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Leereffecten Samson-aanpak
De voorzitter van KLOKK doet verslag van zijn recente overleg met de Staatsecretaris van Veiligheid en
Justitie, mr. F. Teeven, over de bejegening van slachtoffers in het kader van de werkzaamheden van de
Commissie Samson. Doel van het overleg was het aanbieden van ervaringen. Vanuit KLOKK is het belang
van de betrokkenheid van slachtoffers bij de aanpak plus de meerwaarde van het leren van de RK-aanpak
benadrukt. Daarbij heeft hij in het bijzonder gewezen op de belangrijke functie van de O-meting, het
Voorzittersoverleg en het systematisch monitoren van de uitvoering van de adviezen. Eveneens heeft de
voorzitter van KLOKK aan de heer Teeven gevraagd of deze bereid is ook klachten van alleen geweld
zonder seksueel misbruik te laten onderzoeken, in navolging van wat de Katholieke Kerk heeft gedaan.
De Staatssecretaris heeft benadrukt dat hij en zijn collega van VWS aandacht hebben voor slachtoffers. Hij
was zeer geïnteresseerd in het vernemen van de ervaringen van KLOKK. Hij neemt deze graag mee naar
het overleg met zijn VWS-collega. Het Voorzittersoverleg wordt op de hoogte gehouden van het verloop
van de vervolggesprekken met KLOKK.
Slotactie
Over de Slotactie valt op dit moment niet veel meer te melden dan te verwijzen naar hetgeen de vorige
keer met elkaar is gewisseld. Dat geldt zeker t.a.v. de planning en het strikte advies van de heer Deetman
om de Slotactie pas na 1 mei 2015 uit te voeren. De voorzitter van KLOKK benadrukt het belang van een
snelle slotactie conform de eerder besproken opzet.
Geweldszaken
De Commissie Hulpverlening, Erkenning en Genoegdoening (Commissie HEG) heeft haar werkzaamheden
beëindigd. Formeel stond in de regeling dat de Commissie de klachten van geweld, die tot 30 november
2013 waren ingediend, zou beoordelen. De Commissie heeft ruime coulance betracht en gedurende haar
werkzaamheden ook later binnengekomen meldingen meegenomen. Voor de zomer (2014) heeft de
Commissie de laatste zaken behandeld en aan de toezichthouder, de heer Deetman, een (openbare)
Verantwoording aangeboden.
De voorzitter van KLOKK vraagt wat dit betekent voor nieuwe geweldszaken. De voorzitters van BC en
KNR benadrukken dat de Commissie HEG een tijdelijke voorziening was. De Commissie richtte zich op de
klachten die met name in de periode 2010-2013 zijn ontvangen door de Commissie Deetman en het
Meldpunt.

