NIP onderschrijft aanbevelingen Commissie-Samson BRON: psynip.nl
Maandag 8 oktober 2012 is het rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig'
van de Commissie-Samson verschenen.
Het rapport beschrijft het onderzoek naar signalen van seksueel misbruik van
minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in
(rijks)instellingen en pleeggezinnen tussen
1945 en 2010. Bekijk het volledige rapport.
De sector Jeugd van het NIP bestudeert het rapport momenteel en zal later nog
met een uitgebreide reactie komen. Het geeft al wel aan een aantal
aanbevelingen te onderschrijven.
Professionalisering en zelfreflectie
Ook het NIP vindt dat er meer en structureel aandacht moet komen voor
seksualiteit in de beroepsopleidingen, zowel op (post)WO, HBO als MBO-niveau.
Verder is van belang het vergroten van de transparantie en het verminderen van
de werkdruk van professionals in de jeugdzorg. Dit laatste geeft ruime voor
zelfreflectie (bijvoorbeeld binnen intervisie) en professionalisering. De
sector Jeugd van het NIP is nauw betrokken bij het traject Professionalisering
Jeugdzorg, en overlegt hierover onder meer geregeld met Jeugdzorg Nederland.
Deze brancheorganisatie heeft onlangs een onafhankelijke commissie ingesteld
die verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van het 'Kwaliteitskader
Voorkomen Seksueel Misbruik' en voor het toezien op de implementatie,
uitvoering en borging hiervan. Ook zal de commissie gaan bewaken dat de
aanbevelingen van de commissie Samson, gericht op de branche, worden
overgenomen.
Kennisuitwisseling en richtlijnontwikkeling Het NIP wijst in het kader van het
rapport op het belang van kennisuitwisseling en richtlijnontwikkeling. Samen
met NVO en NVMW is het NIP eigenaar van het grootschalige project Richtlijnen
Jeugdzorg waarin 13 richtlijnen voor professionals in de jeugdzorg worden
ontwikkeld.
Op 30 mei 2013 organiseert de sector Jeugd van het NIP, samen met de NVO en
het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS), Rutgers WPF en SOAAids Nederland een groot congres over Jeugd en Seksualiteit.
Daar zal het onderwerp seksueel misbruik hoog op de agenda staan. In aanloop
naar het congres heeft het NIP samen met de NVO een werkgroep Jeugd en
Seksualiteit ingesteld en is een themadossier aangemaakt op de website.
De NIP/NVO werkgroep Jeugd en Seksualiteit zal naar verwachting eind november
een expertmeeting organiseren voor leden waarin de uitkomsten van het rapport
worden besproken.

