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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). 

Nieuwsbrief 
 
Dit is de eerste nieuwsbrief van het Instituut voor Mensenrechten en Medisch 
Onderzoek, kortweg IMMO. De nieuwsbrief zal in principe elke twee maanden 
verschijnen of zoveel vaker als de actualiteit vergt. 
 
IMMO is het instituut waarin wordt beoogd de kennis en ervaringen van de 
Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty International NL, het Meldpunt 
Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP), alsmede die van enkele andere 
betrokken organisaties onder te brengen. Deze inbreng vormt de basis voor een 
verdere uitbouw en versterking van de mogelijkheid tot forensisch medische 
onderzoeken bij slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, in het 
bijzonder in het kader van de asielprocedure. 
 
Tot de oprichting van het IMMO is besloten door de oprichtende organisaties, na 
een verkenning die ruim een jaar heeft geduurd. Deze zogeheten founding partners 
staan onderaan de eerste pagina van deze nieuwsbrief vermeld. Zij hebben 
geconstateerd dat er al veel goed werk is gedaan, maar dat de borging naar de 
toekomst toe een onafhankelijk instituut vergt waarin alle verschillende expertises 
zijn ondergebracht en dat zich over de boeg van professioneel gezag weet te 
profileren. 
 
De founding partners hebben zich gecommitteerd aan steun voor de nieuwe 
organisatie, door zowel financiële middelen als andere wijzen van ondersteuning 
beschikbaar te stellen. 
 

 

Bestuurlijke voorbereidingen 
 
In het voorbije halfjaar heeft de nadruk gelegen op alle stappen die in de 
voorwaardenscheppende sfeer nodig zijn voor de oprichting van een nieuwe 
organisatie. Deze (soms bewerkelijke) acties zijn niet zo zichtbaar maar wel 
noodzakelijk. In eerste termijn is dit gebeurd door een voorbereidingscommissie 
vanuit de founding partners, vanaf mei van dit jaar door het voorlopige bestuur van 
Stichting IMMO (i.o.). Belangrijkste acties: juridische stappen en werving van 
financiële middelen. 
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Akte van oprichting 
 
Op 14 juli heeft de notaris de akte van oprichting gepasseerd. Dit document bevat 
de statuten van de stichting en is hiernaast te raadplegen. In de statuten is 
vastgelegd dat IMMO formeel een onafhankelijke organisatie is. Vanuit de founding 
partners bestaat er geen statutaire verbondenheid. Dit is gedaan met het oog op het 
gewenste profiel van onafhankelijkheid van IMMO, alsmede vanuit de eisen van het 
CBF-keurmerk (geen belangenverstrengeling). 
 
De juridische stap van oprichting is noodzakelijk om alle verdere voorbereidingen te 
kunnen plegen.  
 
De stichting is inmiddels ingeschreven in het register van de Kamer van 
Koophandel (klik hier). Ook de formele registratie bij de Belastingdienst is in gang 
gezet. Deze is nodig voor onder meer het aanvragen van de zogeheten anbi-status 
(anbi = algemeen nut beogende instelling), die het mogelijk maakt om zonder 
fiscale gevolgen schenkingen te kunnen ontvangen. 
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(Voorlopig) Bestuur 
 
Het bestuur van IMMO zal worden samengesteld op basis van de voorschriften die 
de statuten daarvoor geven. In het bestuur moeten voldoende kennis, vaardigheden 
en gezag aanwezig zijn om IMMO zowel intern als extern tot steun te zijn. Artikel 
4.4 schrijft daartoe het volgende voor: 
 

Artikel 4.4 statuten Stichting IMMO 
van 
 op 

 en 
met 

ond 
ld.  

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

 
In het najaar zal het bestuur op basis hiervan worden gerekruteerd. Als eerste is 
inmiddels de voorzitter van het bestuur aangezocht: mr. René Peters, arts. Hij 
beschikt over een uitgebreide bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en is lid 
van het bestuur van Amnesty International NL. Klik hier voor biografische 
informatie. Het voorlopige bestuur bestaat voorts uit twee leden van de 
voorbereidingscommissie van de founding partners: drs. Jan Schaart, lid Raad van 
Bestuur van Arq Psychotrauma Expert Groep en drs. Annemieke Keunen, 
projectcoördinator ZAPP/ASKV en stafmedewerkster SMAK.  
 

