat de resultaten zijn. De
lotgenoten waarvoor stichting SKIP werkt zijn hierbij haar ‘klanten’.
Dit kan door middel van eenvoudige vragenlijsten die na afloop van een contactdag of bijeenkomst worden ingevuld om de tevredenheid van de deelnemers te meten.
Ook bij afsluiting van elk ‘maatjestraject’ zal het invullen van een dergelijke vragenlijst onderdeel vormen van een exitgesprek (zie ook 5.2.2). Deze exit-vragenlijst richt zich onder
andere op cliënttevredenheidsaspecten als bejegening, maar ook op de vraag of het aanbod
aan sloot bij de verwachtingen en of de doelen ter bevordering van herstel zijn bereikt. Duidelijk moet wel zijn dat er geen ‘hulpverleningsdossier’ wordt aangelegd van slachtoffers.
Stichting SKIP is immers een lotgenotenorganisatie en geen hulpverleningsorganisatie.
Door middel van een adequate monitoring kan tevens het belang van (de activiteiten van)
stichting SKIP richting de financiers worden aangetoond.
Evaluatie
Na de formele start op 1 januari 2014 is en zal ook in 2016 en 2017 het functioneren van
stichting SKIP als organisatie met enige regelmaat worden geëvalueerd. Enerzijds legt het
bestuur verantwoording af door middel van een jaarverslag en een jaarrekening. Anderzijds
zijn en zullen er activiteiten ondernomen worden om het functioneren en de kwaliteit van de
diensten van stichting SKIP te toetsen en te borgen. Gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld interviews met de belangrijkste stakeholders, maar ook van een schriftelijke enquête
onder lotgenoten. Na drie jaar (voorjaar 2017) zal ook een formele evaluatie plaats vinden.
Deze evaluatie dient antwoord te geven op de volgende vragen:







Welke activiteiten zijn door stichting SKIP ontwikkeld of gestimuleerd?
In hoeverre functioneert stichting SKIP organisatorisch als gepland?
In hoeverre zijn lotgenoten op de hoogte van de activiteiten van stichting SKIP?
In hoeverre maken zij hiervan gebruik en zijn zij hierover tevreden?
In hoeverre zijn derden op de hoogte van de activiteiten van stichting SKIP?
Zijn er interne en/of externe omstandigheden die het functioneren van stichting SKIP beïnvloeden en welke zijn dat?
 Zijn de aan stichting SKIP toegekende financiële middelen doelmatig besteed?
 Wat is het toekomstperspectief van stichting SKIP, waarbij onderscheid wordt gemaakt
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tussen een inhoudelijke, organisatorische en een financiële benadering?

7
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7.1

Inkomsten

De taken en activiteiten van stichting SKIP worden gefinancierd door middel van de volgende
inkomstenbronnen:
 subsidies (overheid);
 projectsubsidies (Fondsen, etc.);
 bijdragen derden (o.a. fondsenwerving)
Bijdragen derden
Voor aanvullende activiteiten kan waar nodig geput worden uit de binnen het Netwerk Herstel beschikbare middelen die bij Slachtofferhulp Nederland zijn ondergebracht.
Fondsenwerving
Stichting SKIP zal de mogelijkheden blijven verkennen om via fondsenwerving en sponsoring
aanvullende middelen te genereren ter dekking van activiteiten.

7.2

Uitgaven

De jaarlijkse uitgaven zijn nauw verbonden met de uitvoering van het jaarlijkse werkplan van
stichting SKIP. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld die gelijk met een werkplan door het
bestuur voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar wordt vastgesteld.
Alle uitgaven die stichting SKIP maakt worden in een boekhouding opgenomen. Deze dient als
basis voor de jaarrekening (zie ook 7.3) en de begroting voor het komend jaar.
Omdat boekhouden specialistisch werk is en functiescheiding in deze erg belangrijk is, zal
het bijhouden van de boekhouding in de daartoe geëigende software uitbesteed worden. De
administratie wordt daartoe eenmaal per kwartaal door een externe accountantadministratieconsulent bijgewerkt. Deze verzorgt eveneens eenmaal per kwartaal een financiële managementrapportage en in het voorjaar de jaarrekening van de stichting.

7.3

Rekening en verantwoording

Binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar maakt de secretaris van stichting SKIP
met ondersteuning door derden een jaarverslag op. Dit verslag wordt door het bestuur in de
eerste helft van het jaar vastgesteld. Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening. Deze
bestaat uit een balans en een rekening van baten en lasten van de stichting over het afgelopen
boekjaar met een toelichting.

7.4
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Rekening Rekening Begroting Begroting
Nr.

