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Hechte
 samenwerking

met Politie, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak 
en anderen in het netwerk van strafrecht, 

zorg en lokaal bestuur

Een rechtvaardige samenleving steekt haar hand uit 
naar burgers die slachtoff er worden van een misdrijf of 
ongeval. Die hand staat voor erkenning, een luisterend 
oor, hulp, advies en informatie. Een steun in de rug 
om de draad van het leven weer op te pakken en 
het geschonden vertrouwen te herstellen. Uit deze 
overtuiging is Slachtoff erhulp Nederland in de jaren 70 
ontstaan. Sindsdien heeft het vele duizenden vrijwilligers 
en honderden betaalde krachten geïnspireerd om die 
uitgestoken hand te zijn en zo het verschil te maken 
voor slachtoff ers. 

In de afgelopen decennia is er veel verbeterd. 
Slachtoff ers hebben allengs een stevige positie 
in de strafprocedure verworven met rechten en 
voorzieningen. Er is een hechte samenwerking 
ontstaan tussen Slachtoff erhulp Nederland en de 
politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, tal 
van andere partijen en slachtoff erorganisaties om 
slachtoff ers optimaal tot hun recht te laten komen. Die 
samenwerking is uniek in de wereld en werpt vruchten 
af in de vorm van een goede informatievoorziening, 
correcte bejegening, ondersteuning, compensatie en 
bescherming, zo blijkt uit de Slachtoff ermonitor. Dat 
is een stevige basis om de komende jaren op voort te 
bouwen. Want zowel op het gebied van rechten en 
regels als wat betreft de uitvoering in de dagelijkse 
praktijk zijn er nog stappen te zetten om de ‘reis’ van het 
slachtoff er door de straf- en schadeprocedures beter te 
laten verlopen.

We kunnen in Nederland ook trots zijn op de 
uitmuntende expertise op het gebied van psychosociale 
ondersteuning en traumaverwerking, ontwikkeld 

door wetenschappers én hulpverleners in de praktijk. 
Die kennis groeit nog elke dag. Ook daar draagt 
Slachtoff erhulp Nederland haar steentje bij. We slagen 
er steeds beter in om informatie en hulp af te stemmen 
op de persoonlijke omstandigheden, behoeften en 
mogelijkheden van uiteenlopende groepen slachtoff ers. 
Zo kan een groot deel van de slachtoff ers de draad weer 
vrij snel oppakken. Is er meer nodig, dan brengen we 
de gespecialiseerde hulpverleners in stelling. Daarmee 
is ook in het psychosociale domein afstemmen, 
samenwerken en elkaar naadloos aanvullen de kracht 
van goede slachtoff erhulp. Met die overtuiging bouwen 
we onze netwerken uit.

In dit Meerjarenplan presenteren we onze plannen 
en prioriteiten voor de komende vier jaar. We hebben 
daarbij dankbaar gebruik gemaakt van de ideeën 
en inzichten van onze eigen vrijwillige en betaalde 
medewerkers. Ook onze stakeholders waren graag 
bereid om mee te denken en hun bijdrage heeft het 
plan een extra dimensie gegeven. De Raad van Toezicht, 
de Ondernemingsraad en Vrijwilligersraad hebben de 
eerste contouren kritisch en constructief tegen het 
licht gehouden. Diezelfde kritische refl ectie hebben we 
van onze Wetenschappelijke Klankbordgroep gevraagd 
en gekregen. Het resultaat: een inspirerend, gedragen 
en realistisch plan waarin het slachtoff er steeds het 
perspectief bepaalt. 

Rosa Jansen
Victor Jammers
Raad van Bestuur 

Voorwoord

Meerjarenplan 2018-2021 | 3



Betrouwbaar, 
daadkrachtig en 
deskundig.  
Wij laten niemand  
in de kou staan.



24/7 Beschikbaar
Telefoon, online en 

in persoon

3 miljoen
slachtoff ers 

per jaar

Niemand vraagt erom slachtoff er te worden van een 
misdrijf, ongeval of calamiteit. Toch overkomt het zo’n 
3 miljoen Nederlanders per jaar. Een rechtvaardige en 
leefbare samenleving reikt ze de hand en helpt ze om 
herstel en gerechtigheid te vinden. 

Slachtoff erhulp Nederland vertegenwoordigt die 
uitgestoken hand. Wij vinden dat ieder slachtoff er de 
hulp moet krijgen die hij of zij nodig heeft. Om de 
ingrijpende gebeurtenis achter zich te kunnen laten en 
het leven weer op te pakken. Wij willen er zijn op het 
moment dat ze dat willen en op een manier die bij hen 
past. 

Met informatie, advies en ondersteuning op juridisch, 
praktisch en emotioneel gebied. Laagdrempelig, 
kosteloos en 24/7 beschikbaar via de telefoon, online en 
in persoon. Hulp waar slachtoff ers echt iets aan hebben 
en die aantoonbaar verschil voor hen maakt. En voor de 
samenleving als geheel.

Daarom zetten we ons ook in om de rechten van 
slachtoff ers te verbeteren en vinden we het uitdragen 
en delen van onze expertise met zo veel mogelijk 
partners onmisbaar voor het verbeteren van de zorg 
voor slachtoff ers. Wíj weten wat werkt. Met meer 
dan duizend onbetaalde medewerkers en meer dan 
vierhonderd betaalde krachten brengen we dat elke 
dag weer in de praktijk. Betrouwbaar, daadkrachtig en 
deskundig. Wij laten niemand in de kou staan.

De ‘reis’ met 
Slachtoff erhulp

Wat willen wij betekenen? 
Bijdragen aan rechtvaardigheid en herstel
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Ons doel is dat ieder slachtoffer  
die dat nodig heeft, in contact  
met ons komt.

Ons doel is dat ieder slachtoffer die dat nodig heeft, in contact met ons komt voor informatie, advies en hulp. 
Onze dienstverlening moet een aantoonbare opbrengst voor hen hebben én voor de samenleving als geheel. 
We willen onze impact vergroten om dat verschil te kunnen maken. Onze strategie:

Zorgen voor een groter 
bereik in de samenleving.

De dienstverlening voor slachtoffers 
completer en effectiever maken. 

Ons sterk maken voor de belangen 
van slachtoffers bij de overheid, bij 
maatschappelijke instanties, in de 
strafrechtketen en in de media. 

Onze expertise blijven ontwikkelen 
en beschikbaar maken voor 

iedereen die met en voor 
slachtoffers werkt.

Wat willen we bereiken?  
Verschil maken voor slachtoffers
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Weten wanneer  
tijdens de ‘reis’ van het  

slachtoffer bepaalde  
vragen of behoeften  

ontstaan

Het lukt ons nu om met ongeveer 300.000 
slachtoffers per jaar in contact te komen. Dat is vooral 
dankzij de doorverwijzing door de politie. Met de 
slachtoffergegevens die de politie verstrekt, zoeken 
onze medewerkers actief contact met slachtoffers. 
Want de praktijk wijst uit dat slachtoffers niet zo 
gemakkelijk uit eigen beweging contact zoeken met 
Slachtofferhulp Nederland. Omdat ze niet weten wat 
we voor hen kunnen betekenen, omdat ze hulp niet 
nodig vinden of omdat ze zichzelf niet als slachtoffer 
beschouwen. Dus al is 300.000 slachtoffers op zich 
geen geringe prestatie, het is niet goed genoeg. Omdat 
meer dan 90% van de slachtoffers nog niet in beeld 
komt. 

