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Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden of zoveel vaker als de actualiteit vergt. Hij doet verslag van de ontwikkelingen 
in het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO). De nieuwsbrief wordt elektronisch verspreid onder de 
medewerkers en vrijwilligers betrokken bij IMMO, de founding partners (zie onderaan deze pagina), de fondsen Adessium 
Foundation, Ars Donandi, Cordaid, Eureko Achmea Foundation, FondsDBL, PIN en Triodos Foundation en andere 
belangstellenden. Vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief graag naar rene@renepeters.nl (voorlopig 
mailadres). 

Voorbereidingen IMMO voortgezet 
 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief (14 september) zijn de 
voorbereidingen voor de start van het IMMO – het instituut dat zich gaat inzetten 
voor het onderzoek van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, in het 
bijzonder in het kader van de asielprocedure – doorgegaan. De benoeming van de 
directie en de eerste bemensing van de ondersteunende staf heeft met succes 
plaatsgevonden. De werkzaamheden beginnen per 1 januari 2012. In de maanden 
januari en februari worden de voorbereidingen in de ‘back office’ afgerond, IMMO 
zal dan volledig operationeel zijn per 1 maart 2012. Vanaf dat moment worden door 
IMMO onderzoeksvragen aangenomen en trainingen verzorgd. Ten behoeve van de 
direct betrokkenen volgt hierover te zijner tijd nader bericht. 
 

 

Directeur IMMO benoemd 
 
Het bestuur heeft na een selectieprocedure, waarin een benoemingscommissie van 
artsen en psychologen uit de medische adviesgroep (MOG) van Amnesty 
International en het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP) 
fungeerde, drs. Riëtte Mellink benoemd als directeur van het IMMO.  
 

 
Riëtte Mellink 

 
Riëtte (1963) beschikt over ruim twintig jaar ervaring als GZ psycholoog en 
psychotherapeut en is thans in dit vakgebied werkzaam als teamleider bij 
Jeugdriagg NHZ. Zij was mede-initiatiefnemer van het project MAPP en actief 
betrokken bij de oprichting van het IMMO. Nevenstaand verkort CV biedt 
achtergrondinformatie over haar opleidingen en werkervaring.  
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Verkort CV Riëtte Mellink (1963) 
 


 
 
 
WERKERVARING


2001 tot heden  Senior GZ-psycholoog-psychotherapeut en teamleider  
   Jeugdriagg NHZ 


• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van drie 
zorgprogramma’s  


• Verantwoordelijk voor de kwaliteit en productie van het team en 
medebepalen van het beleid van de Jeugdriagg 


• ‘Ambassadeur’ voor de Jeugdriagg in diverse Centra voor Jeugd en Gezin 
• Oprichter en voorzitter van samenwerkingsverbanden ‘Autisme Spectrum 


Stoornissen’ en ‘0-4’ 
• Supervisor van GZ-psychologen in opleiding 
• Uitvoerend behandelaar 


 
2004 tot heden  GZ-psycholoog-psychotherapeut voor het MAPP (als vrijwilliger) 
   MAPP, IMMO i.o. 


• Medeoprichter van MAPP en IMMO 
• Inhoudelijk verantwoordelijk voor ontwikkeling van protocollen en uitvoering 


van het MAPP-onderzoek 
• Medeverantwoordelijk voor het beleid van het MAPP 
• Docent en supervisor  voor de deelnemende diagnostici  
• Voordrachten en casuïstiekbesprekingen voor IND-medewerkers, advocaten 


en rechters 
• Als inhoudelijk deskundige betrokken in diverse overleggen, waaronder het 


PIVA-overleg van de toenmalige staatssecretaris 
 
2004-2005 Mede-initiatiefnemer ‘Mijn Wereld in Amsterdam’, een fotoproject voor 


Islamitische jongeren in Amsterdam 
• Ontwikkeling van lesmateriaal 
• Werven van fondsen 
• Secretaris van het bestuur van de bijbehorende Stichting ‘Mijn Wereld in 


Amsterdam’. 
 
2003-2004 Mede-initiatiefnemer ‘Mijn Wereld’, een fotoproject over levensverhalen 


van jonge vluchtelingen en Nederlandse kinderen in foto’s, schilderijen en 
verhalen 


• Ontwikkeling en organisatie van lesmateriaal, tentoonstelling en boek 
• Werven van fondsen  
• Lesgeven aan de kinderen 


 
2001-2002      Onderzoeker, GZ-psycholoog-psychotherapeut 
   Dienst Onderzoek en Ontwikkeling, GGZ de Geestgronden 


• Opzet en uitvoering van onderzoek naar de toepassing van de wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) binnen de 
Geestgronden 


 
1992 -2002    GZ-psycholoog-psychotherapeut (deels i.o.) 


Centrum voor Vrouwenhulpverlening ‘Henny Verhagen’,psychiatrische 
polikliniek De Geestgronden  


• Medeoprichter 
• Verantwoordelijk voor de coördinatie van intake en diagnostiek 
• Uitvoerend behandelaar 
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1989-1992  Psycholoog/coördinator Vrouwenhulpverlening 
   RIAGG Delft/Westland 


• Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van 
Vrouwenhulpverlening in beleid en behandeling 


 
1985-2002   Freelance docent  


voor o.a. RINO, TransAct, diverse RIAGG’s 
• Het geven van meerdaagse trainingen, meest over signalering, diagnostiek 


en behandeling van trauma type II na seksueel misbruik 
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OPLEIDINGEN EN KWALIFICATIES


2009     Cursus oplossingsgerichte therapie 
 
2008     Cursus Infant Mental Health 
 
2007     Basisopleiding tot EMDR therapeut 
 
1992-1997           Opleiding tot psychotherapeut, RINO Noord-Holland 
 
1989              Doctoraal klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam  
 
1981     Eindexamen VWO, Carolus Clusius College te Zwolle 
 
 
 
 
 
 Relevante publicaties en voordrachten


Publicaties 
Vloeberghs, E. en E. Bloemen & R. Mellink (2009) Psychological examinations within asylum 
 procedures. In: Shedding light on a dark practice – Using the Istanbul Protocol to  document 
torture. (eds. Kjaer, S. & Kjaerum, A.). Kopenhagen: IRCT, p.35-38. 
Berents, B., R. Mellink et al (2009) Goed gehoord? Drie jaar Meldpunt voor Asielzoekers met 
  Psychische problemen, Zeist: A-D Druk 
Bloemen, E en R. Mellink (2008) ‘Ik kan niet alles vertellen…’ Asielzoekers met psychische 
 problemen in de asielprocedure, MGv, p.890-902. 
Mellink, R. (2007) Eerlijke kans voor asielzoekers met psychische problemen. Phaxx, 
 kwartaalblad vluchtelingen en gezondheid, p.8-10 
Dekkers, R en R. Mellink (samenstelling, 2004) Mijn wereld : levensverhalen van jonge 
 vluchtelingen en Nederlandse kinderen in foto's, schilderijen en teksten / Amsterdam: De 
 Verbeelding, Amsterdam 
 
Voordrachten 
15th International Metropolis Conference. Justice and Migration: Paradoxes of belonging, Den 
  Haag 2010. The recognition of health problems in the asylum determination procedure 
Raad van State, Kamer 4 (vreemdelingenzaken) Den Haag, 2010. De invloed van psychische 
 problemen in de asielprocedure: onderzoek en deskundigenberichten. 
European Conference Red Cross Austria/EU Office: Mental Health Care for Asylum Seekers in 
 the EU: Best Practises, Wenen, 2009. Early identification of asylumseekers with mental 
 health problems  
Rechtbank Haarlem, Vreemdelingenkamer, Haarlem, 2009. MAPP-onderzoek en MAPP-
 rapportages: de invloed van psychische problemen op het vermogen om coherent en 
 consistent te verklaren. 
European Commission on Migration and Asylum, Brussel, 2008. MAPP: a Dutch project for early 
 identification of asylumseekers with mental health problems 
 





René Peters
Bestandsbijlage
CV Riëtte Mellink 2011-06 verkort.pdf
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Door lopende persoonlijke verplichtingen zal Riëtte niet direct per 1 januari 2012, 
maar per 1 juni 2012 aantreden. Vanaf 1 januari tot haar aantreden zal de 
coördinatie van IMMO worden waargenomen door drs. Annemieke Keunen, vanuit 
het ASKV en SMAK nauw betrokken bij de oprichting van het IMMO en tevens lid 
van het eerste bestuur. Zij zal per 1 januari 2012 uit het bestuur terugtreden. 
 
Benoemingen bureau 
 
De bureauorganisatie zal de artsen en psychologen, die de forensisch medische 
onderzoeken uitvoeren, ondersteunen met organisatie, logistiek en inhoudelijke 
advisering. Per 1 januari zal een eerste, voorlopige invulling plaatsvinden. De 
volgende personen zijn dan aan de bureauorganisatie verbonden. 
 
