Kort verslag Voorzittersoverleg BC, KNR en KLOKK
Datum: 16 maart 2015

Kennismaking voorzitter Adviesraad
Het Voorzittersoverleg heeft de nieuwe voorzitter van de Adviesraad van het Platform Hulpverlening
uitgenodigd voor een kennismaking. Deze voorzitter kan zowel door haar professionele activiteiten als
door de werkzaamheden voor de commissie Deetman en als lid van de commissie HEG bogen op een
brede ervaring op het terrein van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik, die dat vaak
lang geleden als minderjarigen hebben ondervonden.
Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de rol van de Adviesraad van het Platform Hulpverlening en het grote
belang dat door de BC, KNR en KLOKK wordt gehecht aan goede hulpverlening met adequate
doorverwijzing door dit Platform. Ook is teruggegrepen op de adviezen uit de 0-meting om de effectiviteit
van de hulpverlening meer inzichtelijk te maken. Daarbij is gedacht aan een goede registratie en het
monitoren van de hulpverlening. Het idee van een onderzoek naar de klanttevredenheid kan zeker
belangrijke inzichten voor de ervaringen met de geadviseerde hulpverlening opleveren, al kunnen ook
juridische aspecten (regels met betrekking tot privacy) een barrière vormen bij het verkrijgen van
respons.
De voorzitters van BC, KNR en KLOKK besluiten de kennismaking met de voorzitter van de Adviesraad
van het Platform Hulpverlening, die ten aanzien van de kwaliteitsbewaking van de geboden hulp een
belangrijke functie vervult, veel succes toe te wensen.
Jaarverslag 2014
Sinds de start van het Voorzittersoverleg is dit overleg maandelijks bij elkaar gekomen. Een groot aantal
onderwerpen heeft de revue gepasseerd. In alle openheid wordt door de voorzitters over gemakkelijke en
minder gemakkelijke onderwerpen gesproken. Deze onderwerpen zijn zowel van de zijde van KLOKK als
van de zijde van BC en KNR geagendeerd.
Vanaf januari 2014 wordt maandelijks een kort verslag van het Voorzittersoverleg gepubliceerd op de
websites van RK Kerk en KNR. Dit om, waar mogelijk, transparant te zijn over hetgeen is besproken. In dat
licht kwam ook de gedachte op om een jaarverslag op te stellen. Het Jaarverslag 2014 van het
Voorzittersoverleg is besproken en geaccordeerd. Het zal worden verstrekt aan VPKK, MCU, de heer
Deetman, Stichting B&T en andere betrokkenen. Het zal ook toegankelijk zijn via de websites van RK Kerk,
KNR en KLOKK.
Overleg oversten KNR met bestuur KLOKK
Op 2 december 2014 hebben een groot aantal hogere oversten, het bestuur van de KNR en enkele
medewerkers van het KNR-bureau gesproken met het bestuur van KLOKK. Dit mede naar aanleiding van
enkele adviezen uit de 0-meting. Het verslag van dit overleg wordt door het Voorzittersoverleg nader
belicht. Het is een intensieve dialoog geworden met zowel gedeelde constateringen als een enkel thema,
waarover nog geen eindconclusie kan worden getrokken.
De KNR zegt toe een overzicht te verstrekken van best practices, die in de loop der jaren door de
congregaties en ordes in hun gezamenlijk overleg naar voren zijn gebracht en zijn ontwikkeld.
Slotactie
De voorzitters van BC en KNR verwachten een advies van de heer Deetman over de Slotactie en zullen
daar ook overleg over plegen met het Bestuur van B&T. KLOKK wil dat daarin ook de standpunten van de
slachtoffers worden meegenomen.