Komen we wel in contact, dan is dat in twee op de 
drie gevallen eenmalig. Terwijl onze meerwaarde is 
dat we mensen door het héle proces van herstel en 
genoegdoening kunnen geleiden met informatie, advies 
en ondersteuning. Zodat zij de regie zo veel mogelijk in 
eigen hand kunnen nemen. Tot nu leggen we het eerste 
contact vooral telefonisch en vrij snel na de ingrijpende 
gebeurtenis. Tijdens dat ene gesprek moet de match 
tot stand komen tussen de wensen en behoeften van 
het slachtoffer en onze dienstverlening. Dat lukt nog 
onvoldoende. 

De reden? Slachtoffers hebben op dat moment weinig 
zicht op de directe en latere gevolgen van een misdrijf 
of ongeval. Of de informatie komt niet echt bij hen 
binnen. Ze kunnen zo moeilijk inschatten wat ons 

aanbod waard is. Dan slaan ze het hulpaanbod af terwijl 
er misschien wel een hulpbehoefte is of alsnog ontstaat. 

Dat is een belangrijke reden dat we online 
dienstverlening zijn gaan ontwikkelen. We doen dat 
door in de voetsporen van fictieve, maar levensechte 
slachtoffers minutieus te doorlopen wat er na het 
misdrijf of ongeval gebeurt. Zo weten we heel precies 
wanneer tijdens de ‘reis’ van het slachtoffer bepaalde 
vragen of behoeften ontstaan. Die kennis vertaalt zich 
naar online hulpmiddelen, zelfhulptools en informatie 
die we via verschillende kanalen aanbieden. Zo’n 
cliëntreis helpt ons om de informatie beter te doseren 
en timen, en op een manier te communiceren die 
qua stijl en inhoud aansluit bij een specifieke groep 
slachtoffers. Daarmee weten we nieuwe groepen 
slachtoffers aan te spreken. Dat het werkt blijkt uit de 
cijfers: van de mensen die online in contact met ons 
komen, maakt meer dan een kwart gebruik van de 
dienstverlening.

Krijgt de dienstverlening na het eerste contact een 
vervolg, dan zien we twee dingen. Ten eerste is 
de dienstverlening in veel gevallen nog niet zo’n 
samenhangend van A tot Z traject als ons voor 
ogen staat. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met 
lange doorlooptijden in de strafprocedure. Na de 
psychosociale ondersteuning in het begin volgt er dan 
lange tijd niets. In de fase van opsporing en vervolging 
zijn er vaak onvoldoende signalen om op het juiste 
moment in actie te komen richting de cliënt. Voor 

Waar staan we nu? 
Goed op weg maar het moet beter
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Gemiddeld 
rapportcijfer 7.7

cliënten is het niet altijd duidelijk hoe en wanneer onze 
dienstverlening eindigt. In theorie vindt er een afsluitend 
en evaluerend gesprek plaats maar in de praktijk 
gebeurt dat te weinig. Terwijl zo’n afsluitend gesprek 
mogelijkheden biedt voor een laatste check op het 
herstel en voortzetting van de relatie met slachtoffers. 
Bijvoorbeeld voor deelname aan onderzoek of als 
ambassadeur. Die kans benutten we nu niet genoeg.

Ten tweede is de tevredenheid over onze 
dienstverlening met een gemiddeld rapportcijfer 7.7 
best goed, maar we willen graag nog beter scoren. Als 
we cliënten vragen aan welke vorm van ondersteuning 
ze het meest hebben gehad, dan is de waardering 
voor de emotionele ondersteuning het grootst. Dat 
is ook een belangrijk deel van ons werk. Diezelfde 
waardering willen we voor onze praktische en juridische 
dienstverlening. Dus dat slachtoffers die als effectief 
zien voor het uitoefenen van hun rechten of het 
vergoed krijgen van schade. Daar valt nog winst te 
behalen. 

Om het voorgaande kort samen te vatten: door de 
jaren heen is Slachtofferhulp Nederland gegroeid. 
We bereiken steeds meer slachtoffers met een breed 
aanbod van informatie, advies en ondersteuning. Toch 
bereiken we nog niet iedereen die dat nodig heeft - 
en er recht op heeft. Bovendien vinden we met onze 
cliënten dat onze dienstverlening nog completer en 
effectiever kan zijn. Daarvoor gaan we onze expertise en 
onze middelen de komende jaren heel gericht inzetten. 
Voor we onze speerpunten presenteren, kijken we eerst 
nog naar de wereld om ons heen.
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Slachtofferhulp 2.0
Nieuwe website, nieuw cliëntregistratiesysteem  
en de introductie van het Contact-, Advies- en 

Informatiecentrum (CAI)

Periode 2012-2017:
Ruim 20% stijging hulpaanbod  
slachtoffers.

2.0

Meerjarenbeleidsplan 2012-2017 - 
Kwaliteit voor slachtoffers

Wat hebben we gerealiseerd van de ambities en speerpunten in het vorige 
Meerjarenbeleidsplan? De programma’s Focus op de voordeur en Differentiatie 
in de dienstverlening zijn samengekomen in Slachtofferhulp 2.0. Dat heeft een 
onder meer een nieuwe website, een nieuw cliëntregistratiesysteem en de 
introductie van het Contact-, Advies- en Informatiecentrum (CAI) voortgebracht. 
Verder zijn er nieuwe online diensten voor advies, informatie en ondersteuning 
ontwikkeld en afgestemd op verschillende doelgroepen. Daarmee hebben we 
nieuwe groepen slachtoffers kunnen bereiken. Het programma Implementatie 
Slachtofferrichtlijn is met start van Beoordelen en Beschermen voltooid. Het 
slachtofferbewustzijn is bij alle betrokken instanties gegroeid en niemand twijfelt 
er meer aan dat het slachtoffer een eigen plek verdient in de strafprocedure. 
Binnen het programma Slachtofferexpert in de Strafrechtketen is ZSM-aanpak tot 
wasdom gekomen en zijn met ketenpartners verschillende trajecten uitgevoerd 
om de informatievoorziening en schade verhalen te verbeteren en versimpelen. 
Dat is gelukt. Onder de vlag van Versterken en benutten Kenniskapitaal is een 
Slachtofferpanel ingericht waardoor we systematisch feedback van slachtoffers 
krijgen. Daarnaast is er een Kenniscentrum Psychosociaal gekomen en een 
Wetenschappelijke Klankbordgroep en een Academische Werkplaats opgericht. 
De verbinding tussen wetenschap en praktijk is zo versterkt en daarmee de 
evidence base onder onze werkwijzen.