Post

2014

2015

2016

2017

01

Voorlichting & informatievoorziening
Telefoonlijn
Website, nieuwsbrief
Voorlichting door ambassadeurs
Subtotaal

--€ 2.991
€ 2.991

--€ 2.562
€ 2.562

--€ 4.000
€ 4.000

--€ 4.000
€ 4.000

02

Lotgenotencontact
Landelijke contactdagen
Ondersteuning door maatjes
Internetforum, chatbox
Regionale bijeenkomsten
Externe lotgenotengroepen
Subtotaal

€ 5.098
€ 1.117
--€ 4.222
€ 10.437

€14.911
€ 667
-€
90
€ 5.190
€ 20.858

€ 15.000
€ 5.000
-€ 5.000
€ 5.000
€ 30.000

€ 15.000
€ 5.000
-€ 5.000
€ 5.000
€ 30.000

03

Preventie & beleidsbeïnvloeding
Preventie
Beleidsbeïnvloeding
Subtotaal

€ 294
-€ 294

€ 2.138
-€ 2.138

€ 3.000
€ 1.000
€ 4.000

€ 3.000
€ 1.000
€ 4.000

Organisatie en financiering
Bestuur
Vrijwilligersbeleid
Secretariaat, algemene ondersteuning
Handboek (via provinciale subsidie)
Werkplannen
Monitoring & evaluatie
Financiële administratie, jaarrekening
Jaarverslag
Accountantsverklaring na 4 jaren
Bijdragen externe groepen
Subtotaal

€ 4.367
€ 14.524
€ 38.447
---€ 5.581
---€ 68.184

€ 4.308
€ 3.367
€ 98.790
---€ 2.595
--€ 1.903
€ 110.963

€ 10.000
€ 10.000
€ 75.000
-€ 3.000
-€ 3.000
€ 2.000
-€ 5.000
€ 108.000

€ 10.000
€ 10.000
€ 75.000
--€ 5.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 5.000
€ 112.000

04

Eindtotaal

€ 81.906

€ 136.521

€ 146.000

€ 150.000

Overzicht totale periode:
Nr.
01
02
03

2014
echt
3.000

2016
begroot

2017
begroot

3.000

4.000

4.000

21.000

30.000

30.000

2.000
111.00
0

4.000
108.00
0

4.000
112.00
0

137.00
0

146.00
0

150.00
0

10.000
1.000

04

68.000

TOT.

82.000

SKIP

2015
reëel

activiteiten-

en

Totaal
nodig
€ 14.000

Subsidie
VWS
€ 12.000

Verschil

€ 91.000

€ 141.000

- € 50.000

€ 11.000

€ 17.000

- € 6.000

€ 399.000

€ 363.000

+ € 36.000

€ 515.000

€ 533.000

- € 18.000

organisatieplan

+ € 2.000
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Reserve voor onvoorzien en/of nieuwe initiatieven = € 18.000
Bijlage 1

SCHEMATISCHE WEERGAVE ACTIVITEITEN

Activiteit

Uitvoering

Verantwoordelijkheid

Coördinator en secretaris
Webmaster
Ambassadeurs

Bestuur

Bestuur

Externe lotgenotengroepen

Vrijwilligers en coördinator
Vrijwilligers
Vrijwilligers
Vrijwilligers en coördinator
Derden

Preventie & beleidsbeïnvloeding
Preventie
Beleidsbeïnvloeding

Bestuur
Dagelijks Bestuur

Bestuur
Bestuur

Organisatie en financiering
Vrijwilligersbeleid
Aansturing secretariaat
Bijhouden handboek
Opstellen werkplannen
Monitoring & evaluatie
Financiële administratie, jaarrekening
Opstellen jaarverslag

Coördinator
Secretaris
Coördinator
Extern
Vrijwilligers
Extern
Extern

Bestuurslid
Secretaris
Bestuur
Bestuur
Secretaris
Penningmeester
Secretaris

Voorlichting & informatievoorziening
Telefoon
Website, nieuwsbrief
Voorlichting door ambassadeurs
Lotgenotencontact
Landelijke contactdagen
Ondersteuning door maatjes
Sociale media
Specifieke bijeenkomsten

SKIP

activiteiten-

en

organisatieplan

Bestuurslid
Bestuur

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuur
Derden
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Bijlage 2

SAMENSTELLING BESTUUR
Status 1 januari 2016

Dagelijks bestuur
Dhr. Barth van Eeten, voorzitter
Dhr. Paul de Ridder, secretaris

Algemeen bestuur
Dhr. Barth van Eeten, voorzitter
Dhr. Paul de Ridder, secretaris
Dhr. Stefan Franken, penningmeester
Mevr. Roos Haase, lid
Mevr. Jannah van Toren, lid
Mevr. Ineke Teisman, lid

SKIP

activiteiten-

en

organisatieplan
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Bijlage 3

LIJST VAN AFKORTINGEN

AB
DB
ALV
Awbz
CAO
CvA
CvT
GGz
KLOKK
NIP
NMI
PTSS
SGM
SHN
SKIP
UWV
VenJ
VNG
VOG
VWS

SKIP

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
Algemene ledenvergadering
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Comité van Aanbeveling
College van Toezicht
Geestelijke Gezondheidszorg
Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik
Nederlands instituut van Psychologen
Nederlands Mediation Instituut
Post Traumatische Stress Stoornis
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtofferhulp Nederland
Slachtoffers Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verklaring van Goed gedrag
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

activiteiten-

en

organisatieplan
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