Paul Dallinga MSc : als juridisch medewerker. Paul is momenteel 

verbonden aan Amnesty International en 
ondersteunt daar de artsen van de Medische 
Onderzoeksgroep (MOG). 

Drs. Annemieke Keunen : als interim-coördinator bureau. 
Drs. Elsbeth Kors,  
klinisch psycholoog 

: als psycholoog. Elsbeth was als vrijwilliger al 
verbonden aan het Meldpunt Asielzoekers met 
Psychische Problemen (MAPP). 

 
De werving van een medicus ten behoeve van de bureauorganisatie is nog gaande 
maar al wel gevorderd. Naar verwachting zal de volgende nieuwsbrief hierover 
nader bericht geven. 
 

 

Hoofdlijnen beleid IMMO 
 
Op 24 september vond de jaarlijkse studiedag van de Medische Onderzoeksgroep 
(MOG) van Amnesty plaats. Ook de collega’s van het MAPP waren hiervoor 
uitgenodigd. René Peters, voorzitter van het bestuur van IMMO, hield een inleiding 
over de vorderingen van het IMMO en de hoofdlijnen van beleid die inmiddels zijn 
uitgezet. Zijn volledige presentatie is hiernaast te raadplegen. Enkele high lights 
daaruit. 
 
Missie en profilering IMMO 
 
De missie van IMMO is omschreven als het leveren van een bijdrage aan de 
bescherming van mensenrechten door twee hoofdactiviteiten: 

1. het geïndiceerd uitvoeren van forensisch medische onderzoeken 
2. expertiseoverdracht (naar alle betrokkenen bij de asielprocedure). 

Resultaat hiervan is dat het oordeel van IMMO als een gezaghebbend professioneel 
judicium door allen wordt aanvaard en dat het forensisch medisch onderzoek als 
onderdeel van de asielprocedure is geborgd. 
 
IMMO zal zich (moeten) profileren over de boeg van het professioneel gezag. IMMO 
is dus geen belangenbehartiger – van asielzoeker of overheid of zorginstellingen – , 
IMMO beoogt voorts om de asielprocedure niet te medicaliseren. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentatie MOG 
24-9-2011 
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Inhoud voordracht

		Probleemstelling & voorloperinitiatieven

		Missie IMMO

		Founding partners & fasen IMMO

		Raming

		Samenvatting beleid

		Waar nu mee bezig?
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Probleemstelling

		Knelpunt in asielprocedure

		Nederland: circa 13.000 asielzoekers per jaar

		Herkenning problematiek (marteling/ inhumane behandeling) lastig voor IND en advocaten, leidend tot

		onterechte afwijzing

		schending rechten

		Medische toetsing kan beter

		Eerste stap: medische keuring MediFirst (geschiktheid  asielzoeker voor procedure?)

		Behoefte aan verdieping

		Professionele beoordeling casus

		Training  
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Context

		Juridische context Nederland

		EVRM

		UN Istanbul protocol

		Vluchtelingenverdrag

		EU-richtlijn in wording

		Voorzieningen andere landen

		UK: Medical Foundation for the Care of Victims of Torture

		Andere landen: wisselend en zwak
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Voorloperinitiatieven

		Initiatieven

		MOG Amnesty International (1977)

		MAPP (2006)

		Pharos

		SMAK (1986)

		Basis: vrijwilligers

		Artsen/psychologen/juristen

		(Grotendeels) om niet werkend

		Bescheiden funding of betaalde menskracht ter ondersteuning
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Resultaten Voorloperinitiatieven 

Bewezen hulpvraag & resultaat in casuïstiek 

		Aantal geholpen personen

		Gezaghebbend bij IND en rechter (MOG: 60-70 % asielstatus)



Inzicht in aard en omvang problematiek

		Prognose hulpvraag

		Cave: beschikbare capaciteit als uitgangspunt



Eerste ontwerp processen en protocollen
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Voortgang Voorloperinitiatieven 

Allereerst: lof!

Echter:

		Te beperkte capaciteit

		Geen robuuste/reproduceerbare organisatie

		Geen samenhang disciplines

		Voldoende expertiseopbouw/leercurve?



Snevend!

		MAPP door subsidiestop ter ziele

		MOG ondersteuning vervalt

		SMAK bijna verlopen 
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Missie IMMO

		Onafhankelijke bijdrage aan bescherming mensenrechten



door

		geïndiceerd uitvoeren forensisch medische onderzoeken en expertiseoverdracht



resulterend in

		gezaghebbend professioneel judicium en borging in asielprocedure
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IMMO is er niet voor

		Medicalisering asielprocedure

		Belangenbehartiging

		Asielzoeker

		Overheid

		Zorginstellingen
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Founding Partners

		Amnesty International NL

		Arq, Psychotrauma Expert Groep

		ASKV/steunpunt vluchtelingen 

		Johannes Wierstichting

		Pharos

		Stichting Medisch Advies Kollektief (SMAK)

		Vluchtelingenwerk Nederland





Beleid: founding → funding → weaning
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Fase ‘Founding’: 1-2 jaar

Onderzoek (2010 – 1e halfjaar 2011)

Haalbaarheid concept

Samenwerkingspartners 

Bekostigingsmogelijkheden 

Opstart (3e en 4e kwartaal 2011)

Bekostiging

Rekrutering directeur/bestuur

Juridische formaliteiten
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Fase ‘Funding’: 3-5 jaar

Operatiën

Forensisch medische onderzoeken

Trainingen, expertiseopbouw en -overdracht

Ontwikkeling dienstverlening

Coherent en adequaat multidisciplinair product

Trainings- en instructiemodules

Organisatieontwikkeling

Algemene bedrijfsaspecten en doelmatigheid

Rekrutering/training adequate pool professionals

Beïnvloeding beleid
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Fase ‘Weaning’: vanaf 2015/2016

Forensisch medische onderzoeken regulier deel asielprocedure

		Op basis van goede indicatiestelling

		Andere betrokkenen asielprocedure geschoold



Onderzoeken & opleiding self-supporting

		Bekostiging uit publieke middelen ter uitvoering wettelijke verplichtingen

		Fee for service (ook professionals)



Funding mogelijk voor

		Specifieke projecten of algemene educatie
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Raming (≠ doelstelling) (I)

		Inschatting ‘rijpe’ situatie



Onzeker, dus voorlopig 

Ervaring MAPP/MOG

Ervaring UK

Latente vraag

		%		%		%

		% aanvragen t.o.v. aantal asielzoekers		10%		 		 

		waarvan % voorbeoordeling P		 		65%		 

		waarvan % voorbeoordeling M		 		35%		 

		waarvan % aanvaard voor onderzoek P		 		 		65%

		waarvan % aanvaard onderzoek M		 		 		65%
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Raming (≠ doelstelling) (II)

		Stroom: 13.000 asielzoekers

		Groei in 5 stappen 2 % (2012-2016)



		jaar		2012		2013		2014		2015		2016

		% aanmelding		2%		4%		6%		8%		10%

		aanmeldingen		260		520		780		1.040		1.300

		aantal onderzoeken P		110		220		330		439		549

		aantal onderzoeken M		59		118		177		237		296

		totaal onderzoeken		169		338		507		676		845
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Samenvatting beleid (I)

		Vertrekpunt: externe probleemstelling

		Niet: interne (arbitraire) capaciteit

		Profilering: professioneel inhoudelijk

		Niet: belangenbehartiging/medicalisering

		Wel: objectieve kwaliteitseisen

		Prognose: aantal onderzoeken ↑ (fors), dus meer capaciteit nodig

		Prognose: lukt niet met (alleen) vrijwilligers
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Samenvatting beleid (II)

		Op termijn (deels) honorering

		‘Plan A’: toewerken naar ‘normaal’ bekostigde instelling

		‘Normale’ vergoeding voor ‘normaal’ werk

		Internationale voorbeeldfunctie
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Samenvatting beleid (III)

		Streven: start per 1 januari 2012

		Praktische overgang (MOG) mogelijk iets later 

		nieuwe database,formulierenstroom,etc.

		Prioriteit: continuïteit

		MOG: voortzetting ondersteuning/werkprocessen

		MAPP: ‘draad’ oppakken bij eind project

		Daarna: organisatieontwikkeling

		Bedachtzaam

		Nieuwe (multidisciplinaire) processen

		Nieuwe (multidisciplinaire) werkwijzen
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Waar nu mee bezig?