In de periode 2012-2017 groeide het aantal slachtoffers dat een hulpaanbod 
kreeg van 150.000 naar 190.000 per jaar, een stijging van ruim 20%.
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Nieuwe wetenschappelijke 
inzichten en technologie 
inzetten voor betere 
dienstverlening



Big data
Voorspellen van behoeften en  

gedrag van slachtoffers

Internationaal
Op mondiaal niveau brengen klimaat, armoede en 
gewapende conflicten grote mensenstromen in 
beweging. In de Europese Unie en in de afzonderlijke 
lidstaten zetten vluchtelingenstromen spanning op 
onderlinge solidariteit en de bereidheid van burgers 
om asielzoekers op te nemen. De nieuwkomers zijn 
kwetsbaar door de trauma’s voor en tijdens hun 
vlucht opgelopen. Hun status in de ontvangende 
samenleving is precair. Ze vormen een kwetsbare groep 
waar Slachtofferhulp Nederland (nog) geen expertise 
voor heeft maar die wel recht heeft op dezelfde 
informatie, advies en ondersteuning als andere groepen 
slachtoffers. Daar moeten we nog een beter antwoord 
op vinden. 

Technologie en wetenschap
De ontwikkelingen in de wetenschap en technologie 
gaan razendsnel en bieden interessante mogelijkheden. 
Zo kan blockchain technologie zorgen voor een uiterst 
veilige opslag en uitwisseling van (slachtoffer)gegevens. 
Dat is essentieel om slachtoffers van volledige en 
actuele informatie voorzien. Deze ontwikkeling is nu 
nog pril, maar we volgen hem op de voet. Big data 

gaan ons helpen om heel nauwkeurig de behoeften en 
gedrag van allerlei groepen slachtoffers te voorspellen. 
Dankzij kunstmatige intelligentie kunnen steeds 
meer beslisprocessen onafhankelijk van mensen 
verlopen. Bijvoorbeeld recht spreken. Technisch 
is het al mogelijk, maar is het ook wenselijk? Wij 
zullen in zulke maatschappelijke debatten steeds het 
slachtofferbelang agenderen. Ondertussen wordt in de 
life- en neurosciences de werking van ons eigen brein 
en lichaam steeds verder ontrafeld. Bijvoorbeeld hoe 
trauma inwerkt op neurobiologische mechanismen. 
Dat geeft weer aanknopingspunten voor preventie, 
psycho-educatie en nieuwe vormen van behandeling na 
traumatische ervaringen. Die nieuwe inzichten gaan we 
inzetten voor het verbeteren van het dienstenaanbod.

Politiek en samenleving
Nederland zit op dit moment weer in een periode 
van economische groei en dalende werkloosheid. 
Toch profiteren niet alle burgers in dezelfde 
mate. De kloof tussen mensen met een hoge 
sociaaleconomische status (SES) en een lage SES neemt 
toe. Opleidingsniveau vervult daarin een sleutelrol. We 
spreken niet meer van haves and have-nots maar van 

Wat gebeurt er om  
ons heen?
Context en trends
We kunnen geen plannen maken zonder rekening te houden met belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen. Een aantal geven we hier beknopt weer.
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Namens slachtoffers zullen we overheid 
en betrokken instanties blijven aanspreken 
om de gaten in belangrijke zorg voor 
slachtoffers te dichten.

cans and cannots. De laatste groep is kwetsbaar voor 
slachtofferschap en tegelijkertijd moeilijk bereikbaar 
voor Slachtofferhulp Nederland. We zullen voor hen 
dus extra moeite moeten doen. Daarnaast merken 
we de effecten van de decentralisering van de zorg 
voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Net als van 
de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. 
Mensen zijn in de participatiesamenleving meer op 
zichzelf aangewezen. Specialistische vormen van hulp 
zijn moeilijker toegankelijk geworden. Dat treft ook de 
slachtoffers die wij doorgeleiden omdat ze meer nodig 
hebben dan nuldelijns hulp. In onze dienstverlening 
moeten we een antwoord vinden op de groeiende 
kloof tussen burger/slachtoffer en gespecialiseerde 
hulpinstanties. Namens slachtoffers zullen we overheid 
en betrokken instanties blijven aanspreken om de gaten 
in belangrijke zorg voor slachtoffers te dichten.

Bevolking
Nederland wordt steeds diverser, grijzer en we zijn 
langer gezond; al geldt dat voor hoog opgeleiden 
meer dan voor laag opgeleiden. Dat betekent dat er 
minder jonge professionals komen en dat zijn ook 
de toekomstige medewerkers van Slachtofferhulp 
Nederland. De Nederlandse bevolking groeit nog 
wel – vooral door immigratie. Maar de groei beperkt 
zich tot de westelijke helft van Nederland en enkele 
grote steden daarbuiten. Andere regio’s krimpen en 
raken voorzieningen kwijt. De overheid verwacht 
zelfredzaamheid van haar burgers maar de vraag 
is hoe realistisch deze verwachting is. Zeker als het 
gaat om slachtoffers. Ook bij minder schokkende 
gebeurtenissen is de ‘systeemwereld’ al te ingewikkeld 
voor veel mensen. Daarnaast werken we veel langer 
door, hetgeen tot gevolg heeft dat mensen pas veel 
later beschikbaar zijn als ‘onbetaalde medewerker’ 
(de term die we binnen Slachtofferhulp Nederland 
gebruiken voor vrijwilligers). Tenslotte zijn er mensen 

die hun werk willen combineren met hun inzet als 
onbetaalde medewerker bij Slachtofferhulp Nederland. 
Die moeten we dan wel zien te bereiken. Daarmee 
moeten we rekening houden bij de inrichting van onze 
dienstverlening (zie kader rechts).

Recht en veiligheid
Op het gebied van recht en veiligheid zijn de 
gestaag dalende criminaliteitscijfers een belangrijk 
gegeven. Burgers lijken steeds minder bereid om 
aangifte te doen. Daarin speelt mee dat de politie 
maar ongeveer een kwart van de misdrijven kan 
ophelderen. Maar de daling is reëel: ook de niet-
geregistreerde criminaliteit neemt al jaren af, weten 
we uit slachtofferenquêtes. Wel groeit het aandeel 
online criminaliteit fors en voor slachtoffers hiervan is 
ons hulpaanbod nog niet voldoende. Daarnaast heeft 
de overheid zorgen over ondermijnende criminaliteit, 
waarbij de onderwereld weet door te dringen in 
bijvoorbeeld het (lokale) bestuur. Daarvoor en ook in 
het algemeen worden steeds vaker bestuursrechtelijke 
maatregelen ingezet, maar het bestuursrecht kent geen 
slachtoffervoorzieningen of -rechten. Wij moeten alert 
zijn om te zorgen dat ook in dergelijke procedures het 
slachtofferbelang meeweegt. Wat slachtofferrechten 
betreft is de herziening van het Wetboek van 
strafvordering nu een belangrijk thema. De komende 
jaren moeten we op weg naar een strafrechtelijke 
procedure die systematisch doordacht is vanuit een 
slachtofferperspectief. Net zoals dat de afgelopen 100 
jaar is gebeurd voor verdachten en daders.
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Meer of minder  
zelfredzaamheid:
3 routes in onze  
dienstverlening

