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Mededelingen
De voorzitter van de KNR meldt dat tijdens de recente regiodagen van de KNR het omgaan met
nagekomen meldingen en de archivering onderwerpen zijn waarover door diverse hogere oversten
vragen zijn gesteld. Hij heeft verwezen naar de actuele ontwikkelingen m.b.t. de Afspraak en de
Kaderregeling.
De voorzitter van KLOKK meldt dat de vragen van het Tweede Kamerlid Gesthuizen door de ministers van
VWS en V&J op een prudente wijze zijn beantwoord.
Afspraak Nagekomen meldingen
De eerder besproken Afspraak heeft van verschillende zijden reacties opgeroepen. Eén punt komt
veelvuldig naar voren: zorg dat aan melders de mogelijkheid wordt geboden om over het leed te spreken
dat zij ervaren hebben. Het krijgen van begrip voor en onderkenning van het ervaren leed door seksueel
misbruik is vaak cruciaal voor het helingsproces. Door de voorzitter van KLOKK was deze benadering in
de vorige vergadering van het Voorzittersoverleg bepleit. Het Platform Hulpverlening met de Adviesraad
van B&T alsmede het bestuur van B&T hebben dit recent eveneens geadviseerd. Op basis van al deze
adviezen is binnen de BC en het bestuur van de KNR nogmaals gesproken over de uitvoering van de
Afspraak, hetgeen heeft geleid tot een aanpassing van de werkwijze. Was er in de oorspronkelijke
werkwijze een aanbod van hulpverlening voor iedereen en alleen voor schrijnende gevallen het aanbod
van een gesprek en genoegdoening, nu krijgt iedereen het aanbod van hulpverlening en een gesprek met
deskundigen om over het ervaren leed (door seksueel misbruik) te spreken. Gebleven is dat alleen de
melders wier situaties als schrijnend is bestempeld, in aanmerking kunnen komen voor een beperkte
financiële genoegdoening.
Ter tafel ligt de conceptbrief aan de melders met de mee te sturen vragenlijst en de brochure over de
uitwerking van de Afspraak. De voorzitter van KLOKK constateert dat de brief duidelijk minder juridisch
is dan de vorige brief aan de melders (zie verslag VO van 24 februari 2017). Op een aantal aspecten van de
werkwijze vindt vervolgens een uitgebreide gedachtewisseling plaats. Naast zijn voorstel om aan alle
melders een gesprek aan te bieden binnen het kader van het helingsproces zijn nog enkele andere
voorstellen van de voorzitter van KLOKK overgenomen ter verbetering van de brochure en de vragenlijst
die met de brief aan de melders zullen worden meegestuurd. Zo is verduidelijkt in de vragenlijst dat het
aanbod van het Platform Hulpverlening bestaat in doorverwijzing naar gespecialiseerde psychologische
hulpverlening en is aan de in de vragenlijst verstrekte informatie ook een verwijzing opgenomen naar de
mogelijkheid om zich te laten begeleiden door lotgenotengroepen van de slachtofferorganisaties. Ook op
enkele andere punten zijn op zijn advies de brochure en de vragenlijst aangepast.
In het volgende VO zal wederom een update worden gegeven van de uitvoering van de Afspraak.
Archivering
Sinds het vorige Voorzittersoverleg is de Kaderregeling -op basis van het doordenken van ontvangen
reacties- verder gemodificeerd. Om de verschillen tussen de oorspronkelijke versie en de voorliggende
versie inzichtelijk te maken ligt ter tafel een overzicht met de belangrijkste verschillen. De kardinaal en de
voorzitter van de KNR geven aan dat zij ervan overtuigd zijn dat hiermee een solide regeling is opgesteld
om de archivering op maatschappelijk verantwoorde wijze vorm te geven.
De voorzitter van KLOKK spreekt zijn waardering uit. De Stichting KLOKK wil graag weten waar het
archief zal worden ondergebracht. Hij heeft een voorkeur voor het Nationaal Archief. De kardinaal
antwoordt dat hierover nog geen beslissing is genomen.
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