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Missie, visie, waarden

Dit document beschrijft de missie, visie en waarden van het iMMO. De inhoud betreft voor een
belangrijk deel compilatie en synthese van bestaand (maar eerder over meerdere documenten
verspreid) materiaal. Bestuur, directie, medewerkers van het bureau en de rapporteurs hebben
inbreng hierin gehad.
Het document beschrijft wat iMMO is (‘Sein’) en wat iMMO wil zijn (‘Sollen’). Het wil richting geven aan
en inspiratie bieden voor de beleidsvorming, de besluitvorming in het geval van specifieke casus of
thematiek en de opzet van operationele processen in het iMMO. Het dient tevens als middel tot
communicatie en verantwoording naar derden.
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Missie
Kerntaak:
professioneel
oordeel en
kennistransfer

iMMO levert een bijdrage aan de bescherming van de mensenrechten, in het bijzonder
door het uitvoeren van onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en
inhumane behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het
bijzonder in de context van een asielprocedure.

Visie

Noblesse
oblige

Één
onafhankelijk
instituut

Het iMMO beschouwt de tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van
marteling en inhumane behandeling, in het bijzonder in de context van een
asielprocedure, als een publieke, morele erezaak, gegeven letter en geest van de
Nederlandse rechtsorde en de humanitaire traditie van ons land. Het iMMO beoogt
daarin een waardevolle, onbaatzuchtige rol te vervullen.
De tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane
behandeling vergt expertise(ontwikkeling) en een gedisciplineerde organisatieopzet.
Deze komen het best tot hun recht in een onafhankelijk en zich op deze problematiek
toeleggend instituut, waarin alle relevante disciplines zijn verenigd in een
geïntegreerde procesgang.

Beleidsneutraal

Het overheidsbeleid laat zich typeren als ‘(meer of minder) streng maar rechtvaardig’.
Het iMMO heeft geen mening over het ‘meer of minder streng’, maar wil met zijn
expertise een bijdrage leveren aan het ‘rechtvaardig’.

Corps van free
lance
rapporteurs

Het iMMO maakt gebruik van free lance professionals – in het bijzonder medici en
psychologen – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid en die zich
op basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen. De relatie tussen het iMMO en deze
professionals – de rapporteurs – is gekenmerkt door duurzaamheid, gedeelde visie en
wederzijds respect. Rapporteurs worden door het iMMO getraind en doen, met
inachtneming van binnen het iMMO geldende procedures, formats en protocollen,
vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig onderzoek, voeren
diagnostiek uit en rapporteren hun bevindingen aan het iMMO.

Geen
medicalisering

Vertrouwensinstituut

Positionering:
dialoog

Het iMMO is tegen medicalisering van de procedures voor vermoede slachtoffers van
marteling en inhumane behandeling – in het bijzonder in het kader van een
asielprocedure – en bewaakt in zijn eigen functioneren dat deze wordt voorkómen.
‘Vals negatieven’ (personen die ten onrechte niet worden herkend) zijn net zo een
probleem als ‘vals positieven’ (personen die ten onrechte een positieve beoordeling
krijgen).
Het iMMO is een vertrouwensinstituut, waaraan uit de aard van de activiteiten hoge
eisen van integriteit en vertrouwelijkheid moeten worden gesteld. In het iMMO wordt
gevoelige informatie over personen gewisseld, waarvan openbaarheid of kennisname
door derden schade voor het iMMO en voor betrokkenen kan veroorzaken en die als
regel onder het beroepsgeheim vallen.
De onderzoeken van het iMMO vormen voor een deel van de asielzoekerstroom een
noodzakelijke aanvulling op het bestaande onderzoek en medisch advies, dat zich
beperkt tot het opsporen van medische beperkingen waarmee binnen de
asielprocedure in de contacten met asielzoekers en de te nemen beslissing rekening
moet worden gehouden. Het iMMO definieert zijn relatie met andere actoren in de
opvang, beoordeling en behandeling van slachtoffers van marteling en inhumane
behandeling als een dialoog. Anderen zijn er niet om te bestrijden of te beleren, het
iMMO wil een partner zijn in een gezamenlijk verbeteringsproces met een faire
toepassing van mensenrechten als oriëntatiepunt.
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Publiek domein