		Juridische/fiscale stappen

		Beleidslijnen/ramingen bepalen

		Fondsenwerving

		Founding partners toegezegd

		Eerste fondsen positief

		Werving directie

		Rekrutering bestuur

		Stappenplan/communicatieplan 



Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek







René Peters
Bestandsbijlage
presentatie studiedag 2011-09-24.1.ppt
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Raming aantallen onderzoeken 
 
Als vertrekpunt voor de opzet van het instituut is de externe vraagstelling als 
uitgangspunt genomen, niet de historische (arbitraire) capaciteit van de  
onderzoekers. Het IMMO heeft ramingen gemaakt van het aantal onderzoeken dat 
het instituut naar verwachting jaarlijks zal moeten uitvoeren. Input hiervoor vormen 
de ervaringen van MAPP en MOG, ervaringen uit het buitenland (met name het 
Verenigd Koninkrijk) en de literatuur. De historische aantallen die in MAPP en MOG 
worden gerealiseerd hebben als beperkende factor de eigen capaciteit (vooral 
MAPP) of de beperking tot een bepaalde fase van de procedure (vooral MOG). Er 
moet dus rekening worden gehouden met een latente behoefte.  
 
Het IMMO raamt nu dat zo’n 10 % van de asielzoekers voor doorverwijzing naar het 
IMMO in aanmerking komt, waarvan circa 2/3 na een vooronderzoek een volledig 
forensisch medisch onderzoek krijgt. MAPP en MOG zitten nu op een niveau van 
minder dan 2 %, er zal dus een relatief flinke groei nodig zijn. Het IMMO verwacht 
deze in vijf jaar in gelijke stappen van telkens 2 % te kunnen realiseren. 
 
Vooralsnog is hierbij geraamd met de ‘klassieke’ MAPP- en MOG-onderzoeken. In 
de verdere ontwikkeling van IMMO zal dit onderscheid vervallen en zullen 
waarschijnlijk ook andere (multidisciplinaire) modaliteiten ontstaan. Onderstaande 
tabel geeft het overzicht van hoe IMMO de groei van het aantal verrichtingen 
prognosticeert, uitgaande van een jaarlijkse instroom van 13.000 asielzoekers.  
 

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 
% aanmelding 2% 4% 6% 8% 10% 

aanmeldingen 40 1.300260 520 780 1.0
aantal ‘onderzoeken MAPP’ 549110 220 330 439
aantal ‘onderzoeken MOG’ 59 296118 177 237
totaal onderzoeken 845169 338 507 676

 
Het tempo van dit groeipad is bepaald door de beschikbare financiële middelen en 
de mogelijkheid de beoordelende artsen en psychologen te behouden en nieuwe 
aan te trekken. Dit laatste zal zeker moeten gebeuren, de bestaande groep 
professionals is niet groot genoeg om de verwachte belasting aan te kunnen. 
 
Bekostiging 
 
Het IMMO zal de eerste jaren (de projectfase) bekostigd worden door bijdragen van 
de founding partners en een aantal fondsen en de belangeloze bijdrage van de 
vrijwilligers. De reeds gedane toezeggingen zijn op dit moment toereikend om een 
start met IMMO te kunnen maken. Uiteindelijk wil IMMO naar een bedrijfsmodel 
waarbij de diensten van IMMO op ‘normale’ wijze en via ‘normale’ tarieven worden 
gehonoreerd. Dit geldt uiteindelijk ook – geheel of gedeeltelijk – voor de inzet van 
vrijwilligers. Het IMMO denkt dat het model om (alleen maar) met vrijwilligers te 
werken op den duur geen stand zal houden, vandaar deze beleidslijn.  
  
Het IMMO zal in de projectfase met de betrokken overheden in overleg gaan om 
voor de bekostiging een structurele regeling te treffen. 
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Bestuur IMMO 
 
Stichting IMMO is op 14 juli van start gegaan met een voorlopig bestuur, bestaande 
uit René Peters (definitief voorzitter), Annemieke Keunen en Jan Schaart. Wilco de 
Jonge, Director Human Rights Policy van Amnesty International NL, woont de 
bestuursvergaderingen als toehoorder bij.  
 
De statuten schrijven voor dat “bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op 
diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen, waarbij het bestuur als 
geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke 
kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van 
deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van 
een lid van het bestuur gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in 
algemene zin door het bestuur in een profielschets vastgesteld.”  
 
Het voorlopige bestuur heeft inmiddels een notitie vastgesteld met daarin het profiel 
voor de invulling van het definitieve bestuur. Deze notitie is nevenstaand te lezen. 
Het bestuur is voornemens om vóór de operationele start van het IMMO (1 maart 
2012) het bestuur in definitieve samenstelling gereed te hebben. 
 

OPROEP: suggesties voor kandidaten 
 
Het bestuur van IMMO staat open voor suggesties voor kandidaten voor het bestuur 
van IMMO, die aan de profielen voldoen. Suggesties hiervoor kunnen worden 
gericht aan de voorzitter van het bestuur: René Peters, e-mail rene@renepeters.nl 
en worden graag uiterlijk 10 december 2011 tegemoet gezien. Reacties worden 
vertrouwelijk behandeld en zullen geen onderwerp van verdere correspondentie 
zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profielen bestuur 
IMMO 2011-11-01 

Activiteiten public relations & public affairs 
 
Nationaal 
 
Op 23 juni werd in Nijmegen het rapport ‘Gehoor geven’, een onderzoek naar de 
toepassing van de IND-werkinstructie 2008/6 omtrent asielzoekers met psychische 
problemen, gepresenteerd. Annemieke Keunen gaf in deze bijeenkomst een 
overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van het IMMO. 
Riëtte Mellink schetste bij dezelfde gelegenheid in haar voordracht in zes punten 
haar ‘verlanglijstje’ voor het verbeteren van de kwaliteit van de asielprocedure voor 
kwetsbare asielzoekers. De volledige voordracht is hiernaast te lezen.  
 
Riëtte Mellink nam voorts deel aan een expertmeeting van de Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over ‘de rol van deskundigenadvies in het 
vreemdelingenrecht’.  
 
Internationaal 
 
Op het 9e internationale congres van the International Society for Health and 
Human Rights (ISHHR) begin oktober in Tbilisi (Georgië), hebben Riëtte Mellink 
Sander Kramer, Loes van Willigen en Annemieke Keunen gesproken over de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordracht Riëtte 
Mellink 23-6-2011 
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NOTITIE 
 
Voor : belanghebbenden 
Van : bestuur IMMO 
   
Betreft : profielen bestuur IMMO 
   
Datum : 14 november 2011 
   
Bijlagen : 1. presentatie IMMO 


2. statuten IMMO 
 
 
ACHTERGROND IMMO 
 
Per 1 juli 2011 is de Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) opgericht. 
Het instituut beoogt een bijdrage te leveren aan de bescherming van de mensenrechten, in het 
bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van slachtoffers van marteling en inhumane 
behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de 
asielprocedure.  
 
IMMO is een voortzetting van een aantal oudere initiatieven, waaronder de Medische 
Onderzoeksgroep van Amnesty International (MOG) en het project Meldpunt Asielzoekers met 
Psychische Problemen (MAPP). IMMO wil zich profileren over de boeg van het professioneel gezag. 
IMMO is dus geen belangenbehartiger – van asielzoeker of overheid of zorginstellingen – , IMMO 
beoogt voorts om de asielprocedure niet te medicaliseren. 
 
Het IMMO werkt evenals de voorgangerinitiatieven met een combinatie van een ondersteunende 
bureauorganisatie en vrijwillige artsen en psychologen. Dit model zal zeker opgeld (moeten) doen in 
de eerste jaren, waarin bekostiging van uitsluitend de bureauorganisatie door de oprichtende 
organisaties en enkele derde fondsen is voorzien. Uiteindelijk wil IMMO naar een bedrijfsmodel 
waarbij de diensten van IMMO op ‘normale’ wijze en via ‘normale’ tarieven worden gehonoreerd. Dit 
geldt uiteindelijk ook – geheel of gedeeltelijk – voor de inzet van vrijwilligers. Het IMMO denkt dat het 
model om (alleen maar) met vrijwilligers te werken op den duur geen stand zal houden, vandaar deze 
beleidslijn. Een ondernemingsplan met daarin een meerjarenraming is inmiddels uitgewerkt. Het 
IMMO zal in de projectfase met de betrokken overheden in overleg gaan om een structurele 
voorziening uit de publieke middelen te treffen.  
 
Voor nadere informatie over IMMO wordt verwezen naar de bijgaande presentatiei. 
 
BESTUUR 
 
Per 1 juli 2011 is door de oprichtende partijen een voorlopig bestuur gevormd, onder leiding van een 
inmiddels definitief aangetrokken voorzitter, mr. René Peters, arts (klik hier voor biografische 
informatie). Eind 2011 zal het proces van definitieve invulling van het bestuur worden doorlopen. 
 
Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit minimaal drie en maximaal zeven personen, bij 
voorkeur uit vijf personen. Er zijn twee gekwalificeerde posities onderscheiden: voorzitter en 
penningmeester, het bestuur fungeert overigens als collegiaal verband. Bestuursleden worden 
benoemd voor de duur van vier jaar en zijn direct aansluitend éénmaal herbenoembaar. Voor nadere 
informatie wordt verwezen naar de bijgesloten statutenii. Het bestuur zal naar verwachting vier tot zes 
maal per jaar vergaderen te Diemen. 
 
