PERSBERICHT
Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) benoemt nieuwe bestuurder
De Raad van Toezicht van Stichting Centrum Internationale Kinderontvoering, kortweg
Centrum IKO, heeft besloten om dhr. mr. Coskun Çörüz (50) te benoemen als statutair
directeur van het Centrum IKO. Hij volgt Els Prins op die het Centrum IKO in 2006 heeft
opgericht en op 1 juli 2014 met pensioen gaat.
Dhr. Çörüz was elf jaar lid van de Tweede Kamer en woordvoerder ICT, Veiligheid & Justitie,
Politie, Internationaal (Straf)recht , mensenrechten en jeugdzorg. Naast zijn nieuwe functie
bij het Centrum IKO is dhr. Çörüz o.a. lid van de transitie Autoriteit Jeugd van het ministerie
van VWS en Veiligheid & Justitie.
Het Centrum IKO richt zich op informatie, advies en begeleiding van ouders, familieleden en
professionals die te maken krijgen met grensoverschrijdende familie situaties. De organisatie
streeft naar het vergroten van kennis bij burgers en professionals over de toepassing van
Internationale verdragen, Europese verordeningen en Nationaal familierecht met als doel
kinderontvoeringen te voorkomen of ouders te adviseren en zo nodig te begeleiden naar de
juiste professionals.
Sinds de oprichting is het Centrum IKO er in geslaagd om in nauw overleg met het ministerie
van Veiligheid en Justitie en het parlement een grote stelselwijziging te bewerkstelligen in
Nederland. In dat kader is Het Mediation Bureau opgericht, waar ouders met behulp van
speciaal opgeleide crossborder mediators kunnen worden bijgestaan om hun geschil op te
lossen. Het aantal adviesvragen is sinds de oprichting van het Centrum IKO gegroeid van
600 naar meer dan 3500 per jaar.
In mei organiseerde het Centrum IKO een grote Europese werkconferentie in Den Haag
waar 200 IKO advocaten en andere professionals uit 28 landen samen twee dagen kennis
en ervaringen hebben gedeeld over hoe de dienstverlening aan ouders en kinderen kan
worden verbeterd en welke knelpunten in Europa moeten worden aangepakt. Nederland is
momenteel gidsland op het gebied van de ondersteuning aan ouders en kinderen die met
een Internationale kinderontvoering te maken krijgen.
Als expertise Centrum is het voor het Centrum IKO van groot belang dat aan een
toenemende vraag om advies en begeleiding van ouders, kinderen en professionals in
kinderontvoeringszaken tegemoet kan komen. Het ontwikkelen van nieuwe projecten en het
samenwerken met partners in Europa is een grote uitdaging voor de nieuwe directeur in de
toekomst.
De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat de heer Çörüz met zijn grote internationale
ervaring, een breed netwerk in Nederland en Europa en zijn professionele achtergrond de
positie van het Centrum IKO in Europa en in de wereld verder zal versterken en een
waardige opvolger zal zijn van de huidige statutair directeur, mevrouw Els Prins, die het
Centrum IKO heeft gebracht tot hét Centrum IKO, dat zijn plaats verworven heeft als het
kenniscentrum en de hulpinstantie bij internationale kinderontvoeringen door een van de
ouders.
Voor meer informatie kunt u bellen met + 31 (0) 88 8009014
www.kinderontvoering.org

