
Lotgenotencontact: geen procedures, maar doen  
  
2021: twee partijen bieden afzonderlijk van elkaar hun hulp aan de gemeente Arnhem aan: een 
groep geestelijk verzorgers en een lid van het Ouderpanel. Het zorgt voor een directe ‘klik’ in het 
hoofd van de beleidsadviseur waarmee beide partijen contact hebben. De eerste 
lotgenotenbijeenkomst in Arnhem is daarmee een feit. Sinds dat moment komen diverse vaste (en 
nieuwe) gezichten met regelmaat bij elkaar.    
  
Kristel de Waal is al vanaf de oprichting betrokken bij het Ouderpanel, als vertegenwoordiger 
van provincie Gelderland. Ze nam contact op met gemeente Arnhem. “Ouders zochten elkaar 
online op, ze wilden met elkaar in gesprek,” vertelt Kristel. “Ik zit ook aan de telefoon voor de 
landelijke Stichting Lotgenotencontact en bood mijn hulp aan bij de gemeente.” Dat aanbod 
kwam terecht bij beleidsadviseur Marieke Wijdeveen, die geholpen heeft de ondersteuning voor 
gedupeerde ouders vorm te geven in Arnhem".   
  
Ga doen   
Marieke kreeg ook een aanbod van de geestelijk verzorgers van Rozet, een multicultureel 
centrum dat als bibliotheek fungeert, maar ook een thuis biedt aan verschillende 
vrijwilligersorganisaties. Marieke vertelt: “Het getuigde van lef van Kristel dat ze contact met 
ons zocht, en dat vond ik ook van de geestelijk verzorgers. In mijn hoofd klikten die twee 
contacten in elkaar. Ik heb ze dus vervolgens gewoon met elkaar verbonden.” En zo eenvoudig 
bleek het te zijn: een lotgenotencontactavond voor gedupeerde ouders was het resultaat. 
”Ambtenaren neigen naar structuur,” zegt Marieke, “maar dat hoeft niet altijd. Soms moet je iets 
gewoon gaan doen, en is het niet altijd nodig om eerst alle procedures uit te werken. Vraag 
jezelf af wat er nú nodig is, op dit moment, voor de mensen die er nú zijn. Dat is soms gewoon 
genoeg. Vraag aan de wijkteams en de buurtteams wat er leeft in de gemeente. Wees alert op 
signalen en start vervolgens dingen samen op.”    
  
Met empathie   
In eerste instantie waren de lotgenotenavonden nog informatiebijeenkomsten. Bijeenkomsten 
waar ook medewerkers van de gemeente en de Belastingdienst bij waren. Kristel: “Het 
Ouderpanel heeft contact met alle partijen. Wij hadden gezegd: stuur mensen met empathie die 
tegen emoties kunnen. Mensen die snappen dat zij de overheid vertegenwoordigen en dat zij 
voor ouders dus ook dader zijn geweest in deze affaire.”  
Ouders hadden in eerste instantie vooral behoefte aan uitleg. Bijvoorbeeld over de eerste toets, 
of de Catshuisregeling. Die behoefte aan inhoudelijke informatie werd langzaam minder. Op een 
gegeven moment is de avond daardoor doorgegroeid naar een inloopspreekuur, vertelt Marieke. 
“We vroegen elkaar: hebben we dit allemaal nog nodig? Nee? Dan gaan we het anders doen en 
kijken we later opnieuw.” Gemeente en Belastingdienst zijn niet langer aanwezig. Ouders 
kunnen binnenlopen zonder verplichting, hun verhaal doen en andere ouders om advies 
vragen.  
  
Doorzetten   
Kristel blijft een van de vaste gezichten op deze avonden. “Ouders vinden het echt heel fijn dat 
ze weten wat ze kunnen verwachten. Een vaste avond, een vaste locatie, een vast tijdstip. 
Mensen kunnen daar dan rekening mee houden in hun leven.” Doorzetten en doorgaan zijn 
belangrijk, zegt Kristel. “Ook al zijn er maar twee ouders, voor iedere persoon die er is, ben jij 
van waarde.”   



Ook de geestelijk verzorgers zijn er iedere week. Geestelijk verzorgers zijn er om te praten over 
zingevingsvraagstukken in het leven. Voor veel gedupeerde ouders zijn deze vraagstukken heel 
prominent. Marieke: “Hun aanwezigheid tijdens de inloopavonden is van meerwaarde, en wordt 
door de (mogelijk) gedupeerde ouders ook erg gewaardeerd. De geestelijk verzorgers hebben 
alle tijd om verdiepende gesprekken te voeren met de ouders en ze weten ook waar ze in 
Arnhem verdere ondersteuning kunnen krijgen.” Geestelijk verzorgers hebben een religieuze 
achtergrond, maar brengen die alleen ter sprake als daar behoefte aan is. Marieke: “Ik heb van 
hen geleerd dat soms iets niet op te lossen is, maar dat het verhaal en het verdriet van 
gedupeerde ouders er tegelijkertijd wel mogen zijn”.   
  
Lange adem  
Gevraagd naar advies voor gemeenten, antwoordt Kristel dat er in de eerste plaats een lange 
adem nodig is. “Denk vooral niet dat het na een of twee bijeenkomsten klaar is. Zo’n avond 
heeft tijd nodig om bekendheid te krijgen. Ouders moeten ruimte hebben in hun hoofd om hier 
naartoe te gaan. Ze willen bij elkaar zijn, ze willen worden gehoord. Denk ook niet, oh er zijn 
nog maar twee ouders, we kunnen nu wel stoppen.” Gemeente Arnhem publiceerde over de 
avonden op haar website, in de lokale krant, op Twitter en Facebook. Daarnaast hadden ook 
buurtteams contact met ouders en gaven aan hen door dat de avonden er waren.   
Inmiddels denkt Kristel na over de volgende stap. Ze zou graag workshops opzetten voor 
(mogelijk) gedupeerde ouders, zoals ook de gemeente Rotterdam dat doet. Een dag vol 
creativiteit, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling voor mensen die lange tijd niet hebben 
kunnen ontspannen. De eerste contacten zijn al gelegd.   
   
KADER  
Hoe organiseer ik een lotgenotenavond?   
Wil je als gemeentelijk medewerker in gesprek met iemand van de gemeente Arnhem over het 
organiseren van lotgenotenavonden en/of het verbinden van hulpverleners en gedupeerde 
ouders? Neem dan contact op met Kristel de Waal (coördinator voor gemeenten) van 
Lotgenotencontact via gemeente@lotgnotencontact.info.    
  
 