Naar ‘normale’
bekostiging

Het uiteindelijke doel van het iMMO – bescherming van mensenrechten – is gediend
met verspreiding van beschikbare kennis en kunde. Alle constitutieve documenten van
het iMMO zijn kosteloos te ontsluiten via de website. Elke burger en elke instantie kan
er vrij gebruik van maken voor elk redelijk doel.
De bekostiging van iMMO bestaat in de projectfase (2012-2014) grotendeels uit
bijdragen van de oprichtende organisaties en charitatieve fondsen en de belangeloze
bijdrage van de rapporteurs. Het iMMO streeft naar een uiteindelijk duurzame reële
bekostiging uit de overheidsmiddelen volgens een bedrijfsmodel ‘fee for service’.

Missionaire doelen

Rijp in vijf jaar

Kennisinstituut

Vertrouwensinstituut

Het iMMO wil op geleide van de vraag en de mogelijkheden binnen vijf jaar alle
personen die voor onderzoek in aanmerking komen jaarlijks kunnen beoordelen. De
uiteindelijk te bereiken omvang wordt geraamd op 10 % van de asielzoekerstroom,
waarvan circa 2/3 voor een forensisch medisch onderzoek kwalificeert. Volgens
eenzelfde tijdspad wil het iMMO de pool van free lance rapporteurs bestendigen en
uitbouwen naar een toereikende omvang.
Het iMMO wil een kennisinstituut zijn dat bijdraagt aan verwerving en verspreiding van
kennis en kunde over slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. Hiertoe
behoren zowel het doorgeven van ervaringen uit onderzoeken (binnen de kaders van
vertrouwelijkheid), het geven van advies en consultatie, het verzorgen van
opleidingen, in het bijzonder ten aanzien van het indicatiestellen voor een onderzoek
door het iMMO en het uitbrengen van (trend)rapportages, jaarverslagen en andere
publicaties.
Het iMMO wil een vertrouwensinstituut zijn voor de slachtoffers van marteling en
inhumane behandeling zelf, voor alle partijen die betrokken zijn bij de opvang,
beoordeling en behandeling van die slachtoffers en voor de samenleving in het
algemeen. Het iMMO beoogt dat zijn oordeel als een gezaghebbend professioneel
deskundigenadvies door allen wordt aanvaard en dat het forensisch medisch
onderzoek als onderdeel van de asielprocedure is geborgd.

Actief lid
internationale
gemeenschap

iMMO wil een actief lid zijn van de internationale gemeenschap van instituten
betrokken bij opvang, onderzoek en behandeling van slachtoffers van marteling en
inhumane behandeling. iMMO wil daarin van anderen leren, zich verantwoorden,
andere organisaties behulpzaam zijn en een bijdrage leveren aan de verdere
ontwikkeling van het werkveld.

Trots

Medewerkers, rapporteurs en andere vrijwilligers moeten trots kunnen zijn op het
iMMO en de bijdrage aan een humane samenleving die zij door middel van hun werk
voor het iMMO leveren. Datzelfde geldt op vergelijkbare basis voor de fondsen en
andere organisaties die het iMMO ondersteunen.

Financieel
zelfstandig, not
for profit

Het iMMO werkt not for profit, beoogt na de projectfase (2012-2014) een financieel
zelfstandige instelling te zijn, bekostigd uit de overheidsmiddelen op basis van een
bedrijfsmodel van fee for service.