Spanningsveld: zelfredzaamheid 
en veerkracht

De participatiesamenleving verwacht een grote mate van zelfredzaamheid 
van burgers. Slachtofferhulp Nederland koestert de veerkracht en 
het zelfherstellend vermogen van slachtoffers. Maar realiseert zich 
nadrukkelijk - zoals ook in de Europese Slachtofferrichtlijn staat - dat 
er sprake is van kwetsbaarheid bij slachtoffers. Persoonlijke kenmerken 
en omstandigheden als lichamelijke en geestelijke gesteldheid, 
persoonlijkheid, leeftijd, afkomst, sociale omgeving, gezinssituatie, 
opleidingsniveau, economische situatie, en ingrijpende gebeurtenissen die 
iemand in zijn leven meemaakt, bepalen de mate van zelfredzaamheid en 
veerkracht. Zelfredzaamheid is geen statisch gegeven: mensen kunnen in 
verschillende fasen of naar gelang de situatie meer of minder zelfredzaam 
zijn. Dat leidt tot drie routes in onze dienstverlening: voornamelijk online 
traject bij mensen die met goede informatie en zelfhulptools in staat 
zijn zelf de draad weer op te pakken, het traject van mensen die door 
de situatie verminderd zelfredzaam zijn en waarin het accent in het 
verloop van het traject verschuift van persoonlijke begeleiding naar online 
ondersteuning en een intensief traject met grotendeels face-to-face 
ondersteuning en de inzet van online hulpmiddelen. Dit is bij uitstek het 
traject waarop onze onbetaalde medewerkers excelleren.

Met deze routes kunnen we onze mensen en middelen daar inzetten waar 
ze het meeste verschil maken. 
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We willen
een gids zijn
van A tot Z



Wat gaan we doen?
Meer bereik, eff ectieve en complete 
dienstverlening

Onze strategie: zorgen voor een groter bereik in de samenleving en een completere en 
eff ectievere dienstverlening maken voor slachtoff ers. We willen een gids zijn van A tot Z met 
dienstverlening afgestemd op de mate van zelfredzaamheid van slachtoff ers.

Dit zijn onze speerpunten en doelstellingen voor de komende vier jaar

1

2

3

4

5

Onze zichtbaarheid vergroten

De diversiteit en kwaliteit van de instroom vergroten

De klantreis verbeteren en completer maken

Informele en formele netwerken beter benutten

Onze expertise inzetten voor het brede slachtoff erbelang
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Het brede publiek meer inzicht te geven 
in wat we doen, hoe we het doen en 
wat dat oplevert.

1 Onze zichtbaarheid vergroten

De naam Slachtofferhulp doet bij veel mensen wel 
een belletje rinkelen, maar echt weten wie we zijn 
en wat we doen …? ‘Het voelt altijd goed, zei een 
burgemeester laatst, als ik hoor dat slachtofferhulp 
is geboden; ik heb me nooit verdiept in de vraag wie 
dat waren, laat staan wie die hulp betaalt’. Uit eerder 
imago-onderzoek weten we dat men ons vooral 
associeert met emotionele hulpverlening na hele 
ernstige gebeurtenissen zoals moorden, vliegrampen of 
dodelijke ongelukken. Slachtoffers schatten hun eigen 
ervaring als veel minder ernstig in en daarom zoeken ze 
zelf geen contact met ons. In dat geval zou het mooi 
zijn als ze door mensen in hun omgeving op onze 
dienstverlening worden gewezen. Want hulp vragen 
voor jezelf doe je niet zo snel, maar hulp vragen voor 
een ander wel. Dat gebeurt nu nog te weinig. 

Onze dienstverlening heeft waarde voor alle 
slachtoffers. Dat willen we voor iedereen zichtbaar 
maken. Bijvoorbeeld door slachtoffers, netwerkpartners 
en het brede publiek meer inzicht te geven in wat we 
doen, hoe we het doen en wat dat oplevert. Onder het 
motto ‘Vandaag verder’ presenteren we ons aanbod 
en onze organisatie als toekomstgericht, inlevend en 
doortastend. Wij zijn de gids die met informatie, advies 
en ondersteuning slachtoffers direct en op langere 

termijn helpt om de draad weer op te pakken. Daar 
staan we voor en dat gaan we de komende jaren met 
verve uitdragen.

We hebben de eerste stap genomen met een nieuw 
logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe manier van 
communiceren. Een belangrijk deel van ons vernieuwde 
gezicht is het online platform dat de plaats van de 
oude website heeft ingenomen. Het platform is nog in 
ontwikkeling maar we kunnen nu al zeggen dat het een 
fundamentele vernieuwing van onze dienstverlening 
is. Door onder meer gebruik te maken van big 
data, marketinginstrumenten en een daadwerkelijk 
cliëntgerichte werkwijze zijn we straks in staat om 
eenieder die daarvoor kiest, persoonlijk aan te spreken 
en te ondersteunen via een ‘Mijn Slachtofferhulp Online’ 
(MSO). Deze nieuwe vormen van dienstverlening gaan 
we met online marketingstrategieën heel gericht onder 
de aandacht van bepaalde doelgroepen brengen. 

Daarnaast zetten we in op een grotere zichtbaarheid 
in de media. Als belangenbehartiger agenderen 
we belangrijke slachtofferthema’s en als expert 
helpen we om belangrijke gebeurtenissen vanuit het 
slachtofferperspectief te duiden. Ten slotte: wie kunnen 
het verhaal van goede slachtofferhulp beter uitdragen 
dan onze onbetaalde medewerkers, betaalde krachten 
en (voormalige) cliënten? Mond-op-mondreclame is 
nog altijd een niet te onderschatten middel om mensen 
in contact te brengen met onze dienstverlening. 
Deze vormen van ambassadeurschap gaan we veel 
intensiever benutten.

DOELSTELLING 1 

Een helder profiel. Over 5 jaar is het aantal 
mensen dat ons kent en weet wat we doen 
verdubbeld.
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Grotere  
zichtbaarheid  
in de media

Wat is hiervoor nodig?

(( Versterking van expertise en middelen op het 
gebied van (online) marketing, communicatie en 
voorlichting.

(( Een strategische agenda van belangrijke 
slachtofferthema’s in de (sociale) media en actuele 
mediakalender.

2 De diversiteit en kwaliteit van de  
instroom vergroten 

Veruit het grootste deel van onze cliënten bereiken 
we via een actieve benadering na aanmelding door 
de politie via de Elektronische Doorgifte Politie (EDP). 
Mensen die geen aangifte doen – ruim 70% van alle 
slachtoffers – hebben nu een zeer kleine kans om van 
onze diensten gebruik te maken. Bovendien is het zeer 
aannemelijk dat de daling van de criminaliteit en de 
aangiftebereidheid doorzet. Daarom moeten we de 
afhankelijkheid van de instroom via de EDP verkleinen 
en de drempel voor contact op eigen initiatief of via 
derden verlagen. 