Voor de leiding van IMMO is een directie voorzien en inmiddels benoemd. Deze heeft een 
beleidsvoorbereidende rol en geeft op basis van het vastgestelde beleid in hoge mate zelfstandig 
leiding aan de organisatie en de uitvoering van het beleid. De rol van het bestuur is het vaststellen van 
het strategische beleid, waaronder het vaststellen van jaarplannen en begrotingen en het houden van 
toezicht op de directievoering. In samenspraak met de directie kunnen bestuursleden voor 
representatieve doelen worden ingezet. 
 


 
Stichting IMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Groep,  


ASKV, Johannes Wierstichting, Pharos, SMAK en Vluchtelingenwerk Nederland 



http://www.linkedin.com/in/renepeters
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De leden van het bestuur worden niet bezoldigd, voor gemaakte kosten kan een kostenvergoeding 
worden geboden, in overeenstemming met de CAO GGZ. 
 
De statuten schrijven voor dat “bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die 
de aandacht van het bestuur vragen, waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt samengesteld 
op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met 
een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van 
een lid van het bestuur gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin door het 
bestuur in een profielschets vastgesteld.” 
 
Het voorlopig bestuur wil nu overgaan tot de definitieve invulling van het bestuur tot het aantal van vijf 
personen en heeft daartoe het onderstaande profiel vastgesteld. 
 
Algemeen profiel 
 
In het algemeen moet de samenstelling van het bestuur het beoogd imago – onafhankelijk 
professioneel gezag – ondersteunen en uitdragen. Er mag geen suggestie van belangenbehartiging of 
politieke voorkeur bestaan. Voorts kent de samenstelling bij voorkeur een evenwichtige mix van 
gender en etniciteit. Alle bestuursleden voldoen aan het volgende profiel. 
 
o Academisch werk- en denkniveau. 
o Bij voorkeur bestuurlijke dan wel leidinggevende ervaring, als bestuurder of manager in een 


complexe professionele organisatie. 
o Affiniteit met de problematiek van mensenrechten en vluchtelingenwerk. 
o Affiniteit met en bij voorkeur kennis van en ervaring met het juridische en medische werkveld van 


IMMO. 
o Netwerk in de wereld van (internationale) maatschappelijke organisaties. 
o Affiniteit met vrijwilligerswerk. 
o Teamspeler, communicatief vaardig, gevoel voor verhoudingen en gevoel voor humor. 
o In staat op hoofdlijnen te besturen. 
o Bereid om relevante (globale) kennis over het werkveld van IMMO te verwerven en bij te houden. 
 
Daarenboven gelden de volgende aanvullingen. 
 
Aanvullend profiel en taken voorzitter 
 
o Strateeg. 
o Ruime (politiek-)bestuurlijke en organisatorische ervaring. 
o Kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. 
o Teambuilder met vermogen om effectief op te treden in conflictsituaties. 
o Uitstekende taalvaardigheid in Nederlands en Engels. 
o Leidt de bestuursvergaderingen. 
o Is primair aanspreekpunt voor de directie. 
o Vertegenwoordigt de stichting extern, voor zover representatie op bestuursniveau nodig is. 
 
Aanvullend profiel en taken penningmeester 
 
o De penningmeester zal in de projectfase (eerste drie jaar) in samenspraak met de directie (en de 


overige leden van het bestuur) het definitieve bedrijfsmodel (fee for service uit de publieke 
middelen) moeten uitwerken en realiseren.  


o Ondersteunt daartoe voorzitter en directeur bij de externe representatie/lobby. 
o De penningmeester is aanspreekpunt voor de directie bij de voorbereiding van de begroting en de 


opstelling van de verantwoordingsdocumenten (jaarrekening). 
o Bedrijfskundige dan wel financieel-economische opleiding. 
o Ervaring met bekostigingsvraagstukken in for profit of not for profit, in het bijzonder van (GGZ) 


gezondheidszorg en/of justitiële vergoedingen. 
o Creatief (sociaal) ondernemend. 
o Kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling. 
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Aanvullend profiel bestuurslid: migratierecht en/of gezondheidsrecht 
 
o Gezaghebbend professional op het gebied van migratierecht en/of gezondheidsrecht. 
 
Aanvullend profiel bestuurslid: forensische geneeskunde 
 
o Gezaghebbend professional (medicus, psycholoog) op het gebied van de forensische 


geneeskunde. 
 
Aanvullend profiel bestuurslid: public affairs 
 
o Gezaghebbende ‘boven partijen staande’ bestuurder met eigen politieke en/of publiek bestuurlijke 


ervaring en netwerk. 
o Creëert gemakkelijk ingang bij voor IMMO relevante netwerken en (publieke) organisaties. 
 
 
 


 
i Dubbelklik op nevenstaand icoon om de presentatie te raadplegen. 
 
ii Dubbelklik op nevenstaand icoon om de statuten te raadplegen. 
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STATUTEN 
STICHTING INSTITUUT VOOR MENSENRECHTEN EN MEDISCH ONDERZOEK 
 
 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
1.1 De stichting draagt de naam: “Stichting Instituut voor Mensenrechten en Medisch 



Onderzoek” hierna in de statuten en de reglementen ook aan te duiden als ‘stichting’. 
1.2 De verkorte naam van de stichting luidt: IMMO. 
1.3 De stichting zal in het internationale verkeer mede de Engelstalige naam “Netherlands 



Institute for Human Rights and Medical Assessment” gebruiken. 
1.4 De stichting is statutair gevestigd in de gemeente Diemen. 
 
DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 2 
2.1 De stichting levert als onafhankelijke deskundige organisatie een bijdrage aan de 



bestrijding en beperking van de gevolgen van schendingen van mensenrechten en 
andere inhumane behandeling van vluchtelingen, in het bijzonder door het opzetten en 
uitvoeren van medisch en psychologisch forensische diagnostiek, educatie, 
voorlichting en onderzoek. 



2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
1. het aanbieden van voorzieningen op het gebied van (nationale en 



internationale) vluchtelingenzorg en -dienstverlening en mensenrechten, in het 
bijzonder door het opzetten en uitvoeren van objectiverend medisch en 
psychologisch onderzoek bij individuele personen; 



2. het bevorderen van deskundigheid bij medewerkers en instanties die bij de 
opvang en de beoordeling van vluchtelingen zijn betrokken, onder meer door 
opleiding en training;  



3. het verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek, 
informatieverschaffing en maatschappelijke voorlichting; 



4. het samenwerken met andere (inter)nationale organisaties op het terrein van 
vluchtelingen(zorg) en mensenrechten; 



5. het verwerven en beheren van fondsen en/of gelden ten behoeve van de 
verwezenlijking van het doel van de stichting; 



6. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel 
bevorderlijk kunnen zijn. 



2.3 De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd ongeacht politieke, godsdienstige 
of andere overtuiging en ongeacht ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afkomst, 
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geslacht, seksuele geaardheid, maatschappelijke status, leeftijd of taal van de 
slachtoffers van mensenrechtenschending. 



 
VERMOGEN EN INKOMSTEN 
Artikel 3 
3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: 



1. de opbrengsten verkregen uit de activiteiten van de stichting; 
2. bijdragen en subsidies door of vanwege de overheid of andere derden; 
3. inkomsten uit het vermogen van de stichting; 
4. ontvangen giften, erfstellingen en legaten; 
5. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. 



3.2 Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
BESTUUR: samenstelling, benoeming en ontslag 
Artikel 4 
4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van 



ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Bij voorkeur bestaat het 
bestuur uit vijf leden.  



4.2 Het bestuur benoemt de leden van het bestuur bij gewone meerderheid van stemmen 
en kiest uit zijn midden een voorzitter en penningmeester en kan eventuele andere 
taken onderling verdelen. 



4.3 Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 
vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overblijvend bestuurslid 
niettemin een geldig bestuur, doch wordt zo spoedig mogelijk in de ontstane 
vacature(s) voorzien. 



4.4 Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht 
van het bestuur vragen, waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt 
samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de 
doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en 
achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het bestuur 
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin door het bestuur in 
een profielschets vastgesteld.  



4.5 Iemand kan geen lid zijn van het bestuur indien hij: 
1. zitting heeft in de directie van de stichting; 
2. een zodanige andere functie bekleedt of op andere wijze een belang heeft bij de 



stichting dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid 
dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel 
tot ongewenste vermenging van belangen. 
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Leden van het bestuur mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk 
voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. 



4.6 Een lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is direct 
aansluitend éénmaal herbenoembaar.  



4.7 Het bestuur kan een lid van het bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, 
indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 4.4 of wegens andere 
gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond 
waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden 
verlangd. 



4.8 Het bestuur kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien het 
bestuur niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag. 