 

Directie 
 
Het voorlopige bestuur heeft in het voorjaar een profielschets van de directeur van 
IMMO opgesteld (hiernaast te raadplegen) en aan de hand daarvan de werving 
uitgezet. Dit gebeurde door de advertentie te verspreiden onder alle vrijwilligers van 
MAPP en MOG en via enkele specifieke kanalen, onder andere die van het 
Forensisch Medisch Genootschap. 
 
Inmiddels heeft naar aanleiding van de binnengekomen reacties een aantal 
selectiegesprekken plaatsgevonden. Het bestuur hoopt over enige tijd bericht over 
de aanstelling van de directeur te kunnen geven. 
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INSTITUUT VOOR  
MENSENRECHTEN EN MEDISCH ONDERZOEK 


IMMO i.o. 


 
Zoekt een 


directeur/arts of een directeur/psycholoog (0,8 FTE) 
 
IMMO start 1 oktober 2011 met zijn activiteiten. IMMO is een initiatief van ASKV/steunpunt vluchtelingen, 
Amnesty International NL, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Medisch Advies Kollektief, Stichting Pharos, 
Stichting Arq en Johannes Wier Stichting maar zal een zelfstandige organisatie zijn. IMMO beoogt voor Nederland 
een onafhankelijk en professioneel gezaghebbend expertisecentrum op het gebied van forensisch medisch 
onderzoek naar  de gevolgen van marteling en andere inhumane behandeling te realiseren en levert een 
belangrijke bijdrage aan het herstel en de rehabilitatie van de getroffenen. Daarmee wordt ondersteuning  
gegeven aan de uitvoering van wet en regelgeving met betrekking tot een zorgvuldige asielprocedure. IMMO 
verricht onderzoeken van individuele personen en draagt bij aan kennisopbouw en –overdracht naar betrokken 
instanties. 
 
Context 
 
IMMO levert een bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen schendingen van mensenrechten door marteling en 
andere inhumane behandeling van vluchtelingen in kaart te brengen, conform het Istanbul Protocol. IMMO sluit 
zo aan bij de United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (UNCAT). Daarmee ondersteunt IMMO de Nederlandse overheid die deze verdragen mede 
ondertekend heeft.  


 
IMMO zet zich in voor het recht op bescherming van slachtoffers van marteling zoals is vastgelegd in het 
Vluchtelingenverdrag en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. In het kader van dit recht op 
bescherming kunnen getroffenen van marteling en andere inhumane behandeling een beroep doen op IMMO   
voor een onafhankelijk forensisch medisch onderzoek. 
 
De functie 
 
Het IMMO zal voor een periode van enkele jaren door de initiatiefnemers en een aantal subsidiegevers worden 
gefinancierd. Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij in de komende jaren de structurele bekostiging van het 
instituut op robuuste leest schoeit en de organisatie op geleide daarvan verder opbouwt. De functie van directeur 
wordt gecombineerd met die van arts of psycholoog binnen IMMO. Op deze wijze kan hij/zij vanuit eigen 
ervaring, directe betrokkenheid en specifieke expertise IMMO presenteren en vertegenwoordigen. Bovendien is 
de directeur eindverantwoordelijk voor de medische onderzoeken en zal hij/zij vanuit eigen deskundigheid de 
vrijwillige artsen en psychologen effectief kunnen aansturen. Aanstelling vindt plaats in de CAO voor de GGZ in 
schaal FWG 70. Het gaat om een jaaraanstelling met het voornemen dit om te zetten in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd 
 
Voor de verdere samenstelling van de organisatie is een eerste plan opgesteld, dat op geleide van de financiering 
kan worden verwezenlijkt. Dit plan is voor geïnteresseerden ter inzage. 
 