Doelstelling 2 hangt sterk samen met het succes van 
het eerste speerpunt, namelijk de brede dienstverlening 
van Slachtofferhulp Nederland duidelijk profileren bij 
het algemene publiek. Hoe we de doorverwijzing van 
externe partijen willen verbeteren, komt bij speerpunt 5 
aan bod.

De derde doelstelling heeft betrekking op de 
doorstroom van de aanmeldingen naar de vervolghulp. 
Die is nu relatief laag en hangt sterk af van de wijze 
waarop het eerste contact tot stand komt. 

Ten eerste zit er veel ruis in de gegevens die de 
politie aanlevert. Door dubbelingen en het ontbreken 
van, dan wel fouten in contactgegevens kunnen 
we met bijna 30% van de aanmeldingen niet verder. 
Bij maar ongeveer een derde van de aanmeldingen 
levert de politie nu een e-mailadres aan. Dat beperkt 
onze mogelijkheden om mensen te benaderen. Het 
percentage geregistreerde e-mailadressen willen we de 

DOELSTELLING 2 

Instroom beter in balans. In 2021 is het aantal 
slachtoffers dat op eigen initiatief of via externe 
partijen met ons in contact komt, verdubbeld. 

DOELSTELLING 3 

Een betere doorstroom. In 2021 is het aantal 
slachtoffers dat een goed geïnformeerde keuze 
voor het gebruik van een vervolgdienst maakt 
met 50% gestegen in vergelijking met 2017.

(( Proactief en responsief inspelen op de actualiteit 
middels media-optredens en publicaties.

(( Ontwikkelen van ambassadeurschap bij 
medewerkers en cliënten.
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Juist kwetsbare mensen hebben  
de neiging om hulp in eerste  
instantie af te houden.

komende vier jaar minimaal verdubbelen en dat pakken 
we samen met de politie op. 

Het volgende moment waarop we relatief veel mensen 
kwijtraken is na het eerste contact, kort na het misdrijf 
of verkeersongeval. Als mensen geen behoefte 
hebben aan onze hulp is dat geen probleem. Maar 
uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat juist 
kwetsbare mensen de neiging hebben om hulp in 
eerste instantie af te houden. De kwaliteit van het eerste 
contact moet dus omhoog. Dat wordt verder uitgewerkt 
onder speerpunt 3.

Een volgend punt: bepaalde groepen slachtoffers 
bereiken we minder goed dan we zouden willen. 
Ze zeggen relatief vaker nee tegen onze hulp. We 
zien ook verschillen in de tevredenheid over de 
hulp, bijvoorbeeld omdat we ze al snel moeten 
doorverwijzen. 

Het is lastig om precies in beeld te krijgen hoe de 
verhoudingen liggen. Toch zijn er sterke indicaties 
dat dit onder meer geldt voor slachtoffers met een 
licht verstandelijke beperking (LVB), laaggeletterden, 
slachtoffers met een migratie-achtergrond, slachtoffers 
uit de HLBTIQ+ groep en slachtoffers met psychische 
stoornissen. Het kan te maken hebben taal en cultuur, 
bepaalde taboes of angst voor discriminatie, het mijden 

van zorg, wantrouwen of een stapeling van problemen 
die om een hele intensieve aanpak vraagt. Allemaal 
aspecten die zelfredzaamheid negatief beïnvloeden. 
Daarom willen we deze groepen beter in beeld krijgen 
door een combinatie van onderzoek en het versterken 
van de samenwerking met experts, belangengroepen en 
specifieke dienstverleners.

Dat sluit ook aan bij de Europese Slachtofferrichtlijn 
die voorschrijft dat justitiële instanties en 
slachtofferhulporganisaties extra aandacht hebben 
voor deze en andere kwetsbare groepen. Daarvoor 
is Beoordelen en Beschermen in het leven geroepen 
en op 1 juni 2018 van start gegaan. De praktijk moet 
nog uitwijzen hoe accuraat deze beoordeling van 
individuele kwetsbaarheden en beschermingsbehoeften 
gebeurt. En of deze informatie tijdig en bij de juiste 
partijen voorhanden is. Daar is ons veel aan gelegen 
en daarvoor gaan we de komende jaren een groot 
beroep doen op inzet en creativiteit van onze justitiële 
ketenpartners. Staat het eenmaal goed op de rails, dan 
biedt Beoordelen en Beschermen ons een uitstekend 
handvat om kwetsbare slachtoffers met hun specifieke 
behoeften meer in beeld te krijgen en te houden. 
 

Wat is hiervoor nodig?

(( Accurate registratie en uitwisseling van gegevens 
met partijen in de strafrechtketen.

(( Versterking van het netwerk met dienstverleners  
die naar ons doorverwijzen.

(( Ontwikkelen van specifieke marketing & 
communicatiestrategieën voor het verhogen  
van de instroom vanuit deze netwerken. 

(( Vergroten van de stroom van cliënten die via het 
online platform op eigen initiatief Slachtofferhulp 
Nederland benadert. 

DOELSTELLING 4

Drempels weg. In 2021 is Slachtofferhulp 
daadwerkelijk bereikbaar en toegankelijk 
voor ieder slachtoffer ongeacht afkomst, 
geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status, 
lichamelijke of geestelijke gesteldheid, mate 
van zelfredzaamheid of andere persoonlijke 
kenmerken of omstandigheden.
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Snel naar de best bij  
de cliënt passende  
hulproute geleiden

3 De cliëntreis verbeteren en completer maken 

Onze ambitie is de gids te zijn die slachtoffers van A tot 
Z door het traject van herstel en de door strafprocedure 
geleidt. Sommige mensen hebben genoeg aan een 
paar tips en zelfhulptools. Zij kunnen een beetje 
onzekerheid wel aan, of het misdrijf had weinig 
gevolgen. Anderen moeten we bij wijze van spreken aan 
de hand meenemen en een compleet ontzorgde reis 
bieden. Al bij het eerste contact moeten we slachtoffers 
op de juiste reisroute kunnen zetten, en voldoende 
‘raakpunten’ met onze dienstverlening creëren. 

We onderscheiden drie routes: een traject gericht 
op online informatie, advies en ondersteuning voor 
zelfredzame cliënten; een traject dat offline begint maar 
snel toeleidt naar online ondersteuning voor cliënten 
die door de situatie tijdelijk verminderd zelfredzaam zijn 
en een traject met intensiever, voornamelijk persoonlijk 
contact (face-to-face en telefonisch) met gebruik 

van online hulpmiddelen voor de minst zelfredzame 
cliënten.

Doel van het eerste contact is goed te luisteren 
naar de cliënt, zijn omstandigheden en behoeften 
in kaart brengen, informatie geven over rechten en 
voorzieningen en eventuele afspraken maken over 
verdere ondersteuning. Proberen wij nu niet te veel te 
bereiken op een moment dat de cliënt daar (nog) niet 
aan toe is? Daar lijkt het wel op.