4.9 Een lid van het bestuur kan pas worden ontslagen nadat aan hem de gelegenheid is 
geboden om zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden en verdedigen. 
Het betrokken lid van het bestuur heeft het recht zich door een derde te doen bijstaan. 
Het betrokken lid van het bestuur heeft overigens niet het recht om (het gedeelte van) 
de vergadering, waarin over het ontslag wordt beslist, bij te wonen en aan de 
stemming deel te nemen. 



4.10 Een besluit tot schorsing en ontslag kan alleen worden genomen met een meerderheid 
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen - de stem van het 
betreffende lid van het bestuur niet meegerekend - van de leden van het bestuur in een 
vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van het 
bestuur persoonlijk aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden van het bestuur niet 
persoonlijk ter vergadering aanwezig is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie 
weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het 
besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de in 
die vergadering geldig uitgebrachte stemmen - de stem van het betreffende lid van het 
bestuur niet meegerekend -, ongeacht het aantal leden van het bestuur dat ter 
vergadering aanwezig is. 



4.11 Een lid van het bestuur treedt uit eigener beweging af op het moment dat hij in de 
situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met artikel 4.4. 



4.12 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt op eigen verzoek, door het verstrijken van de 
benoemingstermijn indien herbenoeming niet volgt of niet mogelijk is dan wel door 
ontslag door het bestuur. Een lid van het bestuur defungeert voorts: 



 a. door zijn overlijden; 
 b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 



c. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
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BESTUUR: taken en bevoegdheden 
Artikel 5 
5.1 Het bestuur bestuurt de stichting. Bij de vervulling van hun taken richten het bestuur 



en zijn individuele leden zich naar het belang van de stichting. 
5.2 Het bestuur regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij 



afzonderlijk reglement. 
5.3 Het bestuur benoemt na overleg met de directie de registeraccountant van de stichting. 
5.4 Het bestuur is  bevoegd tot het aangaan van overeen¬komsten tot verkrijging, 



vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
van een ander verbindt. 



5.5 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur in zijn 
geheel. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee 
gezamenlijk handelende leden van het bestuur. 
Het bestuur kan ook aan een individueel bestuurslid of aan anderen dan bestuursleden 
bij volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. 



5.6 Het bestuur waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf, respectievelijk één of 
meer van zijn leden en de stichting. 



 
BESTUUR: vergadering en besluitvorming 
Artikel 6 
6.1 Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 



voorzitter of ten minste twee leden dit wenselijk achten. De oproepingen tot de 
vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een 
termijn van ten minste veertien dagen. De oproepingsbrieven vermelden in ieder geval 
plaats, datum en de door de voorzitter vastgestelde agenda van de vergadering. In 
spoedeisende gevallen kan van de voorgeschreven termijn of wijze van oproeping 
respectievelijk agendering worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de voorzitter. 



6.2 Leden van het bestuur zijn, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, bevoegd 
zich ter vergadering door een ander lid van het bestuur te laten vertegenwoordigen. 
Een lid van het bestuur kan als gevolmachtigde van slechts één ander lid optreden. 



6.3 Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen behoudens 
voor zover bij de wet of in deze statuten voor enig besluit een gekwalificeerde 
meerderheid is voorgeschreven. Ieder bestuurslid dat in functie is heeft één stem. 
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen 
wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan 
opnieuw staken, is het voorstel verworpen. 
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6.4 Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in 
functie zijnde leden van het bestuur persoonlijk ter vergadering aanwezig dan wel 
vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering van het bestuur het vereiste aantal 
leden niet persoonlijk aanwezig dan wel vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen 
maar uiterlijk binnen drie weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin 
de besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige 
dan wel vertegenwoordigde leden van het bestuur. 



6.5 Indien in een vergadering van het bestuur alle in functie zijnde leden in persoon 
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde 
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen aangenomen, ook al zijn de 
statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in 
acht genomen. 



6.6 Het bestuur kan bij wijze van uitzondering ook buiten vergadering besluiten nemen 
mits alle leden van het bestuur schriftelijk of door middel van door documenten 
vastgelegde telecommunicatie hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen 
en geen lid van het bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus 
genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen 
met vermelding van de tot uitdrukking gebrachte zienswijzen. 



6.7 De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de directeur, tenzij het 
bestuur met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de directeur te willen 
vergaderen. In dat geval wordt de directeur door het bestuur in kennis gesteld van de 
ter vergadering genomen besluiten. 



6.8 Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden, 
die na vaststelling door de voorzitter of het bestuur door de voorzitter worden 
ondertekend. In de notulen wordt tevens ver¬meld welke leden van het bestuur op de 
vergadering aanwezig zijn geweest.  



 
DIRECTIE 
Artikel 7 
7.1 De stichting heeft een directie die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het 



bestuur. Het bestuur stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de 
directie vast. 



7.2 De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en het geven van leiding 
aan de bij de stichting werkzame personen. De taken en verantwoordelijkheden van de 
directie worden nader vastgelegd in het door het bestuur vast te stellen directiestatuut. 



7.3 De directie volgt de door het bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot de 
algemene lijnen van het te voeren beleid op en is verantwoording verschuldigd aan het 
bestuur ter zake van de uitoefening van de aan haar bij de statuten en/of reglementen 
opgedragen taken. 
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7.4 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, ontwikkelt de directie voorstellen 
en legt deze ter besluitvorming aan het bestuur voor ter zake van: 
1. de vaststelling of wijziging van de beleidsplannen van de stichting; 
2. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening; 
3. de oprichting alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe 



rechtspersoon; 
4. het aangaan of verbreken van een belangrijke duurzame rechtstreekse of 



middellijke samenwerking met andere rechtspersonen; 
5. ingrijpende interne reorganisaties; 
6. de wijziging van de arbeidsomstandigheden of de beëindiging van de 



dienst¬betrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting 
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; 



7. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting. 
 



ADVIESRAAD 
Artikel 8 
8.1 Het bestuur kan een adviesraad instellen die ten behoeve van de directeur en het 



bestuur van de stichting een klankbordfunctie vervult en de directeur en het bestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseert. De adviesraad heeft in het bijzonder een 
adviesrecht ten aanzien van het algemene beleidsplan van de stichting.  



8.2 De leden van de adviesraad worden, op voordracht van de adviesraad zelf, benoemd, 
geschorst en ontslagen door het bestuur. Indien de adviesraad meerdere personen 
voordraagt in een volgorde van voorkeur is het bestuur bevoegd van die volgorde af te 
wijken. 



8.3 Het bestuur kan besluiten een door de adviesraad voorgedragen persoon niet te 
benoemen. Indien het bestuur een voorgedragen persoon niet benoemt, stelt het 
bestuur de adviesraad in de gelegenheid een nieuwe voordracht te doen. 



8.4 Zodra een vacature ontstaat in de adviesraad, stelt het bestuur de adviesraad 
onverwijld in de gelegenheid een voordracht te doen ter vervulling daarvan. Indien de 
adviesraad binnen een termijn van drie maanden na deze mededeling (dan wel het 
verzoek als bedoeld in het vorige lid) geen voordracht heeft gedaan, is het bestuur 
gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de adviesraad te benoemen ter 
vervulling van de vacature. 



8.5 De werkwijze, taken en bevoegdheden van de adviesraad worden nader geregeld in 
een door het bestuur vast te stellen reglement. 



 
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN 
Artikel 9 
9.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  
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9.2 Het bestuur stelt uiterlijk één maand voor de afloop van het boekjaar, op basis van een 
voorstel van de directie, een begroting voor het komende boekjaar vast. 



9.3 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit 
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe 
behorende boeken, be¬scheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen 
worden gekend en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar 
bron en bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen 
namens de stichting is aangegaan. 



9.4 De directie is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de 
balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te 
maken en op papier te stellen. Daarnaast is de directie binnen diezelfde termijn 
verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals 
vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken. 



9.5 De jaarstukken worden gecontroleerd door de registeraccountant van de stichting die 
daarover verslag uitbrengt aan het bestuur.  



9.6 De directie legt de jaarrekening alsmede de daarbij behorende overige gegevens en het 
jaarverslag binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar ter vaststelling voor aan 
het bestuur. 



9.7 Na vaststelling door het bestuur wordt de jaarrekening ondertekend door het voltallige 
bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf 
van redenen daarvan melding gemaakt. 



 
STATUTENWIJZIGING  
Artikel 10 
10.1 De statuten kunnen worden gewijzigd door het bestuur, gehoord de directie althans de 



directie in de gelegenheid gesteld hebbend zich daarover uit te spreken. 
10.2 De leden van het bestuur worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van tenminste 



twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging, woordelijk in de 
oproeping voor de vergadering is opgenomen. 