Taken 


• Bepaalt en realiseert het strategisch (meerjaren) beleid en legt verantwoording af aan het bestuur van 
IMMO 


• Geeft leiding aan de organisatie 
• Zorgt voor een uitgebreid netwerk aan samenwerkingspartners en (potentiële) financiers   
• Bewaakt de kwaliteit van de psychologische en/of medische onderzoek(srapporten)  
• Zorgt voor de kwalitatieve en inhoudelijke ontwikkeling van de kerntaken van het instituut 
• Is het gezicht naar buiten (Boegbeeld, mediacontact, Europese organisaties) 
• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het communicatieplan 
• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid  
• Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid  
• Bepaalt en organiseert het trainingsaanbod 
• Is voor circa 0.4 FTE werkzaam als arts of psycholoog in het IMMO 


 
Functie eisen 


• Opleiding als arts of psycholoog 
• Heeft een duidelijke visie en kennis van het medisch juridische werkterrein van IMMO 
• Management ervaring bij voorkeur in het maatschappelijke middenveld (o.a. NGO’s, Zorginstellingen) 
• Ondernemingszin en pioniersgeest, zakelijk inzicht 
• Aantoonbare ervaring met fondsen- en sponsorwerving en genereren van financieringsmogelijkheden 
• Meerdere jaren ervaring in het werkveld en beschikt over een netwerk van relevante contacten. 


 


Advertentietekst directeur 2011‐05‐31.1 
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Competenties 
• Overtuigingskracht en kunnen motiveren 
• Analytisch vermogen 
• Bindend vermogen 
• Besluitvaardig en kunnen leidinggeven 
• Markt- en klantgericht 
• In staat relaties aan te gaan en deze in stand te houden 
• Weet zich goed staande te houden binnen politiek-bestuurlijke context 


 
Procedure 
De werving wordt vormgegeven door het bestuur van IMMO i.o. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dhr. 
René Peters rene@renepeters.nl. Uw reactie zien we graag tegemoet voor vrijdag 17 juni via j.schaart@arq.org 
De eerste gespreksronde is i.p. donderdag 23 juni. 
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Werving financiële middelen 
 
Voor de opbouw van de nieuwe organisatie – een professioneel apparaat ter 
ondersteuning van de vrijwilligers – is uiteraard geld nodig. Ondersteunend 
personeel moet betaald worden en verder zijn investeringen in onder meer IT aan 
de orde. Het gaat in eerste termijn om de bekostiging gedurende de opbouwfase 
van het nieuwe instituut, geschat op circa drie jaren. Het voorlopige bestuur heeft 
voor de onderbouwing hiervan meerjarenramingen gemaakt, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het aantal te verwachten onderzoeken en dus de benodigde capaciteit. 
In een volgende nieuwsbrief zal hierover uitleg worden gegeven. 
 
Enkele founding partners hebben zich bereid verklaard om gedurende de 
opbouwperiode een financiële bijdrage te leveren. Deze is echter niet toereikend om 
de organisatie te laten doorontwikkelen, vandaar dat IMMO een aantal fondsen 
heeft benaderd. Onderbouwde subsidieaanvragen zijn de afgelopen zomer 
voorbereid en inmiddels grotendeels uitgezonden, daarnaast hebben overleg met 
en presentaties bij de fondsen plaatsgevonden. 
 
Inmiddels hebben Adessium Foundation en Cordaid positief gereageerd. Adessium 
heeft een aanzienlijke bijdrage voor 3 jaar toegezegd, Cordaid voor 1 jaar met een 
optie voor nog 2 jaren. Dit laatste moet dan opnieuw formeel worden aangevraagd. 
Uiterlijk in december van dit jaar verwacht het bestuur alle reacties binnen te 
hebben. 
  

 

Planning en voortgang 
 
De planning is erop gericht dat het IMMO per 1 januari 2012 officieel van start kan 
gaan. Op dat moment communiceren we het bestaan van de nieuwe organisatie 
formeel naar de buitenwereld. In de komende twee maanden bekijken we hoe de 
overgang van de lopende werkzaamheden van met name MOG naar IMMO 
concreet gestalte krijgt. Hierbij spelen vooral praktische overwegingen – IT-
voorziening, formulierenstroom, etc –een rol. Ook de communicatie daarover naar 
alle betrokken actoren (advocaten, IND, rechterlijke macht) wordt gepland. Mogelijk 
zal de feitelijke overdracht van sommige werkzaamheden op een latere datum dan 
1 januari 2012 plaatsvinden. Meer daarover in een volgende nieuwsbrief. 
 