Daarom willen we informatie en diensten gedoseerd 
gaan aanbieden op het moment dat het relevant is voor 
het slachtoffer. Daarvoor zijn op het juiste moment 
signalen nodig. Bijvoorbeeld wanneer zich in de 
strafprocedure een nieuwe fase aandient. Een deel van 
de cliënten is zelf in staat om op die momenten (tijdig) 
aan de bel te trekken. In andere gevallen moeten de 

DOELSTELLING 5

Snel de juiste route. In 2021 hebben we 
een operationeel systeem om cliënten na 
aanmelding met behulp van delictcodes en 
indicatoren van (niet-) zelfredzaamheid snel 
naar de best bij hen passende hulproute te 
geleiden.

DOELSTELLING 6 

Een effectievere intake. In 2021 sluit de  
timing en vorm van het intakemoment via de 
actieve benadering en het Contact-, Advies-  
en Informatiecentrum (CAI) optimaal aan bij  
de cliëntreis van het slachtoffer.

DOELSTELLING 7 

Meer raakpunten. In 2019 worden bij de 
intake afspraken gemaakt en vastgelegd over 
contactmomenten. De cliënt kiest zelf of en 
hoe hij notificaties voor contactmomenten wil 
ontvangen. 

DOELSTELLING 8 

Een goede afsluiting. In de loop van 2019 
wordt de dienst evaluatiegesprek ontwikkeld 
en ingevoerd (inclusief een online variant). 
Daarmee vindt in 2021 de formele afsluiting 
van alle zaken plaats. Daaraan is de uitnodiging 
voor het Slachtofferpanel gekoppeld.
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Het laatste deel van  
de reis van de cliënt  

krijgt nu nog te  
weinig aandacht

signalen (automatisch) vanuit het systeem komen. Na 
zo’n signaal nemen wij altijd contact op met de cliënt. 

Het laatste deel van de reis van de cliënt krijgt nu nog 
te weinig aandacht. In lang niet alle gevallen kennen 
we de uitkomst van de strafprocedure. Er is nog geen 
systematische check op de psychosociale behoeften 
rond en na de rechtszitting. In de strafuitvoeringsfase is 
de ondersteuning aan cliënten (bijvoorbeeld rond tbs-
verlengingszittingen en verlof) nog beperkt. 

Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat het cliënten niet 
steeds duidelijk is wanneer de dienstverlening stopt. 
Regelmatig hebben zij nog bepaalde vragen, behoeften 
of verwachtingen. Het afsluiten van de dienstverlening 
moeten we dus duidelijk(er) markeren. Dat is tevens een 
moment om zo nodig nazorg te verlenen en de cliënt 
om feedback te vragen. Het huidige afsluitende gesprek 
(dat in de praktijk vaak niet plaatsvindt) bouwen we uit 
tot een volwaardige dienst ‘evaluatiegesprek’. 

De overdracht van een zaak tussen verschillende 
organisatieonderdelen van Slachtofferhulp Nederland 
verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Dat zorgt voor 
breuken in de dienstverlening. In het kader van de 
continuïteit en de klantgerichtheid krijgt elke zaak 
waarin sprake is van offline vervolghulp, een eigenaar. 
Deze medewerker is het vaste aanspreekpunt voor 
de cliënt, schakelt desgewenst andere expertise 
in, zorgt voor een goede verslaglegging in het 
cliëntregistratiesysteem en is verantwoordelijk voor het 
evaluatiegesprek. Vindt de dienstverlening voornamelijk 
online of blended plaats dan faciliteren en bewaken we 
via de Mijn Slachtofferhulp Online (MSO) de voortgang 
en kwaliteit van de dienstverlening. 

Wat is hiervoor nodig?

(( Aanpassing van de dienstverlening en 
werkprocessen in de fase van de intake/
aanmelding en in de fase van de afsluiting van de 
dienstverlening. 

(( Accurate informatie vanuit de politie en het OM  
over de status van een zaak of wijziging, bij 
voorkeur ondersteund door een ketenbreed 
slachtofferportaal

(( Alerteringssystematiek in het Cliënt Registratie- en 
Informatiesysteem.

(( Ontwikkeling en implementatie profiel ‘eigenaar’  
in zaken met offline vervolghulp.

(( Uitbreiding en verdieping van het online platform 
om cliënten gedurende de gehele cliëntreis meer  
en proactief advies en ondersteuning te bieden.

DOELSTELLING 9

Elke zaak een eigenaar. In 2021 is in alle zaken 
met offline vervolghulp een zaakeigenaar die 
vast aanspreekpunt is voor de cliënt en de 
continuïteit van de dienstverlening bewaakt.

DOELSTELLING 10

MSO als rode draad. In 2021 faciliteert het 
MSO de cliënten die online en blended 
dienstverlening afnemen in de gehele 
cliëntreis en zorgt proactief voor advies en 
ondersteuning.
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Juist via zijn sociale omgeving 
kunnen we contact maken met 
het slachtoffer. 

4 Informele en formele netwerken  
beter benutten 

Informele netwerken – familie, vrienden, buren, 
collega’s - zijn de belangrijkste bron van steun voor 
slachtoffers. Bovendien zijn mensen eerder bereid hulp 
te vragen voor een ander dan voor zichzelf. Juist via 
zijn sociale omgeving kunnen we contact maken met 
het slachtoffer. Nu is dat geen expliciet onderdeel van 
onze dienstverlening. De komende jaren willen we 
investeren in het aanspreken en ondersteunen van de 
ondersteuners. Dat draagt bij aan een bredere instroom 
en een effectievere hulp. 

Behalve aan hun eigen informele netwerk, kunnen 
slachtoffers ook veel steun aan elkaar ontlenen. 
Lotgenotencontact behoort dan ook al jaren tot 
onze dienstverlening. We hebben veel ervaring met 
lotgenotengroepen. Deze dienst krijgt een hele hoge 
waardering (9) van de deelnemers en moet daarom 

voor meer slachtoffers en in meer verschillende vormen 
beschikbaar komen. De komende jaren willen we het 
aantal begeleide lotgenotengroepen verdubbelen 
op basis van de inzichten uit het onderzoeksproject 
Lotgenotencontact onder slachtoffers en nabestaanden. 
Op onze website komen ook online vormen van 
lotgenotencontact, zoals besloten communities. 
Slachtoffers kunnen de verschillende vormen naar 
believen integreren. 

DOELSTELLING 11

De linking pin. In 2019 en 2020 ontwikkelen 
we een methode om informele netwerken te 
activeren en ondersteunen. In 2021 is deze 
landelijk ingevoerd.

DOELSTELLING 12

Lotgenoten aan zet. In 2021 is er een compleet 
aanbod van diensten waarin de interactie van 
slachtoffers onderling centraal staat. Online én 
offline en geïntegreerd waar mogelijk. DOELSTELLING 13

Een ketenbreed portaal. Wij willen dat 
slachtoffers in 2021 toegang hebben tot een 
functioneel Slachtofferportaal. We zorgen dat 
wij intern vanaf 2020 alle randvoorwaarden 
daarvoor kunnen vervullen. Wij willen de 
drijvende kracht achter de ontwikkeling van het 
Slachtofferportaal zijn.