10.3  Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid 
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van het bestuur in een 
vergadering waarin ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden van het 
bestuur persoonlijk aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal 
leden van het bestuur niet persoonlijk ter vergadering aanwezig dan wel 
vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken na de eerste 
vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin het besluit tot 
statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van ten minste 
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twee/derde van de in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal 
leden van het bestuur dat aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 



10.4 Een besluit tot wijziging van de statuten treedt pas in werking nadat daarvan een 
notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van het bestuur is bevoegd tot het doen verlijden 
van de notariële akte van statutenwijziging. 



 
ONTBINDING EN VEREFFENING 
Artikel 11 
11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in artikel 10 lid 2 en 3 



is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding van de stichting 
11.2 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar 



vermogen nodig is. 
11.3 De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij één of meer andere vereffenaars door 



het bestuur worden aangewezen. 
11.4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt 



ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Gedurende de vereffening blijven de 
bepalingen van deze statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht. 



11.5 Een batig saldo van de ontbonden stichting wordt bestemd overeenkomstig het doel 
van stichting, te bepalen door het bestuur, en wel zodanig dat het batig saldo ten goede 
komt aan het algemeen belang. 



11.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 
stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de persoon daartoe 
aangewezen door de vereffenaars.  



 
SLOTBEPALING 
Artikel 12 
In alle gevallen waarin noch de wet noch de statuten noch de reglementen voorzien, beslist 
het bestuur. 
 
Slotverklaring 
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon: 
(a) dat het eerste boekjaar van de stichting zal eindigen op éénendertig december 



tweeduizend twaalf; 
(b) dat ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 voor de eerste maal tot leden van het 



bestuur van de stichting worden benoemd: 
 1. de heer Marinus Martinus Johannes Peters, voornoemd, als voorzitter; 



2. de heer Jan Schaart, voornoemd, als lid; 
3. mevrouw Anna Maria Keunen, voornoemd, als lid. 



 








René Peters

Bestandsbijlage
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Latente vraag


			%			%			%


			% aanvragen t.o.v. aantal asielzoekers			10%			 			 


			waarvan % voorbeoordeling P			 			65%			 


			waarvan % voorbeoordeling M			 			35%			 


			waarvan % aanvaard voor onderzoek P			 			 			65%
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			jaar			2012			2013			2014			2015			2016
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			aantal onderzoeken P			110			220			330			439			549


			aantal onderzoeken M			59			118			177			237			296
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Riëtte Mellink 


ASIELZOEKERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN EN DE PSYCHOTHERAPEUTE 


BIJ PRESENTATIE ‘GEHOOR GEVEN’, NIJMEGEN 23‐6‐2011 


 


Allereerst mijn complimenten voor het zorgvuldige onderzoek en het heldere verslag van 
Karin, Krista en Ashley. Jullie hebben ingewikkelde materie inzichtelijk gemaakt. En al is de 
uitkomst anders dan ik hoopte, het is als MAPP‐er van het eerste uur mooi om te zien dat er 
met zoveel kwaliteit voortgebouwd wordt op ons werk, om de asielprocedure te verbeteren 
voor kwetsbare asielzoekers. 


Ik kreeg als titel voor mijn lezing op  ‘….en de psychotherapeute’, en ik hoor bij de school van 
psychotherapeuten die graag kijkt naar hoe het allemaal begonnen is , om op die manier 
goed onderbouwd aan het werk te kunnen gaan.   


Daarom kijk in vogelvlucht met u terug, naar de oorsprong en de context van dit onderzoek.  


Iedereen in de zaal weet: vanaf 2006 onderzocht het MAPP asielzoekers met psychische 
problemen, helemaal aan het begin van de  asielprocedure. Vanaf het allereerste begin was 
het resultaat dat asielzoekers, bij wie sprake was van psychische problemen, meteen uit de 
versnelde procedure gehaald werden, en in de verlengde procedure kwamen.  


Tot onze schrik kwamen we er na verloop van tijd achter dat de asielprocedure helemaal stil 
gelegd werd voor die asielzoekers,  bij wie wij geconcludeerd hadden dat er sprake was van 
psychische problemen die interfereerden met het vermogen om coherent en consistent te 
verklaren.  Dat was nooit onze bedoeling geweest. Wij zagen het voor ons: 100 mensen die 
er niet goed aan toe waren en er gebeurde…helemaal niets.  


Wij hebben onszelf toen uitgenodigd bij de IND, samen met Vluchtelingenwerk en de RvR en 
Pharos, allen deelnemers aan de klankbordgroep van het MAPP, en dat was de start van een 
serie overleggen die bij het MAPP ‘het IND‐overleg’ heette, en die bij de IND ‘als de pilot 
MAPP te boek stond. Gedurende een periode van bijna twee jaar kwamen de eerder 
genoemde deelnemers en gemiddeld zo’n medewerkers van de IND,  eens in de twee à drie 
maanden bij elkaar.  


Over de inhoud van de werkinstructie waren we het eigenlijk heel snel eens. Leidend 
principe was dat,  als er sprake was van psychische problemen, er wel gehoord zou kunnen 
worden, als dit  maar aantoonbaar zorgvuldig gedaan zou worden, en als ook bij het 
beslissen rekening zou worden gehouden met de gevolgen van die psychische problemen. 
Een tweede leidend principe was, dat we wel voorbeelden konden geven van aangepast 
horen, maar dat die nooit de hele lading zouden kunnen dekken. Daarvoor is het werken 
met mensen met psychische problemen te complex. Dat betekende dat er veel af ging 
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hangen van de individuele IND‐medewerker. Mede daarom  gingen de overleggen, nadat de 
werkinstructie was opgesteld,  door in de vorm van casuïstiekbesprekingen, met o.a. IND‐
medewerkers en advocaten. Dat gaf een bijzondere kijk in de keuken van het horen en 
beslissen in de asielprocedure. Het waren spannende bijeenkomsten, omdat heel voelbaar 
en zichtbaar werd hoe verschillend we allemaal zo’n casus bekeken. En we werden het ook 
niet altijd eens. Dat was niet erg; belangrijker was dat er een dialoog ontstond over de 
kwaliteit van de gehoren en het beslissen. En het strekt de IND tot eer dat zij bereid waren 
om ons in de keuken toe te laten en dat ze daartoe ook in dit onderzoek weer bereid waren.  


Ik raakte tijdens die overleggen onder de indruk van de enorme complexiteit van het werk 
van een IND‐medewerker die moet horen of beslissen.  Behalve dat ze moeten beschikken 
over zeer accurate kennis van de politieke en sociale en culturele achtergrond van de 
asielzoeker die ze voor zich hebben,  en dat ze te maken hebben met mensen die soms uit 
wanhoop hele of half verzonnen verhalen gaan vertellen, moeten ze ook nog eens over de  
vaardigheden beschikken om een gesprek, met vaak getraumasiseerde mensen, in goede 
banen te leiden, moeten ze een sfeer van vertrouwen  scheppen, én vervolgens kunnen 
wegen dat wat gezegd is en dat wat niet gezegd is, in de wetenschap dat zij over 
mensenlevens beslissen.  Ik geef het u te doen.  


Tja, en nu is de uitkomst van het onderzoek dat de werkinstructie in de bestudeerde 
dossiers, waarin steeds sprake was van asielzoekers met psychische problemen, niet of 
nauwelijks is toegepast.  


Wat moeten we daarvan maken? Het is in de eerste plaats aan de IND zelf om te 
onderzoeken hoe dat komt en om vervolgens te zorgen dat de werkinstructie consequent 
toegepast gaat worden.  Voor mij is duidelijk dat de werkinstructie voor het uitvoeren van 
zulk moeilijk werk niet kan, zonder een goede ondersteuning. 


Ik ga u daarom nu niet onderhouden over de psychische problemen van asielzoekers. Dat 
kunt u in het kort nalezen in het verslag van het onderzoek, en voor veel mensen hier in de 
zaal is dat geen nieuws. Nee, de psychotherapeute heeft een verlanglijstje gemaakt op basis 
van de ervaringen van de afgelopen 5 jaar bij het MAPP, de overleggen met de IND en het 
therapie geven aan getraumatiseerde mensen. 


1.Zadel de  IND niet op met onmogelijke opdrachten .  


In de beleidsvisie van februari van dit jaar, van onze minister Leers, over de stroomlijning van 
toelatingsprocedures, waarin hij zorgvuldigheid benadrukt, stelt de minister dat van 
ongedocumenteerde asielzoekers gevergd zal worden dat hun asielverzoek ‘geen enkel hiaat 
of ongerijmdheid op het niveau van de relevante bijzonderheden bevat’.   


