Position Paper Stichting Slachtoffers Kindermisbruik Instellingen Pleeggezinnen ( SKIP) ter
voorbereiding op het rondetafelgesprek “rapport commissie Samson” met de
Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 28 januari 2013.

Doel van deze Position Paper is om SKIP aan u voor te stellen en de gevolgen voor vele lotgenoten
die vallen onder het domein Samson te schetsen n.a.v. rapport “Omringd door zorg, toch niet veilig”.
SKIP is voor en door de slachtoffers in het domein Samson opgericht om een spreekbuis te zijn
namens de OTS slachtoffers van seksueel kindermisbruik, gesprekspartner te zijn met V&J, VWS,
SHN, Task Force, Jeugdzorg Nederland en de commissie Rouvoet. Als ervaringsdeskundigen
participeert SKIP daar waar nodig en onderhoud contact met haar gesprekspartners sinds juli 2012.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
een kader te creëren en te onderhouden voor onderling lotgenotencontact voor uitwisseling
van ervaringen en het vinden van lotgenoten die door dezelfde dader/pleger zijn misbruikt;
gevraagd en ongevraagd maatschappelijke aandacht te vragen te vragen voor dit
onderwerp;
informatie bieden door voorkomen, gevolgen en verwerking aan de doelgroep en
betrokkenen waaronder partners en familieleden;
het bevorderen van deskundige hulpverlening op dit gebied;
het streven naar oprichting van een netwerk van ervaringsdeskundige hulpverleners;
hulp, informatie en advies bij juridische procedures;
het verrichten van verdere handelingen, die vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het rapport commissie Samson:
SKIP is de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin dankbaar dat zij moed heeft getoond in 2011
een onderzoek in te stellen naar seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van
de overheid vanaf 1945 in rijksjeugdinrichtingen, particuliere jeugdinrichtingen en internaten,
kindertehuizen en pleeggezinnen zijn geplaatst. Daarmee is tegemoet gekomen aan de lang
gekoesterde wens van slachtoffers om eindelijk serieus genomen te worden.
SKIP reactie naar commissie Samson:
SKIP heeft bewondering uitgesproken voor het werk van de commissie, in het bijzonder voor de
inzet die Mw. Rieke Samson als voorzitter hierbij aan de dag heeft gelegd. SKIP is zich er van bewust
dat het werk van de commissie verre van eenvoudig is geweest. De emotionele context waarin de
commissie heeft geopereerd, heeft een zware wissel getrokken op alle betrokkenen en een beroep
gedaan op het empathisch vermogen. Het is een verdienste van de commissie dat deze

omstandigheden niet van invloed zijn geweest op het eindresultaat. Het is nu zaak dat de
aanbevelingen uit het eindrapport "Omringd door zorg, toch niet veilig" met voortvarendheid, in
samenhang en gecoordineerd worden opgepakt door alle bij de problematiek betrokken en
verantwoordelijke overheidsinstanties en organisaties. SKIP hecht er aan te benadrukken dat het
werk van de Commissie Samson door veel slachtoffers van jong tot oud gezien is geworden als een
baken voor de toekomst. Nu deze commissie begin van dit jaar is ontbonden, bestaat de vrees dat er
in de toekomst niemand van enige statuur zal opkomen voor de belangen.
De slachtoffers:
Veel van de lotgenoten, de oudste 78 jaar, worden nog bijna dagelijks met hun seksueel
misbruikverleden in de kinderjaren geconfronteerd, heeft geen relatie kunnen opbouwen of zijn er
relaties onbegrepen beëindigd.
Slachtoffers hebben hun toegewijde loopbaan in arbeidprocessen vroegtijdig, veelal op latere
leeftijd, verloren door te laat of onverwerkte jeugdtrauma’s. Deze groep oudere slachtoffers
ontvangen een WAO-uitkering of zijn afgeschreven in de bijstand en onderhouden zichzelf op het
niveau genoeg om van te leven. Dit is wrang, slachtoffers in het domein Samson bouwen in de WAO
en bijstand geen pensioen op waardoor er een “dubbel gepakt” gevoel overheerst.
De slachtoffers zijn tevreden met het gemaakte excuus van de overheid en jeugdzorg, er is eindelijk
die erkenning en excuus waar men al zoveel jaren innerlijk om vecht.
Waar pleit SKIP voor:
het rapport van de Commissie Samson veel waarde aan de authenticiteit op de agenda te
houden, haast te maken met de implementie van de aanbevelingen en de vorderingen
nauwgezet te monitoren;

het benoemen van een onafhankelijke bestuurder met statuur die ondersteund door een
klein secretariaat de algemene belangen van slachtoffers kan behartigen, partijen kan
aanspreken op hun verantwoordelijkheden en de samenhang in activiteiten kan bevorderen;
het bovenstaande organisatorisch verband de opdracht te geven om alle voor slachtoffers
relevante informatie te verzamelen opdat het als de vraagbaak kan optreden voor alle
vragen van slachtoffers;
in het belang van slachtoffers te komen tot één organisatie in het domein Samson, daar
waar er nu twee actief zijn;
de beoogde bestuurder de opdracht te geven de haalbaarheid te verkennen te komen tot
één organisatie; mocht dit niet mogelijk zijn de vrijheid krijgt een nieuwe organisatie van en
voor slachtoffers in het leven te roepen.
Op alle fronten het bestaan van de slachtoffers in het domein Samson serieus te nemen.
In een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen wordt opnieuw
pakketverkleining voorgesteld, dit keer op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Het baat SKIP zorgen dat er onvoldoende ervaringsdeskundigheid aanwezig is binnen het
College voor Zorgverzekeringen.
SKIP is zich bewust dat de WAO wet in het beton gegoten is. SKIP pleit voor
deskundigheidbevordering bij de keuringartsen UVW om slachtoffers van seksueel misbruik
tijdens de kinderjaren te diagnosticeren en deze te herkennen. SKIP pleit er voor om een
gebaar te maken naar de door UWV afgeschatte slachtoffers, zij die er sociaal en
economisch drastisch op achteruit zijn gegaan.
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