DOELSTELLING 14

Verbinding en samenwerking. In 2021 
heeft Slachtofferhulp Nederland met 75% 
van alle gemeenten en met belangrijke 
maatschappelijke partners (waaronder Veilig 
Thuis) concrete afspraken gemaakt en in 
praktijk gebracht over naadloze samenwerking 
in de dienstverlening en wederzijdse 
doorverwijzing.
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In het ideale geval werken we integraal 
samen in de ondersteuning waarbij 
ieder doet waar hij goed in is. 

Formele netwerken zijn ook van groot belang voor 
een eff ectieve hulpverlening. Van ‘partner van’ de 
strafrechtketen is Slachtoff erhulp Nederland ‘partner in’ 
de strafrechtketen geworden. Zo hebben we een fl inke 
impuls aan de juridische ondersteuning van slachtoff ers 
kunnen geven. Toch blijkt de uitwisseling van informatie 
nog regelmatig een knelpunt te zijn en dat willen we de 
komende jaren met politie, OM en andere ketenpartners 
aanpakken. Een tweede verbeterpunt: de justitiële 
slachtoff erzorg neemt nog te veel haar eigen processen 
en systemen als vertrekpunt. Wij willen een herijking van 
processen vanuit slachto� erperspectief. 

Beide voornemens kunnen vorm krijgen in het 
ontwikkelen van een ketenbreed Slachtoff erportaal. 
Dat biedt, naast een actueel overzicht van de 
strafprocedure, faciliteiten als online formulieren, 
kalender, zelfhulptools en interactieve ondersteuning.

In het psychosociale domein hebben we met een 
veelheid aan decentrale en lokale partners en 
spelers te maken. Een hele belangrijke partner is de 
gemeente. Haar taken op het gebied van veiligheid, 
maatschappelijke ondersteuning en bevolkingszorg 
raken aan de onze. Niet voor niets is ze een belangrijke 
subsidieverstrekker. Wij willen steeds beter laten zien 
dat onze dienstverlening een wezenlijke bijdrage is 
aan het gemeentelijke voorzieningenniveau. Waar 
de schaal dat toelaat, gaan we door met maatwerk 
leveren zoals de projecten rond high impact misdrijven 
in Rotterdam en overvallen in Amsterdam. Uiteindelijk 
willen dat élke Nederlandse gemeente bijdraagt aan 
slachtoff erhulp en dat we met gemeentelijke netwerken 
kunnen samenwerken om slachtoff ers te bereiken en te 
ondersteunen. 

Een te verbeteren onderdeel van onze dienstverlening is 
de doorverwijzing van slachtoff ers naar gespecialiseerde 
ondersteuners. In het ideale geval werken we integraal 
samen in de ondersteuning waarbij ieder doet waar 
hij goed in is. Dat geldt bijvoorbeeld in het geval 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de 
praktijk komt de terugverwijzing voor juridische 
ondersteuning nauwelijks van de grond. Daarom 
willen we met Veilig Thuis concrete afspraken 
maken en vastleggen over wederzijdse, warme 
doorverwijzing. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij 
verkeersongevallen als we slachtoff ers verwijzen naar 
juridische belangenbehartigers, wat vaak ook een - te 
vroege - afsluiting betekent van onze psychosociale 
dienstverlening. Verder willen we de mogelijkheid 
onderzoeken om cliënten gericht door te geleiden 
naar specialistische hulpverlening op het gebied van 
vroegkinderlijk trauma en complexe rouw.

Wat is hiervoor nodig?

( Ontwikkelen dienstverlening waarin de sociale 
omgeving van slachtoff ers betrokken wordt.

( Ontwikkeling van een nieuw 
dienstverleningsaanbod waarin lotgenotencontact 
centraal staat; bijvoorbeeld via online communities.

( Ontwikkelen samenwerkingsmodellen met 
gespecialiseerde ondersteuners.
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Juist in de verbinding 
van het psychosociale en 

juridische domein 
schuilt de kracht van 

goede slachtoff erzorg. 

5 Onze expertise inzetten voor het brede 
slachtoff erbelang 

Niemand heeft meer expertise op het gebied van 
slachtoff erschap en integrale zorg voor slachtoff ers 
dan wij. Die wortelt in tientallen jaren praktijkervaring 
en betrokkenheid bij fundamenteel en praktijkgericht 
onderzoek. Toch wordt onze expertise niet altijd 
(h)erkend en benut. Zonder specifi eke accreditatie en 
certifi cering is zij voor zorgprofessionals bijvoorbeeld 
moeilijk te duiden en het strafrecht is in hun praktijk 
geen relevante materie. Terwijl de juridische wereld 
weer weinig affi  niteit heeft met de psychosociale 
aspecten van slachtoff erschap. Emoties zijn daar 
sowieso een ongemakkelijk onderwerp. 

Juist in de verbinding van twee domeinen schuilt de 
kracht van goede slachtoff erzorg. Met initiatieven 
als de Summer School Victimologie proberen we – 
samen met INTERVICT- professionals uit te dagen tot 
interdisciplinair denken en handelen. Hiervoor kunnen 
we ook het aanbod van de Slachtoff erhulpacademie 
verder ontwikkelen en ontsluiten voor externe partijen. 

Door onze relatieve bescheidenheid komen we niet 
altijd op het juiste moment bij de media, politiek of 
wetenschap in beeld. Wij hebben de neiging om te 
reageren op de actualiteit in plaats van agendabepalend 
te zijn. Het komt niet vaak voor dat wij uitdrukkelijk 
de resultaten van ons belangenbehartiging en lobby 
claimen. Die rol willen we wel hebben. We willen meer 
invloed uitoefenen op de agenda van politiek, bestuur, 
beleid en van de wetenschap. Daarnaast voeren we 
een actiever mediabeleid om onze dienstverlening en 
standpunten nadrukkelijker over het voetlicht te brengen.

Wat is hiervoor nodig?

( Versterken kennisopbouw door professionaliseren 
van het Slachtoff erpanel en borgen/versterken van 
onderzoek.

( Versterken van kennisopbouw door intensievere 
samenwerking met hogescholen en universiteiten 
zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs.

( Accreditatie/certifi cering en bredere ontsluiting van 
het opleidingsaanbod.

( Versterking van expertise en assertiviteit op het 
gebied van belangenbehartiging voor slachtoff ers.

DOELSTELLING 15

Beproefde werkwijzen. In 2021 werken wij 
aantoonbaar evidence based/informed.

DOELSTELLING 16 

Expertise breed delen. In 2021 beschikken 
we over een opleidingsinstituut met een 
(deels) geaccrediteerd aanbod voor eigen 
medewerkers en externe partijen. Wij werken 
samen met opleidingsinstituten van partners 
in de strafrechtketen en in het zorg- en welzijn 
domein.