De hoogste prioriteit bij de start van IMMO is de continuïteit van de lopende 
werkzaamheden. In de feitelijke organisatie van MOG verandert op het moment van 
overgang niets. De werkwijzen en de daarbij behorende ondersteuning lopen 
vooralsnog door. Voor MAPP – dat inmiddels praktisch gestaakt is – betekent de 
start van IMMO het oppakken van de draad zoals die er aan het eind van het project 
bijlag. Uiteraard zal in de verdere ontwikkeling van het multidisciplinaire IMMO wel 
naar de bestaande werkprocessen worden gekeken en waar nodig aanpassing en 
integratie plaatsvinden. 
 
Door collega’s van MAPP en MOG is overigens in gemeenschappelijk verband – de 
protocollencommissie – al gewerkt aan de uitlijning van enkele protocollen en 
bedrijfsprocessen. Zie de bijlage hiernaast voor doel en samenstelling. Drie 
onderzoeksvragen (vragen waarvoor de expertise van het IMMO kan worden 
ingeroepen) zijn in subgroepen nader verkend en uitgewerkt, ter voorbereiding van 
de protocollen die in IMMO gebruikt kunnen worden. Een volgende bijeenkomst van 
de protocollencommissie staat gepland voor 24 oktober.  
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Protocollencommissie IMMO 
 
Samenstelling 
 
Kees Aalbersberg, Wim Amptmeijer, Evert Bloemen, Paul Dallinga, Elsbeth Kors, Riëtte Mellink, Han 
Schumacher, Desiree Tijdink, Fokko de Vries 
 
Doel 
 
Het geven van een advies, in de vorm van een document, aan de staf van het IMMO en het maken 
van een eerste concept voor de onderzoeksvraag 3. 
 
De drie onderzoeksvragen/subgroepen zijn: 


1A.  Is het aannemelijk dat de littekens/fysieke klachten zijn voortgekomen uit de gestelde 
asielmotieven? 


1B.  Is het aannemelijk dat de psychische klachten zijn voortgekomen uit de gestelde 
asielmotieven? 


2.  Is er sprake van psychische problemen die interfereren met het vermogen om 
coherent en consistent te verklaren (onderzoek vindt plaats aan het begin van de 
asielprocedure)? 


3. Is het aannemelijk dat psychische problemen ten tijde van de asielaanvraag van 
invloed zijn geweest op het vermogen om te verklaren. 
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Studiedag 24 september 
 
Op zaterdag 24 september vindt de jaarlijkse studiedag van de MOG plaats. 
Locatie: Amnesty House, Keizersgracht 177 te Amsterdam. Ook alle collega’s van 
MAPP zijn hiervoor uitgenodigd. Hiernaast het (voorlopige) programma. René 
Peters zal tijdens de dag een toelichting op de actuele stand van zaken met 
betrekking tot het IMMO geven. 
 
Indien de uitnodiging niet is ontvangen of indien u zich nog niet heeft aangemeld 
maar dit alsnog wilt doen, graag een bericht naar Marc Stolwijk, medewerker 
Afdeling Programma’s Amnesty International NL, (telefoon 020-6264436, 06-
43906117, M.Stolwijk@amnesty.nl).  

 
 
 
 
 
 
 

programma 
studiedag 24-9 
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Programma MOG studiedag  
 
zaterdag 24 september  
van 10.00 - 17.00 uur 
kantoor van Amnesty,  
Keizersgracht 177 te Amsterdam 
 
Voor deze dag zijn alle leden van MOG en MAPP uitgenodigd. 
 
 
10.00-10.30 Inloop en koffie  
 
10.30-10.45 Opening door Eef Jansen (voorzitter MOG)  
 
10.45-12.30 Voortgang van IMMO (Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek)  
Door: Rene Peters (voorzitter IMMO).  
 
12.30-13.30 Lunch  
 
13.30-14.45 Het functioneren van het medisch advies door MediFirst, dat sinds een jaar 
deel uitmaakt van de asielprocedure  
Door: Gerard Oosterholt, Juridisch Coordinator Raad voor Rechtsbijstand, AC Schiphol.  
 
15.00-16.30 Het checken van de validiteit van psychiatrisch onderzoek door middel van 
psychologische tests  
Door: Douwe van der Heide (psychiater MOG en Gelderse Roos)  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Eef Jansen  
Marc Stolwijk 
 
 
NB. Indien u onverhoopt later arriveert: mogelijk horen wij dan de deurbel niet. 
Wij zijn dan tevens te bereiken via 06 - 43906117 (Marc). 
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