In een land als Nederland zou je mogen verwachten dat een dergelijke uitspraak  gebaseerd 
is op wetenschappelijk onderzoek. Uit talloze onderzoeken naar getraumatiseerde mensen 
blijkt dat zij met hiaten vertellen over wat er gebeurt is. Als ze al kunnen vertellen. Als 
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psychotherapeut met jarenlange ervaring met de behandeling van getraumatiseerde 
mensen kan ik vertellen dat het een illusie is dat mensen die vreselijke dingen hebben mee 
gemaakt, je daar bij een eerste of tweede ontmoeting in detail over zullen vertellen. Soms 
wordt het gebeurde alleen maar aangeduid met  ‘dat, u weet wel, (wat die man deed), 
waarbij het laatste al bijna ingeslikt wordt. Bij bijna iedereen die te maken heeft gehad met, 
of getuige is geweest van interpersoonlijk geweld‐en veel asielzoekers hebben daarmee te 
maken gehad‐ is het vertrouwen in de medemens zodanig beschadigt dat ze hun meest 
pijnlijke verhaal, niet zomaar aan een vreemde toevertrouwen. Niet zelden zullen ze er ook 
nooit over vertellen, uit schaamte, of vanwege schuldgevoelens, of vanwege de angst om 
verstoting.   


Het hoort het bij een Post Traumatische Stress Stoornis om niet in detail te willen praten 
over wat er gebeurd is om zo pijnlijke gevoelens te vermijden, uit angst voor decompensatie. 
Ik zie dat bijna dagelijks bij cliënten, die in het kader van een traumabehandeling juist over 
de pijnlijke details moeten spreken. Het verzet daartegen is indrukwekkend, en vaak zijn ze 
pas over te halen als er voldoende vertrouwen gekweekt is. Als het ons als 
psychotherapeuten in het beste geval al maanden kost, waarom zou het dan bij de IND in 
één of twee gesprekken gebeuren?  


Ik roep ook graag even in herinnering de resultaten van een Engels onderzoek, waarin aan 
vluchtelingen na toekenning van asiel werd gevraagd of zij zouden hebben verteld over 
seksueel misbruik of andere vernederende ervaringen aan de IND. Een ruime meerderheid 
vertelde dat ze niet gedaan hadden, of niet zouden doen. En dan heb ik het nog niet eens 
over specifieke geheugenproblemen en problemen met de concentratie als gevolg van 
extreem veel stress die een traumatische gebeurtenis met zich meebrengt.  


Die eis van ‘geen enkel hiaat’ is dus in grote tegenstelling met de kennis van vandaag. Het 
zet aan tot een jacht op hiaten.  En het treft juist de mensen met de meeste kans op een 
recht op asiel. Dat is het tegenovergestelde van zorgvuldigheid.  


2. Besteed in de dagelijkse praktijk aandacht aan, en onderken het effect van secundaire 
traumatisering 
Secondaire traumatisering is het fenomeen dat iemand die vaak verhalen moet aanhoren 
met een traumatische inhoud, zelf ook te maken krijgt met post traumatische stress‐
reacties. Dat is goed onderzocht bij traumahulpverleners en voor zover bekend nog niet 
onder IND‐medewerkers, maar het kan niet anders dan dat zij daarmee te maken hebben.  
IND‐medewerkers worden immers ook voortdurend bloot gesteld aan gruwelijke verhalen 
over moord, verkrachting, mishandeling, marteling, dramatisch verlies en grote 
ontreddering.  Secundaire traumatisering kan leiden tot typische PTTS‐reacties zoals 
ongewenst terug denken aan en voor je zien waarover de ander je verteld heeft, 
nachtmerries,  lichamelijke stressreacties, gevoelens van kwetsbaarheid, een afkeer krijgen 
van het luisteren naar mensen met zulke verhalen, en ontkenning (bijvoorbeeld denken: ‘dit 
kan niet waar zijn’, als je een gruwelijk verhaal hoort). Zo beschermen we ons tegen een 
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bijna onverteerbare waarheid. Veel minder bekend is, dat het te vaak moeten aanhoren van 
traumatische verhalen ook leidt tot verdedigingsreacties die zich uiten in gebrek aan 
empathie en cynisme. Daarnaast is bekend dat de heftige gevoelens die de verhalen 
oproepen ook op organisatieniveau een rol gaan spelen. Zonder aandacht voor 
onderliggende secundaire traumatisatie ontstaat er snel een cultuur van splitsen, een 
cultuur van  ‘wij tegen de rest van de wereld’, waarbij de ander wordt beleefd als minder 
waardevol of onbetrouwbaar en waarbij de eigen manier van werken superieur wordt 
geacht.  
Dat deze mechanismen optreden is onvermijdelijk. Maar dat ze van invloed raken op het 
horen en beslissen en een stempel drukken op een bedrijfscultuur, dat zou niet mogen 
gebeuren.  
Dat vergt een meer dan een eenmalige training, daar is supervisie en intervisie voor nodig. 
Heel praktisch: huur een hierin geschoold iemand in die, niet in dienst zijnde van de IND om 
de benodigde afstand te bewaken, deze kwesties met groepen en individuen bespreekt.  
 
Overigens zou het ook interessant  zijn om te onderzoeken hoe secundaire traumatisering 
doorwerkt bij advocaten.  
 
Derde punt van mijn verlanglijstje:  
3.Voeg deskundigheid toe.  
Bij besluiten over mensenlevens, waarbij zoveel deskundigheid vereist is en waarbij zoveel 
complexe processen optreden. kun je eigenlijk niet zonder meerdere disciplines.  
En meer specifiek: traumagerelateerde verhalen worden vertekend door de effecten van het 
trauma. Vergissingen als gevolg van gebrek aan concentratie, het maar ten dele kunnen 
reproduceren van het trauma, wat ten koste gaat van de coherentie ,het uit schaamte of 
angst niet durven vertellen over aanverwante zaken die niet eens direct met het trauma te 
maken hoeven hebben, kunnen te makkelijk geïnterpreteerd worden als  een gebrek aan 
geloofwaardigheid.  Je hebt psychologische of psychiatrische expertise nodig om deze zaken 
te ontwarren. Heel concreet: waarom worden er geen onafhankelijke deskundigen ingezet 
voor zaken als deze, waarin besloten wordt over mensenlevens? Waarom gebeurt dat wel 
voor mensen die verdacht zijn van een misdaad, maar niet voor mensen op de vlucht?  
 
4. Maak gebruik van opnames;  investeer in moeilijke zaken. 
Als het om zulk moeilijk werk gaat, waarbij zoveel geïnterpreteerd moet worden, en waarbij 
het besluit zulke grote consequenties heeft, dan is het eigenlijk niet meer dan logisch dat er 
video‐opnames gemaakt worden van de gehoren. We moeten het nu doen met de semi‐
verbatimverslagen van de IND‐medewerker, die de suggestie wekken volledig te zijn door de 
manier van opschrijven, maar die dit niet zijn. Als er twijfel is over hoe de inhoud 
geïnterpreteerd moet worden, of als we willen weten hoe de sfeer van een gehoor was, wat 
natuurlijk van grote invloed is op het verklaren van de asielzoeker, of als we willen weten 
hoe de non‐verbale communicatie verliep, dan zouden we terug moeten kunnen kijken om 
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te begrijpen wat er gebeurde. Het levert nog een ander voordeel op: video‐opnames zijn een 
leermiddel bij uitstek. Er zal altijd ingewikkelde casuïstiek blijven. Door hierin te investeren, 
door opnames terug te kijken, door te evalueren, verbetert de kwaliteit van het horen en het 
beslissen.  Overigens is dit een advies dat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken ook 
al eens heeft gegeven.  
 
5. Blijf signaleren en gebruik de werkinstructie.  
Beetje schot voor open doel op deze presentatie, maar toch hard nodig, gezien de resultaten 
van het onderzoek. 
Het MAPP heeft het effect van  psychische problemen voor asielzoekers in de asielprocedure 
op de kaart gezet. Een belangrijk gevolg daarvan was het instellen van de medische check. In 
de rust en voorbereidingstijd krijgt iedere asielzoeker op vrijwillige basis een medisch check, 
waarin ook gevraagd wordt naar eventueel psychische problemen, die van invloed zouden 
kunnen zijn op het horen en beslissen.  Iedereen die meegewerkt heeft aan het ontwerpen 
van die medische check, dus ook de IND, heeft meteen erkend dat het signaleren daarmee 
helemaal niet klaar is. De medische check is een beperkte eerste screening van eventuele 
belemmerende problemen. Omdat er in de die check niet gevraagd wordt naar eventuele 
traumatische gebeurtenissen, is de kans klein dat juist dié problemen die zich doen gelden 
bij het moeten vertellen over moeilijke zaken, aan het licht komen. Daarnaast is het heel 
gewoon dat mensen pas in een later stadium symptomen vertonen, of er pas later over 
vertellen. Medifirst, het bedrijf dat de medische check uitvoert, is overigens eerste om te 
erkennen dat zij natuurlijk niet alles in het begin kunnen onderkennen.  
Dat betekent dat advocaten, vrijwilligers van Vluchtelingenwerk, en juist ook de IND, 
gewoon door moeten gaan met signaleren, in het belang van een eerlijke procedure. Gedoe? 
Ja, gedoe. Maar ja, die mensenlevens, en die zorgvuldige procedure. Iedereen kan gebruik 
blijven maken van de vroegsignaleringslijst van het MAPP, en die toevoegen aan het dossier. 
Eén van de advocaten die meedeed aan dit onderzoek verwoord precies hoe wij van het 
MAPP hoopten dat de vroegsignaleringslijst gebruikt zou gaan worden. Zij zegt: ik zie de 
vroegsignaleringslijst als een soort testlijst. Als je de vragen van de lijst doorloopt dan kom je 
vaak heel veel meer te weten’.  
 