DOELSTELLING 17

Spreekbuis voor slachtoff ers. In 2021 zijn wij 
een proactieve gesprekspartner van media, 
politiek, bestuur, beleid en wetenschap wat 
betreft slachtoff erthema’s.
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Wij zijn ervan overtuigd 
dat onze hulp een 
positief effect heeft en 
slachtoffers in staat stelt 
om sneller, beter of 
gemakkelijker de draad 
weer op te pakken. 
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Meten
Hoe mooi zou het zijn als we vandaag met harde cijfers 
kunnen aantonen dat slachtoffers dankzij onze hulp 
sneller de draad oppakken. Dat ze minder stress ervaren 
en sneller hun werk of opleiding hervatten. Dat ze weer 
met een veilig gevoel de straat op durven, in de auto te 
stappen of thuis zijn. Dat het beschadigde vertrouwen 
in de maatschappij is geheeld. Dat mensen niet 
nodeloos in de geestelijke gezondheidszorg zijn beland, 
of, als dat wel nodig was, daar juist zo snel mogelijk 
terechtkwamen. Dat we zo voorkwamen dat het van 
kwaad tot erger ging. Dat we tegen subsidiegevers en 
de samenleving kunnen zeggen: elke euro subsidie die 
jullie ons geven, verdubbelen of verdrievoudigen wij in 
economische en maatschappelijke baten.

Op die manier valt onze effectiviteit helaas nog niet 
te meten. Toch zijn we ervan overtuigd dat onze hulp 
een positief effect heeft en slachtoffers in staat stelt 

Weten dat we  
verschil maken
Effecten meten en kiezen
Al onze plannen en inspanningen zijn erop gericht om voor slachtoffers het verschil te maken. Maar 
wat is dat verschil? Wat leveren onze informatie, advies en hulp hen op? Waarmee voelen slachtoffers 
zich echt geholpen? Wanneer zijn onze stakeholders tevreden? En wanneer vinden wij dat we tevreden 
kunnen zijn omdat we ons doel hebben bereikt? 

om sneller, beter of gemakkelijker de draad weer op te 
pakken. Daarom meten we bij slachtoffers in hoeverre 
zij vinden dat we hebben bijgedragen aan:

(■ zich gehoord en erkend voelen

(■ begrijpen hoe de strafprocedure verloopt en wat de 
belangrijke momenten en handelingsmogelijkheden 
zijn

DOELSTELLING 18

Een aantoonbare opbrengst. In 2021 beschikken 
we over een Slachtofferpanel met 5000-7000 
leden en die rapporteren ten minste drie 
positieve effecten van onze dienstverlening.
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(■ hun rechten kennen en deze op een bevredigende 
manier hebben kunnen uitoefenen

(■ gehele of gedeeltelijke vergoeding van de schade

(■ een gerustgesteld gevoel omdat ze weten dat hun 
gevoelens en reacties een normaal onderdeel van 
de verwerking zijn

(■ snelle en accurate doorverwijzing naar 
specialistische hulp als dat nodig is

(■ contact maken met lotgenoten 

Kiezen
Als we het verschil willen maken, zijn er keuzes nodig. 
Keuzes om te bepalen waar de beschikbare menskracht 
en gelden het beste kunnen worden ingezet. Hoe 
maken we onze impact zo groot mogelijk? Door onszelf 
telkens weer de volgende vragen te stellen:

(■ kunnen we de juiste dingen doen?

(■ is er een partij die het beter kan?

(■ kunnen we het efficiënt doen, of efficiënter dan 
anderen?

(■ kunnen we een beproefde, cliëntgerichte aanpak 
inzetten, of kunnen we zo’n aanpak ontwikkelen?

(■ levert onze inzet voldoende maatschappelijke  
baten op?

Hoe mooi zou het zijn als we vandaag 
met harde cijfers kunnen aantonen dat 
slachtoffers dankzij onze hulp sneller de 
draad oppakken.
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Tot slot
 
Een organisatie in transitie naar de toekomst

Om nu in en in de toekomst het verschil voor 
slachtoffers en de samenleving te kunnen maken, moet 
het gids-denken en gids-zijn in elke vezel van onze 
organisatie zitten. Dat vraagt om een cultuur van leren 
en ontwikkelen bij alle medewerkers. Individueel maar 
veel belangrijker nog: in gezamenlijkheid. De komende 
jaren leggen we ons toe op het beter ontsluiten, 
verbinden en kapitaliseren van de expertise die vanuit 
onze praktijk zo rijkelijk voorradig is. We vinden het 
belangrijk dat collega’s van elkaar leren en expertise 
delen. Dat is een dragend principe onder de vernieuwde 
inrichting van de organisatie, een proces dat al in gang is 
gezet en de komende jaren zijn vruchten gaat afwerpen.

Om snel en soepel te reageren op veranderingen 
hebben medewerkers en teams een duidelijke richting 
met heldere kaders nodig en daarbinnen ruime 
professionele handelingsvrijheid. Een organisatie wier 
sociale kapitaal uit vrijwillige en betaalde medewerkers 
bestaat heeft het beste van twee werelden in huis. 
Maar het stelt ook uitdagingen op het gebied van 
management en leiderschap. Ook hiervoor zijn 
we allerlei initiatieven aan het ontplooien op het 
gebied van (persoonlijk) leiderschap, het versterken 
van zelforganiserend vermogen en persoonlijk en 
professioneel ontwikkelen.

Het verschil maken vereist niet alleen flexibel reageren 
op veranderingen om je heen, maar deze ook zelf in 
gang zetten. In het programma Slachtofferhulp 2.0 
hebben we in de periode 2015-2018 waardevolle 
ervaring opgedaan met kortcyclische, experimentele 
manieren van ontwikkelen en innoveren. Het heeft een 
nieuw soort energie en dynamiek in onze organisatie 
gebracht waarmee we alle medewerkers – onbetaald en 
betaald – hebben aangestoken en willen aansteken. Zo 
gaan we het innovatieve vermogen van onze organisatie 
versterken en borgen. Want uiteraard gaan we verder 
bouwen aan vernieuwende online dienstverlening, 
totdat er een compleet dienstverleningsaanbod staat. 
Inclusief online lotgenotencontact en met de MSO 
als ruggengraat voor onze klantreis. Het programma 
Mens als Maat waar een gedeelte van dit Meerjarenplan 
zal worden gewaarborgd biedt hiervoor heel veel 
mogelijkheden.

U ziet: met onze ambities en doelstellingen leggen 
we de lat hoog. Dat zijn we aan onze cliënten, onze 
stakeholders en de samenleving als geheel verplicht. 
Uiteraard hebben we anderen nodig om dit allemaal 
te realiseren. Lees in dit plan dan ook vooral een 
uitnodiging om met ons de handen ineen te slaan en 
samen dat verschil voor slachtoffers te maken.

De handen ineen slaan 
en samen dat verschil 

voor slachtoffers te 
maken

Mens als Maat; emancipatie van  
het slachtoffer in de praktijk.
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Slachtofferhulp Nederland
Vandaag verder

Landelijk kantoor:
Postbus 14208, 3508 SH Utrecht

Pallas Athenedreef 27, 3561 PE Utrecht

Telefoonnummer 088 - 746 07 46

Hulp 0900 - 0101 (gebruikelijke belkosten)

www.slachtofferhulp.nl 


