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Mededelingen
De voorzitter van de KNR geeft zijn impressie van de onthulling op 24 mei jl. van het beeld “De weg naar
verzoening” in Roermond door onder meer Mgr. Schnackers en Bert Smeets, voorzitter van MCU. Hij vond
het een mooie en waardige bijeenkomst. De voorzitter van KLOKK licht toe hoe hij de totstandkoming van
dit beeld en de onthulling ziet. Mede n.a.v. de berichtgeving hierover in de media.
De voorzitter van KLOKK meldt dat diverse melders van nagekomen meldingen zich tot KLOKK hebben
gewend voor ondersteuning. Deze ondersteuning wordt geboden.
Afspraak Nagekomen meldingen
Tijdens het vorige Voorzittersoverleg (6 april 2017) zijn de conceptbrief aan de melders met de
bijbehorende brochure besproken. De opmerkingen zijn hierin verwerkt. Medio april zijn deze –conform
de toezegging in de eerdere brief aan de melders- verstuurd.
Er is op dit moment een respons van ongeveer 70%. Een aantal melders geeft aan dat ze graag een
gesprek willen. Deze zijn deels reeds ingepland. Eén gesprek heeft al plaatsgevonden. Waar nodig of
gewenst belt de meldpuntfunctionaris om melders te vragen of ze met het team van deskundigen in
gesprek willen gaan en/of behoefte hebben aan aanvullende informatie. Men reageert hier positief op.
Enkele melders geven aan dat ze blij zijn met het feit dat de Afspraak er is, maar zien af van een gesprek,
hulpverlening en genoegdoening.
De voorzitter van KLOKK vraagt hoe de werkgroep functioneert en hoe de teams van deskundigen worden
samengesteld. De kardinaal geeft aan dat de deskundigheid centraal heeft gestaan bij de selectie van de
werkgroep. Bij de samenstelling van teams voor de gesprekken wordt gelet op adequate combinaties. Hij
onderstreept de noodzaak van goede uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de teams over de
werkwijze -en niet de inhoud i.v.m. de privacy!- om de eenheid van benadering te bewaken. Dat een goed
gesprek een essentiële bijdrage kan leveren aan de heling, wordt door het Voorzittersoverleg
beklemtoond. Melders willen gehoord en gezien worden!
De kardinaal zegt toe dat in de volgende vergadering een terugkoppeling wordt gegeven van de
ervaringen. De voorzitter van KLOKK is daar blij mee. Hij vraagt wel aandacht voor de samenstelling van
de teams: om juridisering te voorkomen (indachtig advies 14 van de 0-meting) is het goed dat de teams
breed zijn samengesteld en niet louter uit juristen. Tevens memoreert hij het belang van ondersteuning
van de melders daar zij nu niet kunnen terugvallen op een structuur van juridisch adviseurs e.a., terwijl de
problematiek er niet minder om is.
Het aantal nieuwe nagekomen meldingen bedraagt 1 à 2 per maand. Deze worden door de
meldpuntfunctionaris van informatie voorzien.
Archivering
De Kaderregeling voor het dossier Seksueel misbruik en geweld R.-K. Kerk is op onderdelen aangescherpt.
De voorzitter van KLOKK vraagt naar de beoogde locatie voor dit archief (archiefbewaarplaats). Hij heeft
een sterke voorkeur voor het Nationaal Archief en adviseert dit graag aan BC en KNR. De kardinaal en de
voorzitter van de KNR geven aan dit advies serieus in overweging te nemen.
Afscheid
De voorzitter van de KNR geeft aan dat op 8 juli as. zijn tweede termijn als voorzitter van de KNR afloopt
en hij daarmee reglementair als voorzitter dient te stoppen. De afgelopen 8 jaren zijn gedomineerd door
het dossier seksueel misbruik. De voorzitter van de KNR benadrukt het belang van het gezamenlijk
bespreken van lastige onderwerpen in dit uiterst gevoelige en complexe dossier. Gelukkig zijn er vele
constructieve stappen gezet. Dat dit soms niet even gemakkelijk ging, is uit de aard van het dossier niet
verrassend. De respectvolle wijze van overleggen heeft hij als bijzonder plezierig ervaren. Dat heeft ook
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een band geschapen, die uiterst functioneel bleek op lastige momenten. Wie zijn opvolger wordt, zal op 8
juni bekend worden.
De kardinaal en de voorzitter van KLOKK onderstrepen het belang van samenwerking en constateren dat
het Voorzittersoverleg van grote meerwaarde is gebleken. De voorzitter van de KNR heeft daar een
wezenlijke bijdrage aan geleverd. Zij danken de voorzitter van de KNR hiervoor zeer hartelijk.
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