Tel: 020- 840 76 70 | Nienoord 5 | 1112 XE Diemen | www.stichtingimmo.nl | info@stichtingimmo.nl | Fax: 020-840 76 97

instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek

Kernwaarden
Het iMMO en alle aan hem verbonden personen laten zich in hun houding en gedrag, naar collega’s,
onderzochte personen, instanties en iedereen die het iMMO beroepsmatig ontmoet, leiden door de
waarden die hieronder staan beschreven.
Objectieve
professionaliteit
is ‘poolster’

Het iMMO profileert zich primair door de objectieve professionaliteit van zijn oordeel en
oordeelsvorming. Professionaliteit komt tot uiting in alle aspecten van de
bedrijfsvoering: vakinhoudelijke deskundigheid en bekwaamheid, bejegening,
gedisciplineerde organisatie en informatieoverdracht naar alle betrokkenen.

Onafhankelijk
en integer

Het iMMO is er niet voor belangenbehartiging. Noch voor de asielzoeker, noch voor de
overheid, noch voor zorginstellingen. Rapporteurs en medewerkers hebben geen
eigen belangen bij de door het iMMO uit te brengen adviezen.

Respect

Het iMMO treedt te onderzoeken personen respectvol tegemoet. In het bijzonder heeft
het iMMO oog voor de variatie in uiting en verwerking van marteling en inhumane
behandeling als gevolg van culturele verschillen en persoonlijk unieke eigenschappen.
Het iMMO is zich bewust dat een respectvolle houding een helende bijdrage kan
leveren.

Goede trouw is
vertrekpunt

Het iMMO treedt particuliere en overheidsinstanties en hun medewerkers met
vertrouwen tegemoet. Het iMMO ziet instanties en hun medewerkers als
verantwoordelijk en betrokken, tenzij anders bewezen. Instanties en medewerkers
mogen er op rekenen dat iMMO de vertrouwelijkheid met betrekking tot zaken en
personen respecteert.

Zorgvuldig

Het iMMO vormt op een zorgvuldige, op feiten gebaseerde manier en met
professionele distantie zijn oordeel. iMMO is rechtvaardig en redelijk in zijn
oordeelsvorming. Het iMMO is kritisch over het eigen functioneren en de eigen
beperkingen. Het iMMO waakt voor belangenverstrengeling.

Delend

Open en lerend

Het iMMO deelt zijn kennis en ervaring ruimhartig met anderen. Het uiteindelijke doel
is: een humanere opvang van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.
Alle constitutieve documenten van het iMMO worden beschikbaar gesteld in het
publiek domein. Zij zijn kosteloos en vrij toegankelijk voor elke burger en elke instantie
en vrij te gebruiken voor elk redelijk doel. Het iMMO ontwikkelt een kosteneffectief
opleidingsprogramma voor expertiseoverdracht.
iMMO toetst met opgeleide professionals en op basis van aanvaarde standaarden.
iMMO is een open organisatie, kent geen dogma’s, staat open voor nieuwe
ontwikkelingen, is open over de eigen fouten en probeert er van te leren. iMMO werkt
doorlopend aan het vergroten van de eigen professionaliteit, sluit hierbij aan op
bewezen en robuuste ontwikkelingen in het werkveld.

Constructief
kritisch

Het iMMO heeft een constructief kritische opstelling naar beleidsmakers en andere
actoren in de opvang, beoordeling en behandeling van slachtoffers van marteling en
inhumane behandeling, noemt de zaken bij hun naam. Het iMMO treedt daarbij met
tact op, maar neemt geen blad voor de mond en treedt zonodig – indien herstel niet
optreedt – confronterend op.

Wijsheid vóór
‘weetjes’

iMMO voert zijn werkzaamheden uit met hart en ziel voor de mensenrechten, in het
bijzonder met betrekking tot de slachtoffers van marteling en inhumane behandeling.
met oog voor de zichtbare en meetbare maar ook voor de onweegbare zaken. De volle
werkelijkheid hiervan is niet te vangen in lineaire, reductionistische stroomschema’s en
protocollen. iMMO houdt daar steeds rekening mee. Wijsheid gaat vóór ‘weetjes’.
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