Onderzoeksrapport ‘Neerbosch, leren van het verleden’.
Reactie Stichting SKIP d.d. 26 november 2013
Het volledige rapport kunt u lezen op de site van Skip.
Donderdag 21 november is het rapport over seksueel misbruik op het kinderdorp
Neerbosch verschenen en op zaterdag 23 november hebben wij er tijdens een
lotgenotendag van Skip over gesproken met Annet van Zon, de directeur van de
rechtsopvolger van Neerbosch, het huidige Lindenhout, en Katinka Lünnemann,
de onderzoekster van het Verwey-Jonker instituut.
Het was een emotionele en goede bijeenkomst. Het rapport werd nog kort
toegelicht en we hebben vooral van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen
te stellen.
Over het algemeen kunnen we stellen dat het een goed rapport is, met de
bevestiging dat er zeker sprake is geweest van seksueel misbruik, we wisten dat
natuurlijk al, maar het is goed dat het duidelijk in een rapport is verwoord. Meer
dan dertig slachtoffers hebben zich gemeld. Er is sprake geweest van zeker tien
plegers van seksueel misbruik waaronder de toenmalige directeur.
De aanwezigen waren het niet eens met de tekst dat er bij de medewerkers toen
geen vermoedens bestond van seksueel misbruik, sterker nog enkele
aanwezigen konden bewijzen dat er oud medewerkers zijn die het vermoeden
nadrukkelijk hebben verwoord, maar het bleek dat die oud medewerkers niet
zijn gehoord. Dit vond men niet alleen jammer maar zelfs een omissie in het
rapport. Annet van Zon heeft beloofd hierover met ons in overleg te gaan.
In de week van 25 november gaan we hiervoor een afspraak maken
Lindenhout gaat naar aanleiding van het rapport maatregelen nemen:
1. De erkenning en de herkenning zijn er en excuses is en worden
aangeboden.
2. Als de slachtoffers willen is er contact mogelijk met Lindenhout en kan een
mediator worden ingeschakeld. Hierin kan Skip een rol spelen door met
het slachtoffer in gesprek te gaan en het contact voor te bereiden en ook
kan een maatje het slachtoffer begeleiden tijdens de gesprekken.
3. Lindenhout is bereid mee te helpen om informatie te vinden voor het
indienen van een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook
hier kan Skip een goede ondersteunende rol spelen.
4. Lindenhout gaat veel werk maken van de preventie, men vindt dat alles
gedaan moet worden om seksueel misbruik te voorkomen.
Lindenhout wil een open en transparante organisatie zijn waar respectvol
met elkaar wordt omgegaan. De cultuur moet zodanig zijn dat signalen
bespreekbaar gemaakt kunnen worden en het weerbaar maken krijgt veel
aandacht.
5. Lindenhout wil met ervaringsdeskundigen en dus ook met Skip
samenwerken om beleid te maken om misbruik te voorkomen.
Tot slot:
Wij zijn blij met het rapport en de toezeggingen van Lindenhout.
Wij zullen dit rapport ook gebruiken om alle instellingen te laten zien hoe er
gehandeld moet worden en dat zij een voorbeeld moeten nemen aan
Lindenhout.

Dit rapport moet de deuren openen en moet de weg plaveien voor alle
slachtoffers om in gesprek te gaan met de instellingen waar misbruik gepleegd
is.
Wij zijn er nu klaar voor om alle slachtoffers te begeleiden naar erkenning,
excuses en schadevergoeding. Daarnaast zal vooral de preventie veel aandacht
krijgen.
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