Het is aan de IND om te zorgen dat de werkinstructie gebruikt gaat worden conform de 
afspraken.  Daarnaast er ligt ook een taak voor advocaten. In laatste werkinstructie (die van 
2010) staat nadrukkelijk dat deze ook toegepast moet worden ‘in zaken waarin door een 
gemachtigde wordt aangegeven dat mogelijk sprake is van psychische problemen die van 
invloed kunnen zijn op het horen en het consistent kunnen verklaren door de asielzoeker’. 
Dat kan door de vroegsignaleringslijst van het MAPP consequent te gebruiken, en die toe te 
voegen aan het dossier. Vervolgens kan dan aanspraak gemaakt worden op het gebruik van 
de werkinstructie. Indien er sprake is van mogelijke psychische problemen die van invloed 
kunnen zijn op het horen en op het consistent kunnen verklaren door de asielzoeker, dan 
moet, volgens de werkinstructie, te lezen zijn in het verslag van de gehoren, hoe de 
werkisstructie is toegepast. In het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat niet alle advocaten 
hiervan op de hoogte zijn. En bij lezingen voor rechters heb ik gemerkt dat zelfs zij niet altijd 
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op de hoogte zijn van het bestaan van de werkinstructie. Niet zo ingewikkeld dacht ik, om als 
advocaat een rechter daarop te wijzen. Voor de IND: gebruik de werkinstructie niet als 
excuus, maar als serieus hulpmiddel. Je kunt aan een asielzoeker die geëmotioneerd zijn of 
haar verhaal verteld, herhaaldelijk  vragen of het nog een beetje gaat. Dat doe je om een 
goede werkrelatie op te bouwen. Als diezelfde asielzoeker dan steeds ‘ja’ zegt, omdat die 
sociaal wenselijk zal antwoorden (en hoe vaak hebben we dat ook niet bij het MAPP mee 
gemaakt, en hoe vaak maken we dat überhaupt mee in het dagelijkse leven) dan is het niet 
netjes om dat later in de procedure tegen te werpen, in de zin van ‘maar hij of zij zei dat het 
ging, dus kunnen we  ervan uit gaan dat er geen belemmeringen waren’. Het is helaas 
ingewikkelder dan dat.  
 
6. Laatste op mijn verlanglijstje: zorg dat er een onafhankelijk instituut komt voor medisch 
onderzoek in de asielprocedure, met artsen en psychologen, waar zowel advocaten als de 
IND een beroep op kunnen doen voor asielzoekers die niet op de gewone manier mee 
kunnen doen in de asielprocedure, waardoor zij het  risico lopen onterecht uitgeprocedeerd 
te raken. Een instituut, dat naast het doen van onderzoeken, gevraagd en ongevraagd advies 
geeft aan instanties die betrokken zijn bij de asielprocedure geeft en zo bijdraagt aan de 
kwaliteit van de asielprocedure. 


Beetje veel gevraagd allemaal? Niet haalbaar, en zeker niet in deze tijd?   


Ik geef als antwoord een oude parabel 


Het tij had duizenden zeesterren op het strand gedeponeerd. Ze zouden onherroepelijk 
omkomen voordat de vloed hen weer bereikte. Een jonge man pakte de zeesterren één voor 
één op en gooide ze terug in het water. ‘Waarom doe je dit? vroeg een oude man. ‘Het 
strand is kilometers lang. De meeste komen toch om. Wat voor verschil maakt het uit om er 
een paar te redden?’ De jongen keek naar de levende zeester in zijn handen en zei: "Nee, 
voor de meeste maakt het niet uit , maar voor deze zeester wel degelijk.’ En hij gooide hem 
terug in de zee. 


 


 





		Het tij had duizenden zeesterren op het strand gedeponeerd. Ze zouden onherroepelijk omkomen voordat de vloed hen weer bereikte. Een jonge man pakte de zeesterren één voor één op en gooide ze terug in het water. ‘Waarom doe je dit? vroeg een oude man. ‘Het strand is kilometers lang. De meeste komen toch om. Wat voor verschil maakt het uit om er een paar te redden?’ De jongen keek naar de levende zeester in zijn handen en zei: "Nee, voor de meeste maakt het niet uit , maar voor deze zeester wel degelijk.’ En hij gooide hem terug in de zee.



René Peters
Bestandsbijlage
voordracht Riette Mellink 2011-06-23.pdf



  IMMO 
Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek 

 

 

nieuwsbrief IMMO nr.2 2011-11-14 5

Nieuwsbrief IMMO  2
Datum: 14 november 2011  

(Dubbel)klik op 
onderstaand icoon 

om bijlage te 
raadplegen 

 
resultaten van de onderzoeken van het MAPP (Meldpunt Asielzoekers met 
Psychische Problemen) en ZAPP (Zorg voor Asielzoekers met Psychische 
Problemen), twee projecten van het ASKV.  
 
In Brussel vond in oktober de Europese presentatie van het project PROTECT 
(Process of Recognition and Orientation of Torture victims in European Countries to 
Facilitate Care and Treatment) plaats. Resultaat van het project is een 
vroegsignaleringsinstrument, de vrucht van samenwerking tussen zeven 
onderzoeksinstellingen waaronder Pharos. Namens IMMO was Annemieke Keunen 
bij de bijeenkomst aanwezig. 
 
Begin oktober heeft het IMMO, evenals een reeks andere organisaties vanuit het 
veld van de mensenrechten en het veld van de gezondheidszorg, een brief 
geschreven aan de Bahreinse autoriteiten in verband met de veroordeling van 
enkele tientallen medici die hulp hadden verleend tijdens de demonstraties in dat 
land. Nevenstaand de brief aan de Koning, eenzelfde schrijven is uitgegaan naar de 
Prime Minister en de minister van Justitie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief Koning 
Bahrein 4-10-2011 

Projecten 
 
Samen met de Stichting Arq participeert het IMMO in het nieuwe Europese project 
‘Maieutics’, gefinancierd door het European Refugee Fund. Maieutics gaat zich 
toeleggen op het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak in de asielprocedure 
van de vroegsignalering en begeleiding van slachtoffers van 
mensenrechtenschendingen. Eind oktober vond de kick-off meeting plaats in Rome. 
Naast het IMMO participeren mensenrechtenorganisaties uit Italië, Groot-Brittannië, 
Griekenland en Roemenië. Het vervolg van het project zal bestaan uit het 
interviewen van stakeholders en asielzoekers in de asielprocedure en het zal 
uiteindelijk leiden tot een draaiboek en een aantal trainingen voor advocaten en 
hulpverleners.  

 

 
 

http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/funding_refugee_en.htm



 IMMO 
Netherlands Institute for Human Rights and Medical Assessment 
 
Nienoord 5 
1112 XE Diemen 
the Netherlands 
phone  : + 31 (0)20 8407640 
email   : rene@renepeters.nl (provisional email address) 


 
 
 
King Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa 
Office of His Majesty the King 
P.O. Box 555 
Rifa’a Palace, al-Manama,  
Bahrain 
 
 
 
 
Date : October 4th 2011 
Topic : sentencing of health professionals 
   
Contact : +31 (0) 30 2710385 / +31 (0) 6 53151773 rene@renepeters.nl  
 
 
 
 
Your Majesty,  
 
 
We are writing to express our deep concern about the twenty health professionals that were 
sentenced by a military court after what appears to have been an unfair and politically motivated trial. 
We are especially concerned that such a fate has befallen healthcare workers who in the most trying 
of circumstances have performed their professional duties in saving lives and ameliorating suffering. 
 
We would also like to express our concern that many or all of the defendants in recent trials may be 
prisoners of conscience imprisoned solely on account of peacefully exercising their rights to freedom 
of expression and assembly and we call for the immediate and unconditional release of all prisoners of 
conscience being held in Bahrain. 
 
Furthermore we urge the authorities to immediately set up an independent investigation into the 
alleged torture or other ill-treatment of some of the defendants, to make its results public, and bring to 
justice anyone responsible. 
 
 
Yours sincerely and with due respect, 


 
René Peters MD LLM 
Chairman of the Board 
 
 


 
IMMO Foundation is an initiative taken by Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Groep,  


ASKV, Johannes Wierstichting, Pharos, SMAK and Vluchtelingenwerk Nederland 
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